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 جبيؼخ ثغذاد  هٍكهٍخ

١ اُز١ ٣٘ظْ رغِغَ اُقالؽ٤بد مٖٔ اسا٤ٌَُٜ اُز٘ظ٢ٔ٤ ُغبٓؼخ ثـذاد ثٔضبثخ أُشعغ االد ذ٣ؼ   

ُؼ٤ِب ك٢ اُغبٓؼخ ٓزٔضالً االداس٣خ ا٣ٝظٜش إ ٓغِظ اُغبٓؼخ ٛٞ ا٤ُٜئخ اُؼ٤ِٔخ  ار. اهبس اُغبٓؼخ 

 ٞف٤بد اُخبفخ ثبُغبٓؼخ ٣ٝزؤُق ٖٓ:اُزاساد ٝاُز١ ٣زٔزغ ثقالؽ٤بد ارخبر اُوشاػنبئٚ ٝثشئ٤غٚ ٝ

 

 أ. سئ٤ظ عبٓؼخ ثـذاد / سئ٤ظ أُغِظ

 سئ٤ظ اُغبٓؼخ ُِؾئٕٝ اُؼ٤ِٔخ ة. ٓغبػذ

 . ٓغبػذ سئ٤ظ اُغبٓؼخ ُِؾئٕٝ اإلداس٣خعـ

 د. اُغبدح ػٔذاء ا٤ٌُِبد ٝأُؼبٛذ

 . أ٤ٖٓ أُغِظـٛ

 

٣٘ؼوذ ٓغِظ اُغبٓؼخ ك٢ اعزٔبع دٝس١ ) ٓشح ٝاؽذح ػ٠ِ األهَ ك٢ ًَ ؽٜش ( ٣ٝؾشف ػ٠ِ اداسح    

أُ٘قٞؿ ػ٤ِٜب ك٢ اُوبٕٗٞ  اُغبٓؼخ سئ٤ظ اُغبٓؼخ ٝٓغِظ اُغبٓؼخ ًَ ؽغت اخزقبفبرٚ

اُؼب٢ُ ٝاُجؾش  ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُقبدسح ٖٓ عبٓؼخ ثـذاد ُِوٞا٤ٖٗ ,ار رخنغح ثٔٞعجٚ سٝاألٗظٔخ اُقبد

 .اُؼ٢ِٔ 

 

 

 اسرجبه رؾ٤ٌالد اُغبٓؼخاُزغِغَ اُٜش٢ٓ ٝاالداس١ ٣ٝٞمؼ اُؾٌَ ادٗبٙ ا٤ٌَُٜ اُز٘ظ٢ٔ٤ اُز١ ٣ج٤ٖ    

 :  2017ٝاْٛ االعزؾذاصبد ٝاُزـ٤شاد اُز٢ ؽقِذ ػ٠ِ ا٤ٌَُٜ ٓوبسٗخ ثب٤ٌَُٜ اُز٘ظ٢ٔ٤ ُِؼبّ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 رئٌس الجامعة مجلس الجامعة

 المراكز الخدمٌة

 (  بمستوى قسم اداري)

مركز الحاسبة 
 االلكترونٌه

 (  بمستوى قسم اداري)

شعبة االنظمة 
 والبرمجٌات 

 شعبة التدرٌب الفنً

شعبة صٌانة الحاسبات 
 والشبكات

 شعبة الشؤون االدارٌة

) 

 المكتبة المركزٌة

 (بمستوى قسم اداري)

لسنة  92وفقا لقانون رقم 
1995  

شعبة خدمات 
 المستفٌدٌن

شعبة االجراءات 
 الفنٌة

 شعبة النظم االلٌة

شعبة الشؤون 
 االدارٌة

مساعد رئيس الجامعه 
 للشؤون االدارية

 قسم الموارد البشرٌة

 شعبة شؤون الموظفٌن

 شعبة التوظٌف والمالك

 شعبة شؤون التدرٌسٌن

 شعبة التقاعد

 قسم الشؤون المالٌة

شعبة  صندوق التعلٌم 
 العالً

 شعبة الرواتب

شعبة حسابات الخطة 
 االستثمارٌة

شعبة الموازنة 
 والسجالت

شعبة المخازن 
 والتجهٌزات

 قسم الشؤون القانونٌه

شعبة الحقوق 
 والدعاوي

شعبة االمالك والسكن 
 الجامعً

شعبة االستشارات 
 القانونٌة

شعبة العقود 
 والكفاالت

 قسم المتابعة

 شعبة متابعة الحراسات

 شعبة االستعالمات

شعبة الباجات 
 والتخاوٌل

 شعبة الدفاع المدنً

 قسم االعمار والمشارٌع

شعبة تخطٌط 
 المشارٌع

شعبة متابعة 
 المشارٌع

 شعبة تنفٌذ المشارٌع

 قسم شؤون الدٌوان

 الشعبة الزراعٌة

شعبة الصٌانة 
 والخدمات

 شعبة االلٌات والنقل

 شعبة الورش الفنٌة

 شعبة االتصاالت

 قسم النشاطات الطالبٌة

 شعبة النشاطات الفنٌة

شعبة النشاطات 
 الكشفٌة

شعبة النشاطات 
 الرٌاضٌة

) 

 المراكز البحثٌه

 (بمستوى قسم علمً)

لسنة  1وفقا لقانون رقم 
1995 

مركز بحوث ومتحف 
 التارٌخ الطبٌعً 

مركز البحوث التربوٌة 
 والنفسٌة 

مركز الدراسات 
 االستراتٌجٌة والدولٌة

مساعد رئٌس الجامعة 
 للشؤون العلمٌة

قسم الدراسات 
 والتخطٌط

 شعبة االحصاء

 شعبة التخطٌط

شعبة البٌانات 
 والمعلوماتٌة

قسم البعثات 
 والعالقات الثقافٌة

شعبة الدارسٌن فً 
 الخارج

 شعبة العالقات الثقافٌة

 قسم الشؤون العلمٌة

 شعبة البحوث العلمٌة

شعبة تسوٌق النتاجات 
 العلمٌة

قسم شؤون الطلبة 
 والتسجٌل

شعبة التسجٌل 
 والقبول

شعبة الخرٌجٌن 
 والتصدٌقات

 شعبة تدقٌق الوثائق

شعبة متابعة شؤون 
 الطلبة

قسم شؤون الدراسات 
 العلٌا

شعبة متابعة شؤون 
 الطلبة

 شعبة األوامر الجامعٌة

 شعبة القبول

شعبة التأهٌل والتوظٌف 
 والمتابعة

شعبة السٌطرة على تداول المواد 
الكٌماوٌة والباٌولوجٌة الخطرة 

 والسامة

معاهد ومراكز الدراسات 
 الكلٌات العلٌا

 مكتب رئٌس الجامعة

 (بمستوى شعبة)

 امانة مجلس الجامعة

 (بمستوى شعبة)

 شعبة  العقود الحكومٌة 

 شعبة شؤون المواطنٌن

شعبة شؤون الترقٌات 
 العلمٌة

قسم الرقابة والتدقٌق 
 الداحلً 

 شعبة التدقٌق األداري

 شعبة التدقٌق المالً

 شعبة متابعة التقارٌر

قسم االعالم والعالقات 
 العامة

 شعبة االعالم

 شعبة العالقات العامة

 قسم ضمان الجودة
 واألداء الجامعً

 شعبة ضمان الجودة

شعبة تقوٌم االداء 
 الجامعً

 شعبة اعتماد المختبرات

شعبة التدرٌب والدعم 
 الفنً

شعبة المتابعة فً باب  قسم التصارٌح االمنٌة
 المعظم

 مجلس الجامعة

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 2018الهٌكل التنظٌمً لجامعة بغداد  

 اعداد قسم الدراسات والتخطٌط   

 شعبة التدرٌب شعبة التطوٌر

 العلوم

 االداب

علوم  الهندسة 

 الزراعٌة

 االسنان طب

 الطب البٌطري 

التربٌة البدنٌة 

 وعلوم الرٌاضة

 الفنون الجمٌلة

 التمرٌض

 القانون

 الهندسة

التربٌة ابن الرشد 

 للعلوم االنسانٌة

 الطب

 الصٌدلة

 االدارة واالقتصاد

 العلوم االسالمٌة

 للبناتالتربٌة 

 السٌاسٌةالعلوم 

 اللغات

التربٌة للعلوم 

 ابن الهٌثم/الصرفة 

التربية البدنية 

وعلوم الرياضة 

 للبنات

 طب الكندي

هندسة 

 الخوارزمً

 العلوم للبنات

 االعالم

معهد الليزر 

 للددراسات العليا

المعهد العالي 

للدراسات 

 المحاسبية والمالية

معهد الهندسة 

الوراثية والتقنيات 

 االحيائية

مركز التخطيط 

الحضري 

 واالقليمي

مركز احياء 

التراث العلمي 

 العربي

مركز بحوث 

السوق وحماية 

 المستهلك

المركزالوطني 

الريادي لبحوث 

 السرطان

مركز دراسات 

 المراه

شعبة البريد 

 المركزي

مركز ابن سينا 

 للتعليم االلكتروني

 مركز  التعليم  المستمر

 (بمستوى قسم اداري)

 شعبة التدريب

 شعبة التطوير 

شعبة الشؤون 

 االدارية

شعبة االرشاد النفسي 

 والتوجيه التربوي

شعبة الموقع 

 االلكتروني

شعبة الشؤون 

القانونية 

 واالدارية

شعبة اسكان 

 الطلبة

شعبة البحث 

 االجتماعي

شعبة الصيانة 

 والخدمات

شعبة الحسابات 

والمخازن 

 والتجهيزات

شعبة الرقابة 

والتدقيق 

 الداخلي

قسم الشؤون 

 االقسام الداخلية

شعبة المكتبة 

المركزية في 

 الوزيرية

شعبة التصريح االمني 

 للهويات والباجات

 شعبة الشؤون االدارية

شعبة التصريح االمني لشؤون 

 المنتسبين والمناصب 
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 تشكٍالد انجبيؼخ 
 

 نكهٍبد :ا
 

 تبرٌخ تأضٍطهب اضى انكهٍخ ت

 ?9@8 القانون  1

 98@8 الهندسة 2

 :9@8 للعلوم االنسانٌةالتربٌة ابن الرشد  3

 <9@8 الطب 4

 =:@8 الصٌدلة 5

 1946 االدارة واالقتصاد 6

 @;@8 االداب 7

 @;@8 العلوم 8

 9>@8 علوم الهندسة الزراعٌة 9

 :>@8 طب االسنان 10

 1954 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 11

 >>@8 الطب البٌطري 12

 9=@8 التمرٌض 13

 <=@8 العلوم االسالمٌة 14

 <=@8 الفنون الجمٌلة 15

 1984 التربٌة للبنات 16

 <?@8 التربٌة للعلوم الصرفة / ابن الهٌثم 17

 <?@8 اللغات 18

 <?@8 العلوم السٌاسٌة 19

 1996 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات 20

 ?@@8 طب الكندي 21

 9999 االعالم 22

 9999 هندسة الخوارزمً 23

 9999 للبناتالعلوم  24
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 :كس انذراضبد انؼهٍبوير يؼبهذ
 

 تبرٌخ انتأضٍص اضى انًؼهذ ت

 1993 للدراســات العــلٌامعهد اللٌزر  1

 1999 معهد الهندسة الوراثٌة والتقنٌات اإلحٌائٌة  2

 1999 المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة 3

 1971 مركز التخطٌط الحضري واالقلٌمً ;

 

 :انًراكس انجحثٍخ

 

 تبرٌخ انتأضٍص اضى انًركس ت

 1946 يركس ثحىث ويتحف انتبرٌخ انطجٍؼً 1

 1966 ترثىٌخ وانُفطٍخيركس انجحىث ان 9

 1977 احٍبء انتراث انؼهًً انؼرثًيركس  :

 1997 يركس ثحىث انطىق وحًبٌخ انًطتههك ;

 2012 انًركس انىطًُ انرٌبدي نجحىث انطرطبٌ 5

 2013 انذونٍخاالضتراتٍجٍخ و يركس انذراضبد 6

 2015 يركس دراضبد انًرأح <

 

 :خذيٍخانًراكس ان

 

 تبرٌخ انتأضٍص ًركساناضى  ت

 1982 ركس انحبضجخ االنكتروٍَخي 8

 1983 يركس انتؼهٍى انًطتًر 9

 2018 يركس اثٍ ضٍُب نهتؼهٍى االنكتروًَ 3

 

 : انطبَذحنذوائرا

 

 تبرٌخ انتأضٍص انذائرحاضى  ت

 1959 ًكتجخ انًركسٌخان 1
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  االدارٌخوٌتأنف يٍ االلطبو وانشؼت  1957تأضص ضُخ : يركس انجبيؼخ 

 
 

 

 

 

 أضى انًكتت وانمطى وانشؼجخ ت

 مكتب رئٌس الجامعة 1
 مكتب المساعد العلمً 2
 مكتب المساعد االداري 3
 قسم الرقابة والتدقٌق الداخلً 4
 االعمار والمشارٌعقسم  5
 قسم الشؤون القانونٌة 6
 قسم الشؤون العلمٌة 7
 قسم الشؤون المالٌة 8
 الموارد البشرٌةقسم  9
 قسم الدراسات والتخطٌط  10
 والتسجٌل قسم شؤون الطلبة 88
 قسم شؤون الدٌوان 19
 الدراسات العلٌا شؤون قسم :1
 قسم البعثات والعالقات الثقافٌة ;1
 قسم ضمان الجودة واالداء الجامعً >1
 قسم شؤون االقسام الداخلٌة =1
 قسم النشاطات الطالبٌة <1
 العالقات العامة االعالم وقسم  ?1
 قسم المتابعة 19
 قسم التصارٌح االمنٌة 20
 شعبة العقود الحكومٌة 28
 شعبة امانة مجلس الجامعة 99
 شعبة التأهٌل والتوظٌف والمتابعة :9
 شعبة السٌطرة على تداول المواد الكٌمٌاوٌة والباٌولوجٌة الخطرة والسامة 24
 شعبة شؤون الترقٌات العلمٌة 25
 شعبة البرٌد المركزي 26
 شعبة شؤون المواطنٌن 27
 شعبة االرشاد النفسً والتوجٌه التربوي ?9
 شعبة حسابات المراكز البحثٌة والخدمٌة 29
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 صُبدٌك انتؼهٍى انؼبنً :

 
رط٣ٞش اُؼ٤ِٔخ االداس٣خ ٝألعَ ( ف٘ذٝم اٗؾؤد ٖٓ اعَ 30ثِؾ ػذد ف٘بد٣ن اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ك٢ عبٓؼز٘ب )    

ققخ ُغذ االخز٘بهبد ش إ ٗغجخ ٖٓ ا٣شاداد اُق٘ذٝم ٓخك٢ أُٞاصٗخ اُغبس٣خ ؽ٤االخز٘بهبد اُؾبفِخ عذ 

 اُؾبفِخ ك٢ ا٤ٌُِبد ًٝزُي ك٢ سئبعخ اُغبٓؼخ.

 

 انًكبتت االضتشبرٌخ:

روذّ ٓؾبس٣غ اعزؾبس٣خ ك٢ ٓخزِق االخزقبفبد ( ٌٓزجبً 16) دثـذاك٢ عبٓؼخ  ثِؾ ػذد أٌُبرت االعزؾبس٣خ   

 ٢ٛٝ ًب٥ر٢ :ٝأُغبالد 

 

 انتشكٍم انتبثغ نه ًكتت االضتشبري اضى ان ت

 كلٌة اللغات المكتب االستشاري للغات االجنبٌة والترجمة 1

 كلٌة الهندسة مكتب االستشارات الهندسٌة  2

 كلٌة العلوم مكتب االستشارات العلمٌة 3

 هندسة الخوارزمًالكلٌة  الهندسً االستشاريالمكتب  4

 كلٌة الطب البٌطري البٌطري المكتب االستشاري 5

 مركز التخطٌط الحضري واالقلٌمً التخطٌطً االستشاري مكتبال 6

 مركز الحاسبة االلكترونٌة االلكترونٌة لنظم المعلومات والحاسبات المكتب االستشاري 7

 علوم الهندسة الزراعٌةكلٌة  المكتب االستشاري 8

 اآلداب كلٌة المكتب االستشاري  9

 كلٌة طب الكندي االستشاري المكتب 10

 كلٌة التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة االستشاري المكتب 88

 كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة/ابن الهٌثم المكتب االستشاري 89

 كلٌة الفنون الجمٌلة المكتب االستشاري :8

 كلٌة االدارة واالقتصاد المكتب االستشاري ;8

 للدراسات العلٌا معهد اللٌزر المكتب االستشاري >8

 المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة والمالٌة المكتب االستشاري =8
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 انًكبتت االضتشبرٌخ ((اَشطخ )) 
  

 

 

 

 
 

 د انُشبط َىع انًالحظبد اضى انتشكٍم

 ٤ًِخ اُؼِّٞ

االعزؾبساد ٌٓزت 

 اُؼ٤ِٔخ

اُؼوذ أُجشّ ث٤ٖ ٝصاسح اُذاخ٤ِخ / ٓذ٣ش٣خ 

 اُغ٘غ٤خ اُؼبٓخ ٌٝٓزت االعزؾبساد اُؼ٤ِٔخ

 ٓؾشٝع اُجطبهخ اُٞه٤٘خ أُٞؽذح
1 

اُؼوذ أُجشّ ث٤ٖ ٝصاسح اُ٘لو / ٓشًض اُجؾش 

 ٝاُزط٣ٞش اُ٘لط٢ ٌٝٓزت االعزؾبساد اُؼ٤ِٔخ
 2 ر٘ل٤ز اُلؾٞفبد اُز٤ِ٤ٌٔخ ُِجبة اُقخٞس

 ٤ًِخ اُؼِّٞ

اُخبفخ ثبالهغبّ اُؼ٤ِٔخ )ػِّٞ االسك, 

ػِّٞ ا٤ٔ٤ٌُبء,ػِّٞ اُؾ٤بح,اُل٤ض٣بءٝؽذح 

 أُ٘بهن اُؾبسح ٝأُخزجش اُج٤ئ٢ أُشًض١ (

 3 اعشاء اُلؾٞفبد ٝاُزؾب٤َُ ك٢ أُخزجشاد

 ٤ًِخ اُؼِّٞ
ػ٘ٞاٜٗب)اٗٞاع اُؾغشح اُغ٤٘٤خ ٝهشم سعٜٔب 

 (MEGA 6ثبعزخذاّ ثشٗبٓظ 
 4 اُؾبسح رذس٣ج٤خ ك٢ ٝؽذح أُ٘بهندٝسح 

 5 دٝسح رذس٣ج٤خ ك٢ ٝؽذح أُ٘بهن اُؾبسح ثؼ٘ٞإ ) اعزخذاّ اال٤ُضا ( ٤ًِخ اُؼِّٞ

 ٤ًِخ اُؼِّٞ
 ثؼ٘ٞإ )اعزخذاّ اال٤ُضا (

 
 6 دٝسح رذس٣ج٤خ ك٢ هغــــْ ػِـّٞ  اُؾ٤بح

 ٤ًِخ اُؼِّٞ
 ثؼ٘ٞإ

(English academic writing) 
 7 اُزو٤٘بد االؽ٤بئ٤خٝسؽخ ػَٔ ك٢ هغْ 

 ٤ًِخ اُؼِّٞ
 ثؼ٘ٞإ

 ) رو٤٘خ اُزطج٤غ أُ٘بػ٢ (

 ٝسؽخ ػَٔ ك٢ هغْ اُزو٤٘بد

 االؽ٤بئ٤خ
8 

 ٤ًِخ اُؼِّٞ
 ثؼ٘ٞإ

 )اُزؾ٤ِالد أُشم٤خ(

 دٝسح رذس٣ج٤خ ك٢ ٝؽذح أُ٘بهن

 اُؾبسح
9 

 ٤ًِخ اُؼِّٞ
 ٝرلبػَ DNAثؼ٘ٞإ ) اعزخالؿ رو٤٘خ 

 ( PCRعِغِخ اُجِٔشح 

 رذس٣ج٤خ ك٢ هغْ اُزو٤٘بددٝسح 

 االؽ٤بئ٤خ
10 

 ٤ًِخ اُؼِّٞ

 ٝدساعخ اُزؼج٤ش RNAثؼ٘ٞإ )اعزخالؿ 

 اُغ٢٘٤ ا٢ٌُٔ ثؤعزخذاّ عٜبص

real time PCR  ) 

 11 االؽ٤بئ٤خ ٝسؽخ ػَٔ ك٢ هغْ اُزو٤٘بد

 ٤ًِخ اُؼِّٞ
 ثؼ٘ٞإ

 رشعٔخ أُقطِؾبد اُؼ٤ِٔخ 

 دٝسح رذس٣ج٤خ ك٢ هغْ اُؾئٕٝ

 اُؼ٤ِٔخ
12 

 اُؼ٤ًِِّٞخ 
 ثؼ٘ٞإ 

 ) اعِٞة أُؾبدصخ ثبُِـخ اال٤ٌِٗض٣خ(

 دٝسح رذس٣ج٤خ ك٢ هغْ اُؾئٕٝ

 اُؼ٤ِٔخ
13 

 ٤ًِخ اُؼِّٞ
 ثؼ٘ٞإ 

 )٤ًل٤خ رؾن٤ش االٝعبه اُضساػ٤خ(

 دٝسح رذس٣ج٤خ ك٢ ٝؽذح أُ٘بهن

 اُؾبسح
14 

 ٤ًِخ اُؼِّٞ

ثؼ٘ٞإ )رؾل٤ش ٝرؤ٤ٖٓ االرقبالد اُغ٤ٌِخ 

ٓلب٤ْٛ  chaoticٝاُالع٤ٌِخ ثؤعزخذاّ رو٤٘خ 

 ػبٓخ أُشؽِخ اال٠ُٝ(

 دٝسح رذس٣ج٤خ ك٢ هغـــْ ػِــّٞ

 اُل٤ض٣بء
15 

 ٤ًِخ اُؼِّٞ

ثؼ٘ٞإ )رؾل٤ش ٝرؤ٤ٖٓ االرقبالد اُغ٤ٌِخ 

ٓلب٤ْٛ  chaoticٝاُالع٤ٌِخ ثؤعزخذاّ رو٤٘خ 

 ػبٓخ أُشؽِخ اُضب٤ٗخ(

 دٝسح رذس٣ج٤خ ك٢ هغْ ػِّٞ

 16 اُل٤ض٣بء

 ٤ًِخ اُؼِّٞ
 ثؼ٘ٞإ

 )رطج٤وبد اال٤ُضا ك٢ ا٤ٔ٤ٌُبء اُؾ٤بر٤خ(

 دٝسح رذس٣ج٤خ ك٢ هغْ ػِّٞ

 ا٤ٔ٤ٌُبء
17 
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 د انُشبط َىع انًالحظبد اضى انتشكٍم

 ٤ًِخ اُؼِّٞ
 ثؼ٘ٞإ

 )اُزؾ٤ِالد أُشم٤خ(

 دٝسح رذس٣ج٤خ ك٢ هغـْ ػِّٞ 

 اُؾ٤بح
18 

 ثؼ٘ٞإ )اُزؾ٤ِالد أُشم٤خ( ٤ًِخ اُؼِّٞ
 دٝسح رذس٣ج٤خ ك٢ ٝؽذح أُ٘بهن

 اُؾبسح
19 

 ٤ًِخ اُؼِّٞ

رؼ٤ِْ ٤ًل٤خ رق٤ْٔ اُجبد١ء اُز١ ٣ؼزجش  ثؼ٘ٞإ )

اؽذ اُؼٞآَ االعبع٤خ ُ٘غبػ رو٤٘خ رلبػَ اُجِٔشح 

 أُزغِغَ ثؤعزخذاّ

The NCBI-BLAST software tool for 

primer design        ) 

 دٝسح رذس٣ج٤خ ك٢ هغْ اُزو٤٘بد 

 االؽ٤بئ٤خ
20 

 ثؼ٘ٞإ )اعزخذاّ اال٤ُضا( ٤ًِخ اُؼِّٞ
 دٝسح رذس٣ج٤خ ك٢ هغْ ػِّٞ 

 اُؾ٤بح
21 

 ٤ًِخ اُؼِّٞ
ثؼ٘ٞإ ) اعزخذاّ رو٤٘خ اال٤ُضا ك٢   اُلؾٞفبد 

 اُج٤ُٞٞع٤خ (

 دٝسح رذس٣ج٤خ ك٢ هغْ اُزو٤٘بد 

 االؽ٤بئ٤خ
22 

 ٤ًِخ اُؼِّٞ
ٖٓ ٓقبدس ٓخزِلخ   DNAثؼ٘ٞإ )اعزخذاّ 

 ٝه٤بط اُزش٤ًض ٝاُ٘وبٝح (

 دٝسح رذس٣ج٤خ ك٢ هغْ اُزو٤٘بد

 االؽ٤بئ٤خ
23 

 ٤ًِخ اُؼِّٞ
 ثؼ٘ٞإ

 (OMR)ٗظبّ اُزقؾ٤ؼ االٌُزش٢ٗٝ 

 دٝسح رذس٣ج٤خ ك٢ هغْ اُزو٤٘بد 

 االؽ٤بئ٤خ
24 

 ٤ًِخ اُؼِّٞ
 RNAثؼ٘ٞإ )دساعخ اُزؼج٤ش اُغ٢٘٤ ا٢ٌُٔ 

 ثؤعزخذاّ اُغٜبص( PCR Time Realاعزخالؿ 

 دٝسح رذس٣ج٤خ ك٢ هغْ اُزو٤٘بد 

 االؽ٤بئ٤خ
25 

    

٤ًِخ اُٜ٘ذعخ 

 اُخٞاسص٢ٓ

أٌُزت االعزؾبس١ 

 اُٜ٘ذع٢ 

 اُغٜخ أُغزل٤ذح ) ٤ًِخ أُبٕٓٞ اُغبٓؼخ (
اُضبُضخ ػ٠ِ ٓؾشٝع رذس٣ت هِجخ أُشؽِخ 

 ٗظبّ سثو اُؾجٌبد )ع٤غٌٞ(
1 

 اُغٜخ أُغزل٤ذح )ٝصاسح اُ٘لو/ ؽشًخ 

 أُ٘زغبد اُ٘لط٤خ (

ٓؾشٝع اعشاء ثؾش دساعبد ػ٤ِب / رغ٣ٞن 

 ٓؼِٞٓبد اُجؾش
2 

    

 ٤ًِخ اُٜ٘ذعخ

ٌٓزت االعزؾبساد 

 اُٜ٘ذع٤خ 

------ 
ٓؾشٝع اُؾشًخ اُؼبٓخ ُٔؼذاد االرقبالد 

 ٝاُوذسح
1 

------ 
ٓؾشٝع اُؾشًخ اُؼبٓخ الٗزبط أُغزِضٓبد 

 اُزشث٣ٞخ
2 

 ٤ًِخ اُٜ٘ذعخ
------ 

 
 3 ٓؾشٝع ٓغٔغ اُضٛٞس

 4 ٓؾشٝع ؽشًخ ع٤ٌٔب ------ ٤ًِخ اُٜ٘ذعخ

 ٤ًِخ اُٜ٘ذعخ
 ٓؾشٝع ث٘ب٣خ ٤ٛئخ اُزلز٤ؼ ك٢  ------

 ا٤ٌُال٢ٗ
5 

 6 أٓبٗخ ثـذاد / ٓغغش ٓؾٔذ اُوبعْ  ------ ٤ًِخ اُٜ٘ذعخ
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 د انُشبط َىع انًالحظبد اضى انتشكٍم

 ٤ًِخ اُطت اُج٤طش١

 أٌُزت االعزؾبس١ اُج٤طش١
  ال٣ٞعذ ٗؾبه ------

    

 -٤ًِخ اُزشث٤خ ُِؼِّٞ اُقشكخ

 اثٖ ا٤ُٜضْ

 أٌُزت االعزؾبس١

  ال٣ٞعذ ٗؾبه ------

    

 ٤ًِخ االداسح ٝاالهزقبد

 أٌُزت االعزؾبس١

 اُطج٤خ اُؾؼج٤خاُغٜخ أُغزل٤ذح / اُؼ٤بداد 
ٗؾبء ا –دساعخ اُغذٟٝ االهزقبد٣خ 

 ٓؼَٔ ُزؾ٤ِخ ٝر٘و٤خ ٤ٓبٙ اُؾشة
1 

 اُغٜخ أُغزل٤ذح / اُؼ٤بداد اُطج٤خ اُؾؼج٤خ
ُزؾـ٤َ  –دساعخ اُغذٟٝ االهزقبد٣خ 

 SCAUعٜبص 
2 

 اُغٜخ أُغزل٤ذح / ؽشًخ أُشثغ  ٤ًِخ االداسح ٝاالهزقبد
ُزو٤٘بد  -دساعخ اُغذٟٝ االهزقبد٣خ

 أُؼِٞٓبد
3 

 اُغٜخ أُغزل٤ذح / ؽشًخ ع٘خ اُلالػ ٤ًِخ االداسح ٝاالهزقبد
الٗؾبء  –دساعخ اُغذٟٝ االهزقبد٣خ 

 ٓؼَٔ االًٝغغ٤ٖ اُغبئَ
4 

 اُغٜخ أُغزل٤ذح / ٓغزؾل٠ اثٖ ا٤ُٜضْ ٤ًِخ االداسح ٝاالهزقبد 
ٓؾشٝع  –دساعخ اُغذٟٝ االهزقبد٣خ 

 عٜبص ٤ُضى اُؼ٤ٕٞ 
5 

 اُغٜخ أُغزل٤ذح / ؽشًخ ع٘خ اُلالػ ٝاالهزقبد٤ًِخ االداسح 
ُزو٤٘خ ٤ٓبٙ  –دساعخ اُغذٟٝ االهزقبد٣خ 

 اُؾشة
6 

 اُغٜخ أُغزل٤ذح / ؽشًخ ع٘خ اُلالػ ٤ًِخ االداسح ٝاالهزقبد
ٓق٘غ  –دساعخ اُغذٟٝ االهزقبد٣خ 

 أُؾب٤َُ اُطج٤خ
7 

 اُغٜخ أُغزل٤ذح / ٝصاسح اُقؾخ  ٤ًِخ االداسح ٝاالهزقبد
 رؤ٤َٛ  –دساعخ اُغذٟٝ االهزقبد٣خ 

 ٝرؾـ٤َ اُؼ٤بداد اُطج٤خ
8 

 ٤ًِخ االداسح ٝاالهزقبد
 اُغٜخ أُغزل٤ذح / فؾخ االٗجبس

 

اعزضٔبس  –دساعخ اُغذٟٝ االهزقبد٣خ 

 ٓخزجش اُقؾخ أُشًض١
9 

 ٤ًِخ االداسح ٝاالهزقبد
 اُغٜخ أُغزل٤ذح / ؽشًخ اُلغش أُقش١ 

 اُؼشاه٢

ٓؾشٝع  –دساعخ اُغذٟٝ االهزقبد٣خ 

 ف٘بػخ االٗبث٤ت اُجالعز٤ٌ٤خ
10 

 اُغٜخ أُغزل٤ذح / اُؾشًخ اُؼشث٤خ ٤ًِخ االداسح ٝاالهزقبد
 اٗؾبء  –دساعخ اُغذٟٝ االهزقبد٣خ 

 ٓق٘غ ا٤ُٞس٣ب ٝاال٤ٗٞٓب
11 

 اُغٜخ أُغزل٤ذح / ؽشًخ صٓضّ ٤ًِخ االداسح ٝاالهزقبد
 أُؾشٝع –دساعخ اُغذٟٝ االهزقبد٣خ 

 اُق٘بػ٢ اُزغبس١ االٗزبع٢ ُِغ٤بساد
12 

 اُغٜخ أُغزل٤ذح / ؽشًخ صٓضّ ٤ًِخ االداسح ٝاالهزقبد
 ٓؾشٝع –دساعخ اُغذٟٝ االهزقبد٣خ 

 رغ٤ٔغ ع٤بساد فبُٕٞ
13 

 ٤ًِخ االداسح ٝاالهزقبد
 اُغٜخ أُغزل٤ذح / ؽشًخ ٓٞاسد االعزضٔبس

 ٝاُزٞس٣ذ

 أُؾشٝع -دساعخ اُغذٟٝ االهزقبد٣خ 

 االعزضٔبس١ اُغ٢ٌ٘ اُزغبس١
14 
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 د انُشبط َىع انًالحظبد اضى انتشكٍم

 اُغٜخ أُغزل٤ذح / ٓطجؼخ ٝاعو ٤ًِخ االداسح ٝاالهزقبد
 ُٔطجؼخ  –دساعخ اُغذٟٝ االهزقبد٣خ 

 ٝاعو
15 

 اُغٜخ أُغزل٤ذح / ٝصاسح اُزغبسح ٤ًِخ االداسح ٝاالهزقبد

ؽٍٞ  –دساعخ اُغذٟٝ االهزقبد٣خ 

رؾذ٣ذ ٗغجخ ٓغبٛٔخ اُٞصاسح ك٢ ؽشًخ 

 ٝاعو

16 

 اُغٜخ أُغزل٤ذح / ؽشًخ اُزؼ٤ٔذ ُِزغبسح ٝاُ٘وَ ٤ًِخ االداسح ٝاالهزقبد
اُخبفخ  –دساعخ اُغذٟٝ االهزقبد٣خ 

 ثبُغبٓؼخ االٓش٤ٌ٣خ
17 

 اُغٜخ أُغزل٤ذح / ؽشًخ صٓضّ ٤ًِخ االداسح ٝاالهزقبد
الٗؾبء  –عخ اُغذٟٝ االهزقبد٣خ ادس

 ٓذ٣٘خ ف٘بػ٤خ ُؾشًخ صٓضّ
18 

 ٤ًِخ االداسح ٝاالهزقبد
 اُغٜخ أُغزل٤ذح / ٓغِظ اُٞصساء

 (29/3/2018ٝ ) ( 15/2/2018ثزبس٣خ )

دٝسح رذس٣ج٤خ ُق٤بؿخ سإ٣ب اُؼبٓخ 

 ُٔغِظ اُٞصساء
19 

 ٤ًِخ االداسح ٝاالهزقبد
 اُغٜخ أُغزل٤ذح / عبٓؼخ ثـذاد

 ( 18/4/2018ثزبس٣خ )

 ٝسؽخ ػَٔ ُق٤بؿخ االعزشار٤غ٤خ 

 ك٢ عبٓؼخ ثـذاد
20 

 ٤ًِخ االداسح ٝاالهزقبد
 اُغٜخ أُغزل٤ذح / عبٓؼخ ثـذاد 

 (20/5/2018ثزبس٣خ )
 21 اػذاد اعشاءاد اُؼَٔ اُ٘ٔٞرع٢

 ٤ًِخ االداسح ٝاالهزقبد
ٓغبط اُٞصساء ثزبس٣خ  اُغٜخ أُغزل٤ذح /

(31/5/2018(ٝ )5/6/2018(ٝ)10/6/2018) 

ػَٔ ف٤بؿخ االعزشار٤غ٤خ  ٝسؽخ

 ُٔغِظ اُٞصساء
22 

 اُغٜخ أُغزل٤ذح / ٝصاسح اُ٘لو ٤ًِخ االداسح ٝاالهزقبد 
 اػذاد ٗظبّ رٌب٤ُق ؽشًخ 

 أُ٘زغبد اُ٘لط٤خ
23 

 ٤ًِخ االداسح ٝاالهزقبد
 اُغٜخ أُغزل٤ذح / عبٓؼخ ثـذاد

 (12/7/2018-11ُِٔذح ٖٓ)
 24 ف٤بؿخ اعزشار٤غ٤خ اُغبٓؼخ

 االداسح ٝاالهزقبد٤ًِخ 

ثزبس٣خ ٓب٣ظ/  ذاخ٤ِخ اُغٜخ أُغزل٤ذح / ٝصاسح اُ

 ثخقٞؿ 2018

 اػذاد د٤َُ اعزشار٤غ٤خ ا٤ٌَُٜ اُز٘ظ٢ٔ٤

ٝسؽخ ػَٔ اداسح أُٞاسد اُجؾش٣خ 

 ُٞصاسح اُذاخ٤ِخ
25 

 ٤ًِخ االداسح ٝاالهزقبد

ُِٔؾبعت االداس١ أُؼزٔذ  cmcؽٍٞ دٝسح 

  ciaٝدٝسح 

  2018ك٢ ؽض٣شإ /

 ٝسؽخ ػَٔ ُذائشح اُزذس٣ت ك٢ 

 ٝصاسح اُ٘لو
26 

 ٤ًِخ االداسح ٝاالهزقبد
 اُغٜخ أُغزل٤ذح / ٝصاسح اُ٘لو 

(27/8 -9/9/2018) 

 أُؾبعت االداس١ cmaدٝسح 

 أُؼزٔذ
27 

 ٤ًِخ االداسح ٝاالهزقبد
 اُغٜخ أُغزل٤ذح / ٝصاسح اُ٘لو

27/8 -9/9/2018 

 اُذهن اُذاخ٢ِ ciaدٝسح 

 أُؼزٔذ
28 



 ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ
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12 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 د انُشبط َىع انًالحظبد اضى انتشكٍم

 ٤ًِخ اُلٕ٘ٞ اُغ٤ِٔخ

 أٌُزت االعزؾبس١

------- 
 اعز٤لبء ٓجبُؾ هجغ ٣ٞٛبد اُطِجخ

 
1 

------- 
اعز٤لبء ٓجبُؾ آ٤ُخ اُزؼبٕٝ ٓغ ؽجٌخ 

 اإلػالّ اُؼشاه٤خ
2 

    

 ٤ًِخ اُِـبد

ٌُِٔزت االعزؾبس١ 

 ُِـبد

 االع٘ج٤خ ٝ اُزشعٔخ

 اُِـخ )اال٤ٌِٗض٣خ , االُٔب٤ٗخ, اُشٝع٤خ,ا٠ُ 

 اُلشٗغ٤خ,االعجب٤ٗخ (

( ٝص٤وخ رخشط ٖٓ هجَ 85رشعٔخ )

 أٌُزت االعزؾبس١
1 

 ا٠ُ اُِـخ اال٤ٌِٗض٣خ
( ػوذ صٝاط ٖٓ هجَ 96رشعٔخ )

 أٌُزت االعزؾبس١
2 

 ------- ٤ًِخ اُِـبد

 ( رشاعْ ٓز٘ٞػخ ٖٓ هج560َرشعٔخ )

 أٌُزت االعزؾبس١

 

3 

 

 ٤ًِخ اُِـبد

 

ا٠ُ اُِـخ  ٓؼبِٓخ ٖٓ اُِـخ اال٤ٌِٗض٣خ (458) - أ

 اُؼشث٤خ

 ٓغَٔ ٗؾبه اهغبّ ا٤ٌُِخ ك٢ اُزشعٔبد 

 )أُ٘غضاد اُزو٤ِذ٣خ(

 

4 

( ٓؼبِٓــخ ٖٓ اُِـخ االعجب٤ٗــخ ا٠ُ اُِـخ 6) - ة

 اُؼشث٤خ

        ـخ ٖٓ اُِـخ اُلشٗغ٤ــخ ا٠ُ اُِـخ         ( ٓؼب6ِٓ) -ط

 اُؼشث٤خ

 ( ٓؼبِٓــخ ٖٓ اُِـخ اُشٝعــ٤خ ا16٠ُ) -د

 اُِـخ اُؼشث٤خ

 ُٔب٤ٗــخ ا٠ُ( ٓؼبِٓخ ٖٓ اُِـخ اال108) -ٛـ

 اُِـخ اُؼشث٤خ

 ( ٓؼبِٓخ ٖٓ اُِـخ اال٣طب٤ُخ ا٠ُ اُِـخ4) -ٝ

 اُؼشث٤خ

 ( ٓؼبِٓخ ٖٓ اُِـخ اُزش٤ًخ ا٠ُ اُِـخ79) -ص

 اُؼشث٤خ

 اُلبسع٤ـخ ا٠ُ( ٓؼبِٓـخ ٖٓ اُِــخ 60) -ػ

 اُِـخ اُؼشث٤خ

 ( ٓؼبِٓخ ٖٓ اُِـخ اٌُشد٣خ ا13٠ُ) -ه

 اُِـخ اُؼشث٤خ
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 د انُشبط َىع انًالحظبد اضى انتشكٍم   

   ٤ًِــخ هت اٌُ٘ــذ١ 

 أٌُزت االعزؾبس١ 

  ٓشاعغ  882ٓشاعؼ٤ٖ اُغٔ٘خ 

   ٓشاعغ  415ٓزبثؼخ أُشم٠ 

  ٓشاعغ  438ٓخزجش 

  385ٝاُؼنالد رخط٤و االػقبة 

 ٓشاعغ

  ٓشاعغ 154ٗبظٞس االٓؼبء 

  33كؾـ االعٜبد ٝرخط٤و اُوِت 

 ٓشاعغ

  ٓشاعؼخ اعزؾبس٣خ اُؼ٤ٕٞ ثنٜٔ٘ب

 49كؾـ اُجقش ٝػ٤ِٔبد ا٤ُِضى 

 ٓشاعغ

  ٓشاعغ ٤ُ29ضس ػالط اُغٔ٘خ 

أٌُزت االعزؾبس١ ٣غزوجَ ٓشاعؼ٤ٖ 

ػ٠ِ ٓذاس اُغ٘خ ُـشك اُلؾـ 

 ٝاُؼالط ٝأُزبثؼخ

1 

 --------- اٌُ٘ذ٤ًِ١خ هت 
٣وذّ أٌُزت االعزؾبس١ خذٓبد كؾـ 

 ٗبظٞس أُؼذح ٝاالٓؼبء اُزؾخ٤ق٢
2 

 --------- ٤ًِخ هت اٌُ٘ذ١

٣وذّ أٌُزت االعزؾبس١ ٖٓ خالٍ 

اعزؾبس٣خ اُؼ٤ٕٞ كؾـ اُجقش 

 ٝاعشاء ػ٤ِٔبد ا٤ُِضى اُجقش١

3 

 --------- ٤ًِخ هت اٌُ٘ذ١
أٌُزت االعزؾبس١ كؾـ اعٜبد  ٣وذّ

  اُوِت ٝرخط٤و اُوِت
4 

 --------- ٤ًِخ هت اٌُ٘ذ١
٣وذّ أٌُزت االعزؾبس١ اُلؾٞفبد 

 أُخزجش٣خ أُٜٔخ
5 

    

٤ًِخ اُزشث٤خ اثٖ سؽذ/ُِؼِّٞ 

 االٗغب٤ٗخ

 أٌُزت االعزؾبس١

 ( ٓؾبُٝخ591ثؼذد )
اُو٤بّ ثؼَٔ اعزالٍ اُجؾٞس ُطِجخ 

 ٝاُجبؽض٤ٖاُذساعبد اُؼ٤ِب 
1 

 2 ( كووIBT( )4ػذد دٝساد )  --------

٤ًِخ اُزشث٤خ اثٖ سؽذ/ُِؼِّٞ 

 االٗغب٤ٗخ
 3 رشعٔخ ِٓخقبد اُجؾٞس ( اؽخبؿ8)

    



 ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ
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 د انُشبط َىع انًالحظبد اضى انتشكٍم

 اُٜ٘ذعخ اُضساػ٤خػِّٞ ٤ًِخ 

 أٌُزت االعزؾبس١

 1 كؾـ ٗٔبرط ٓٞهغ االعزؾبسح / ٝصاسح االػٔبس ٝاالعٌبٕ 

 2 كؾـ ٗٔبرط دائشح ثِذ٣خ اٌُبظ٤ٔخ أُوذعخ –ٓٞهغ االعزؾبسح/ أٓبٗخ ثـذاد 

 3 اعزؾبسح ٤ًِخ االداة –ٓٞهغ االعزؾبسح / عبٓؼخ ثـذاد  اُٜ٘ذعخ اُضساػ٤خػِّٞ ٤ًِخ 

 4 اعزؾبسح االٓبٗخ اُؼبٓخ ٌُِٔزجخ أُشًض٣خ –ٓٞهغ االعزؾبسح / عبٓؼخ ثـذاد  ٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ اُضساػ٤خ

 5 اعزؾبسح أُشًض اُش٣بد١ ُجؾٞس اُغشهبٕ -ٓٞهغ االعزؾبسح / عبٓؼخ ثـذاد ٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ اُضساػ٤خ

 6 اعزؾبسح ٤ًِخ االػالّ –ٓٞهغ االعزؾبسح / عبٓؼخ ثـذاد  ٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ اُضساػ٤خ

 7 اعزؾبسح ٤ًِخ اُطت –ٓٞهغ االعزؾبسح / عبٓؼخ ثـذاد  ٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ اُضساػ٤خ

 8 اعزؾبسح ٤ًِخ اُٜ٘ذعخ  –ٓٞهغ االعزؾبسح / عبٓؼخ ثـذاد  ٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ اُضساػ٤خ

 9 دساعخ عذٟٝ ٓٞهغ االعزؾبسح / صساػخ ٓؾقٍٞ اُؤؼ ُِغ٤ذ ػجذ ػجبط ػجذ ٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ اُضساػ٤خ

 10 دساعخ عذٟٝ ٓٞهغ االعزؾبسح / ؽشًخ اُٜ٘ذعخ أُذ٤ٗخ ُِٔوبٝالد ٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ اُضساػ٤خ

ٓؾشٝع اُز٤ٔ٘خ االمبك٢ ُِج٘ي  –ٓٞهغ االعزؾبسح/ ٝصاسح اُضساػخ  ٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ اُضساػ٤خ

 اُذ٢ُٝ أُؾشٝع اُطبسئ ُِز٤ٔ٘خ ك٢ اُؼشام إٌُٔٞ اُضساػ٢

 دساعخ عذٟٝ 
11 

 12 ٌٓبكؾخ ٓٞهغ االعزؾبسح/ عٔؼ٤خ اُٜالٍ االؽٔش اُؼشاه٢ أُوش اُؼبّ ّٞ اُٜ٘ذعخ اُضساػ٤خ٤ًِخ ػِ

 13 ٌٓبكؾخ ٤ًِخ اُطت -غبٓؼخ أُغز٘قش٣خآُٞهغ االعزؾبسح /  ٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ اُضساػ٤خ

 14 ٌٓبكؾخ ٓٞهغ االعزؾبسح/ سئبعخ عبٓؼخ ثـذاد ٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ اُضساػ٤خ

ٝهِجخ زشثخ ٝأُبء ٝاُ٘جبد ُجبؽض٢ ُِاعشاء رؾ٤َِ اُؼ٘بفش  اُٜ٘ذعخ اُضساػ٤خ٤ًِخ ػِّٞ 

 (9اُذساعبد اُؼ٤ِب ػذد اُجبؽض٤ٖ )

 رؾب٤َُ ٓخزجش٣خ
15 

ٝهِجخ  ُِزشثخ ٝأُبء ٝاُ٘جبد ُجبؽض٢اعشاء رؾ٤َِ اُؼ٘بفش  ٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ اُضساػ٤خ

 (7اُذساعبد اُؼ٤ِب ػذد اُجبؽض٤ٖ )

 رؾب٤َُ ٓخزجش٣خ
16 

ٝهِجخ  ُِزشثخ ٝأُبء ٝاُ٘جبد ُجبؽض٢اعشاء رؾ٤َِ اُؼ٘بفش  ٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ اُضساػ٤خ

 (8اُذساعبد اُؼ٤ِب ػذد اُجبؽض٤ٖ )

 رؾب٤َُ ٓخزجش٣خ
17 

ٝهِجخ  ُِزشثخ ٝأُبء ٝاُ٘جبد ُجبؽض٢اعشاء رؾ٤َِ اُؼ٘بفش  ٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ اُضساػ٤خ

 (9اُذساعبد اُؼ٤ِب ػذد اُجبؽض٤ٖ )

 رؾب٤َُ ٓخزجش٣خ
18 

ٝهِجخ  ُِزشثخ ٝأُبء ٝاُ٘جبد ُجبؽض٢اعشاء رؾ٤َِ اُؼ٘بفش  ٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ اُضساػ٤خ

 (10اُذساعبد اُؼ٤ِب ػذد اُجبؽض٤ٖ )

 رؾب٤َُ ٓخزجش٣خ
19 

ٝهِجخ  ُِزشثخ ٝأُبء ٝاُ٘جبد ُجبؽض٢اعشاء رؾ٤َِ اُؼ٘بفش  ٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ اُضساػ٤خ

 (2اُذساعبد اُؼ٤ِب ػذد اُجبؽض٤ٖ )

 رؾب٤َُ ٓخزجش٣خ
20 

ٝهِجخ ِزشثخ ٝأُبء ٝاُ٘جبد ُجبؽض٢ اعشاء رؾ٤َِ اُؼ٘بفش ُ ٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ اُضساػ٤خ

 (5اُذساعبد اُؼ٤ِب ػذد اُجبؽض٤ٖ )

 رؾب٤َُ ٓخزجش٣خ
21 



 ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ
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 د انُشبط َىع انًالحظبد اضى انتشكٍم

اُٜ٘ذعخ ٤ًِخ ػِّٞ 

 اُضساػ٤خ

ٝهِجخ اُذساعبد  اُ٘جبد ُجبؽض٢ِزشثخ ٝأُبء ُٝاعشاء رؾ٤َِ اُؼ٘بفش 

 (9اُؼ٤ِب ػذد اُجبؽض٤ٖ )
 22 رؾب٤َُ ٓخزجش٣خ

٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ 

 اُضساػ٤خ

ٝهِجخ اُذساعبد فش ُِزشثخ ٝأُبء ٝاُ٘جبد ُجبؽض٢ اعشاء رؾ٤َِ اُؼ٘ب

 (10اُؼ٤ِب ػذد اُجبؽض٤ٖ )
 23 رؾب٤َُ ٓخزجش٣خ

٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ 

 اُضساػ٤خ

ٝهِجخ اُذساعبد  ء ٝاُ٘جبد ُجبؽض٢اعشاء رؾ٤َِ اُؼ٘بفش ُزشثخ ٝأُب

 (8اُؼ٤ِب ػذد اُجبؽض٤ٖ )
 24 رؾب٤َُ ٓخزجش٣خ

٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ 

 اُضساػ٤خ

ٝهِجخ  د اُِؾْ ٝاُؼالئن ٝاُ٘جبد ُجبؽض١٢ ُؼ٤٘باعشاء اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبٝ

 (14اُذساعبد اُؼ٤ِب ك٢ ٓخزجش اُزـز٣خ أُشًض١ ػذد اُجبؽض٤ٖ )
 25 رؾب٤َُ ٓخزجش٣خ 

٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ 

 اُضساػ٤خ

ٝهِجخ  د اُِؾْ ٝاُؼالئن ٝاُ٘جبد ُجبؽض١٢ ُؼ٤٘باعشاء اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبٝ

 (12اُذساعبد اُؼ٤ِب ك٢ ٓخزجش اُزـز٣خ أُشًض١ ػذد اُجبؽض٤ٖ )
 26 رؾب٤َُ ٓخزجش٣خ

٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ 

 اُضساػ٤خ

اعشاء اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبٝئ٢ ُؼ٤٘بد اُِؾْ ٝاُؼالئن ٝاُ٘جبد ُجبؽض٤ٖ 

 ٝهِجخ اُذساعبد اُؼ٤ِب ك٢ ٓخزجش اُزـز٣خ أُشًض١ 
 27 رؾب٤َُ ٓخزجش٣خ

٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ 

 اُضساػ٤خ

ٝهِجخ  د اُِؾْ ٝاُؼالئن ٝاُ٘جبد ُجبؽض١٢ ُؼ٤٘باعشاء اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبٝ

 (9اُذساعبد اُؼ٤ِب ك٢ ٓخزجش اُزـز٣خ أُشًض١ ػذد اُجبؽض٤ٖ )
 28 رؾب٤َُ ٓخزجش٣خ

٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ 

 اُضساػ٤خ

ٝهِجخ اُِؾْ ٝاُؼالئن ٝاُ٘جبد ُجبؽض٢  ١ ُؼ٤٘بد٤َ ا٤ٔ٤ٌُبٝاعشاء اُزؾِ

 (10اُذساعبد اُؼ٤ِب ك٢ ٓخزجش اُزـز٣خ أُشًض١ ػذد اُجبؽض٤ٖ )
 29 رؾب٤َُ ٓخزجش٣خ 

٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ 

 اُضساػ٤خ

ٝهِجخ  د اُِؾْ ٝاُؼالئن ٝاُ٘جبد ُجبؽض١٢ ُؼ٤٘باعشاء اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبٝ

 (8اُذساعبد اُؼ٤ِب ك٢ ٓخزجش اُزـز٣خ أُشًض١ ػذد اُجبؽض٤ٖ )
 30 رؾب٤َُ ٓخزجش٣خ

٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ 

 اُضساػ٤خ

ُجبؽض٤ٖ اعشاء اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبٝئ٢ ُؼ٤٘بد اُِؾْ ٝاُؼالئن ٝاُ٘جبد 

 (10ٝهِجخ اُذساعبد اُؼ٤ِب ك٢ ٓخزجش اُزـز٣خ أُشًض١ ػذد اُجبؽض٤ٖ )
 31 رؾب٤َُ ٓخزجش٣خ

٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ 

 اُضساػ٤خ

اُِؾْ ٝاُؼالئن ٝاُ٘جبد ُجبؽض٢ ٝهِجخ    ١ ُؼ٤٘بد٤ٔ٤ٌبٝاعشاء اُزؾ٤َِ اُ

 (5اُذساعبد اُؼ٤ِب ك٢ ٓخزجش اُزـز٣خ أُشًض١ ػذد اُجبؽض٤ٖ )
 32 ٓخزجش٣خرؾب٤َُ 

٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ 

 اُضساػ٤خ

ٝهِجخ  د اُِؾْ ٝاُؼالئن ٝاُ٘جبد ُجبؽض١٢ ُؼ٤٘باعشاء اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبٝ

 (9اُذساعبد اُؼ٤ِب ك٢ ٓخزجش اُزـز٣خ أُشًض١ ػذد اُجبؽض٤ٖ)
 33 رؾب٤َُ ٓخزجش٣خ

٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ 

 اُضساػ٤خ

اُ٘جبد ُجبؽض٢ ٝهِجخ د اُِؾْ ٝاُؼالئن ١ٝ ُؼ٤٘باعشاء اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبٝ

 (13اُذساعبد اُؼ٤ِب ك٢ ٓخزجش اُزـز٣خ أُشًض١ ػذد اُجبؽض٤ٖ )
 34 رؾب٤َُ ٓخزجش٣خ



 ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ

      2018روش٣ش األداسح  اُغ١ٞ٘ ُِؼبّ   هغْ اُذساعبد ٝاُزخط٤و /عبٓؼخ ثـذاد 
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 د انُشبط َىع انًالحظبد اضى انتشكٍم

٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ 

 اُضساػ٤خ

د اُِؾْ ٝاُؼالئن ١ ُؼ٤٘باعشاء اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبٝ

ٝهِجخ اُذساعبد اُؼ٤ِب ك٢ ٓخزجش  ٝاُ٘جبد ُجبؽض٢

 (15اُزـز٣خ أُشًض١ ػذد اُجبؽض٤ٖ )

 35 رؾب٤َُ ٓخزجش٣خ

٤ًِخ ػِّٞ اُٜ٘ذعخ 

 اُضساػ٤خ

١ ُؼ٤٘بد اُِؾْ ٝاُؼالئن اعشاء اُزؾ٤َِ ا٤ٔ٤ٌُبٝ

ٝهِجخ اُذساعبد اُؼ٤ِب ك٢ ٓخزجش  جبؽض٢ٝاُ٘جبد ُ

 (10اُزـز٣خ أُشًض١ ػذد اُجبؽض٤ٖ )

 36 رؾب٤َُ ٓخزجش٣خ

    

 ٤ًِخ االداة 

 أٌُزت االعزؾبس١

 اُغٜخ أُغزل٤ذح /ػبّ ٝخبؿ 

 (215اُؼذد )

رشعٔخ ٓغزخِقبد ٝػ٘ب٣ٖٝ اُِـخ 

 اال٤ٌِٗض٣خ
1 

 اُغٜخ أُغزل٤ذح/ ػبّ ٝخبؿ

 (300اُؼذد )
 2 اعزالٍ اٌُزش٢ٗٝ

 3 اعزالٍ اٌُزش٢ٗٝ ُِجؾٞس اُؼ٤ِٔخ اُغٜخ أُغزل٤ذح / ػبّ ٝخبؿ ٤ًِخ االداة

 االداة٤ًِخ 
 اُغٜخ أُغزل٤ذح / ػبّ ٝخبؿ

 (4اُؼذد )
 4 (GISدٝساد )

 5 اخزجبساد اُؾبعٞة (250اُؼذد ) ٤ًِخ االداة

 6 اخزجبساد اُِـخ اال٤ٌِٗض٣خ (215اُؼذد ) ٤ًِخ االداة

 (10اُؼذد ) ٤ًِخ االداة
اُزقؾ٤ؼ اُِـ١ٞ ُِشعبئَ ٝاالهبس٣ؼ 

 ٝاُجؾٞس اُؼ٤ِٔخ
7 

    



 ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ

      2018روش٣ش األداسح  اُغ١ٞ٘ ُِؼبّ   هغْ اُذساعبد ٝاُزخط٤و /عبٓؼخ ثـذاد 
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 د انُشبط َىع انًالحظبد اضى انتشكٍم

 ٓؼٜذ ا٤ُِضس ُِذساعبد اُؼ٤ِب

 أٌُزت االعزؾبس١

 

-------- 
دٝساد رذس٣ج٤خ ثبعزخذاّ ا٤ُِضس ك٢ 

 اُطت
1 

ٖٓ ػ٤ِٔبد رقؾ٤ؼ اُجقش ُؼ٤ٖ ٝاؽذح 

 ٝاعٞس رقؾ٤ؼ اُجقش ُِؼ٤ٖ 

اعزضٔبس عٜبص ا٤ُِضى ٓغ ؽشًخ    ػوذ 

 االعٜضحٞػخ داس اُج٘بء ُزغبسح ٓغٔ

 ٝأُغزِضٓبد اُطج٤خ

2 

 3 (ToPoاعٞس اُلؾـ اال٤ُٝخ )كؾـ  -------- ٓؼٜذ ا٤ُِضس ُِذساعبد اُؼ٤ِب

 ٝكوب ُوبٕٗٞ أٌُبرت االعزؾبس٣خ ٓؼٜذ ا٤ُِضس ُِذساعبد اُؼ٤ِب

اُز٘غ٤ن ٓغ أُشًض اُقؾ٢ العشاء 

اُزؾب٤َُ ٝاُلؾٞفبد ُِٔٞظل٤ٖ ٝاُطِجخ 

 اُغذد 

4 

 --------- اُؼ٤ِب ٓؼٜذ ا٤ُِضس ُِذساعبد

ٓؼبُغخ أُشم٠ ثب٤ُِضس ك٤ٔب ٣خـ 

اُغِذ٣خ ٓضَ ؽبالد اُؾشٝم , اُٞؽٔبد 

 , ٝاُزؾٞٛبد اُخِو٤خ ٝاصاُخ اُؾؼش 

5 

    

أُؼٜذ اُؼب٢ُ ُِذساعبد 

 أُؾبعج٤خ ٝأُب٤ُخ

 أٌُزت االعزؾبس١

ٝصاسح اُ٘لو , د٣ٞإ اُغٜخ أُغزل٤ذح / 

 ٝثزبس٣خ اُشهبثخ أُب٤ُخ

7-18 /1/2018 

رط٣ٞش ٜٓبساد أُذهو٤ٖ اُذاخ٤٤ِٖ دٝسح 

ثزطج٤ن ٓؼب٤٣ش اُزذه٤ن اُذاخ٢ِ 

ٝثبُٔغز٣ٞبد اُغشد٣خ ٝاًزؾبف االخطبء 

  أُؾبعج٤خ

1 

اُغٜخ أُغزل٤ذح / ٝصاسح اُ٘لو      

 ( 8/3/2018 -25/2اُزبس٣خ)

 2ٓؼ٤بس أُؾبعجخ اُذ٢ُٝ سهْ دٝسح 

 أُخضٕٝ
2 

أُؼٜذ اُؼب٢ُ ُِذساعبد 

 أُؾبعج٤خ ٝأُب٤ُخ

اُغٜخ أُغزل٤ذح / ٝصاسح اُ٘لو          

  (1/2018/ 25-14)اُزبس٣خ 

رؾ٤َِ اُوٞائْ أُب٤ُخ ُـشك ارخبر دٝسح 

اُوشاساد ك٢ ظَ اُ٘ظبّ أُؾبعج٢ 

 أُٞؽذ

3 

أُؼٜذ اُؼب٢ُ ُِذساعبد 

 أُؾبعج٤خ ٝأُب٤ُخ

اُغٜخ أُغزل٤ذح / ٝصاسح اُ٘لو          

 ( 22/2/2018-18اُزبس٣خ )
 HSE  4اُقؾخ ٝاُغالٓخ ٝاُج٤ئخ دٝسح 

أُؼٜذ اُؼب٢ُ ُِذساعبد 

 أُؾبعج٤خ ٝأُب٤ُخ

 اُغٜخ أُغزل٤ذح / ٝصاسح اُ٘لو 

 (3/4/2018 -18/3اُزبس٣خ)
 5  2016ٓب٣ٌشعٞكذ ٝسددٝسح    

أُؼٜذ اُؼب٢ُ ُِذساعبد 

 أُؾبعج٤خ ٝأُب٤ُخ

أُب٤ُخ اُغٜخ أُغزل٤ذح / د٣ٞإ اُشهبثخ 

 االرؾبد١ , ٝصاسح اُ٘لو ٝثزبس٣خ

(15-19/4/2018 ) 

رقؾ٤ؼ االخطبء أُؾبعج٤خ دٝسح 

ُِغ٘ٞاد اُغبثوخ ك٢ ظَ اُ٘ظبّ 

 أُؾبعج٢ أُٞؽذ

6 

أُؼٜذ اُؼب٢ُ ُِذساعبد 

 أُؾبعج٤خ ٝأُب٤ُخ

اُغٜخ أُغزل٤ذح / ٝصاسح اُ٘لو , ٝصاسح 

 اُؼَٔ , ٝصاسح اُذاخ٤ِخ ٝثزبس٣خ

 (22/4/-3/5/2018 ) 

اُزؾٍٞ ٖٓ ٓٞاصٗخ اُج٘ٞد ا٠ُ دٝسح 

 7 ٓٞاصٗخ اُجشآظ ٝاالداء



 ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ

      2018روش٣ش األداسح  اُغ١ٞ٘ ُِؼبّ   هغْ اُذساعبد ٝاُزخط٤و /عبٓؼخ ثـذاد 
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 د انُشبط َىع انًالحظبد اضى انتشكٍم

أُؼٜذ اُؼب٢ُ ُِذساعبد 

 أُؾبعج٤خ ٝأُب٤ُخ  

 أُقشف اُؼشاه٢ ُِزغبسح اُغٜخ أُغزل٤ذح/

   (8/2018/ 16-5اُزبس٣خ)

 ك٢ اُزؾ٤َِ ح رذس٣ج٤خ ٓزخققخدٝس

 أُب٢ُ
8 

    

ٓشًض اُزخط٤و اُؾنش١ 

 ٝااله٢ٔ٤ِ

أٌُزت االعزؾبس١ 

 اُزخط٤ط٢

--------- 

اثشاّ ٝاٗغبص اُؼوذ أُزؼِن ثٔغز٘ذاد ٤ٌِٓخ 

 ٓغٔغ عبٓؼخ ثـذاد ك٢ اُغبدس٣خ

 ٝأُجشّ ٓغ سئبعخ عبٓؼخ ثـذاد 

1 

--------- 

اثشاّ ٝاٗغبص اُؼوذ أُجشّ ٓغ ؽشًخ اع٤بع٤َ 

 3Gاُج٤ئ٢ ُؾجٌخ ٤ْ االصشدساعخ رو٤ الػذاد

 ُالرقبالد

2 

    

 ٓشًض اُؾبعجخ االٌُزش٤ٗٝخ

أٌُزت االعزؾبس١ ُ٘ظْ 

أُؼِٞٓبد ٝاُؾبعجخ 

 االٌُزش٤ٗٝخ

 1 دٝساد رخقق٤خ ك٢ ٓغبٍ اُجشٓغخ ---------

 2 دٝساد اُِـخ اال٤ٌِٗض٣خ ---------

ٝرغ٤ٜض أُشاًض االٓزؾب٤ٗخ اُزبثؼخ 

 اُؼشاه٤خ ث٘غخخ ٖٓ االخزجبسُِغبٓؼبد 

ثشٗبٓظ اخزجبس ًلبءح اُؾبعٞة ُِٔزوذ٤ٖٓ 

 ُِذساعبد اُؼ٤ِب
3 

ٝرغ٤ٜض أُشاًض االٓزؾب٤ٗخ اُزبثؼخ 

 ُِغبٓؼبد اُؼشاه٤خ ث٘غخخ ٖٓ االخزجبس

ثشٗبٓظ اخزجبس ًلبءح اُِـخ اال٤ٌِٗض٣خ 

 ُِٔزوذ٤ٖٓ ُِذساعبد اُؼ٤ِب
4 

----------- 
ٝاُؾبعٞة  ٤ٌِض٣خدٝساد ًلبءح اُِـخ االٗ

 ُطِجخ أُغِظ اُؼشاه٢ ُالخزقبفبد اُطج٤خ
5 

رغ٤ٜض أُشاًض االٓزؾب٤ٗخ اُزبثؼخ ُِغبٓؼبد 

 اُؼشاه٤خ ث٘غخخ ٖٓ االخزجبس

ثشٗبٓظ اخزجبس ًلبءح اُِـخ اُؼشث٤خ ُِٔزوذ٤ٖٓ 

 ُِذساعبد اُؼ٤ِب
6 

----------- 
دٝساد ًلبءح اُِـخ اال٤ٌِٗض٣خ ٝاُؾبعٞة 

 ُِذساعبد اُؼ٤ِبُِٔزوذ٤ٖٓ 
7 

------------ 
 ثشٗبٓظ اداسح ُالػج٢ أُشًض اُؼشاه٢ 

 الُؼبة اُوٟٞ
8 

 9 روذ٣ْ ؽٍِٞ ثشٓغ٤خ ُِٔٞهغ اُخبؿ ------------

 10 ثشٗبٓظ اخزجبس -------------



 ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ
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 االلطبو انذاخهٍخ انتبثؼخ نجبيؼخ ثغذاد:

 

 اضى انمطى انذاخهً ت
انذاخهً َىع انمطى 

 )ركىر،أَبث(

 داخم انحرو انجبيؼً/ 

 خبرج انحرو انجبيؼً
 يىلغ انمطى انذاخهً

 شارع فلسطٌن خارج الحرم الجامعً ذكور السالم 1

 ابو غرٌب الحرم الجامعً داخل ذكور الزراعة 2

 ابو غرٌب داخل الحرم الجامعً ذكور طب بٌطري 3

 باب المعظم  خارج الحرم الجامعً ذكور الوحدة ;

 باب المعظم  الحرم الجامعً خارج ذكور النصر  >

 الوزٌرٌة  الحرم الجامعً خارج ذكور الكتبدار  =

 الكرادة  خارج الحرم الجامعً ذكور مجمع بغداد <

 الجادرٌة  داخل الحرم الجامعً أناث الجادرٌة ?

 باب المعظم  داخل الحرم الجامعً أناث التعاون @

 باب المعظم  داخل الحرم الجامعً أناث الرسالة 89

 ابو غرٌب  داخل الحرم الجامعً أناث الزراعة للطالبات 88

 الوزٌرٌة  خارج الحرم الجامعً  أناث الوزٌرٌة 19

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ
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 التدرٌــــسًالك ــــــــالم         
 @998/?998ً  ـام الدراســـــللع    
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 998A@/998?المالك التدرٌسً للعام الدراسً
 

 
 اسم التشكٌل ت

اللقب 
 العلمً

 المجموع دبلوم عالً ماجستٌر دكتوراه

 مجموع اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

1 
 االعالم

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 9 9 0 0 0 

 10 1 9 9 9 0 0 1 9 استاذ

استاذ 
 مساعد

30 16 0 1 9 9 30 17 47 

 28 15 13 9 9 5 2 10 11 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 2 8 9 9 2 8 10 

  95 41 54 0 0 14 4 27 50 المجموع

2 
 العلوم للبنات

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 9 9 0 0 0 

 20 8 12 9 9 2 0 6 12 استاذ

استاذ 
 مساعد

18 39 1 9 9 9 19 48 67 

 112 95 17 9 9 54 3 41 14 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 8 67 9 9 8 67 75 

 274 218 56 0 0 132 12 86 44 المجموع

3 

هندسة 
 خوارزمًال

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 4 0 4 0 0 0 0 0 4 استاذ

استاذ 
 مساعد

12 3 2 2 0 0 14 5 19 

 57 17 40 0 0 11 13 6 27 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 35 31 0 0 35 31 66 

 146 53 93 0 0 44 50 9 43 المجموع

 طب الكندي 4

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 15 4 11 0 0 0 0 4 11 استاذ

استاذ 
 مساعد

26 18 1 3 0 0 27 21 48 

 35 14 21 0 0 4 2 10 19 مدرس

درس م
 مساعد

0 0 3 4 0 0 3 4 7 

 105 43 62 0 0 11 6 32 56 مجموعال 

 
 
 
 
 
 



 ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ

      2018روش٣ش األداسح  اُغ١ٞ٘ ُِؼبّ   هغْ اُذساعبد ٝاُزخط٤و /عبٓؼخ ثـذاد 

22 

 

 
 تتمةA 998@/998?المالك التدرٌسً للعام الدراسً 

 

 
 ت

اسم 
 التشكٌل

 اللقب
 العلمً

 المجموع دبلوم عالً ماجستٌر دكتوراه

 مجموع اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

5 

التربٌة 
البدنٌة 
وعلوم 
ة الرٌاض
 للبنات

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 20 20 0 0 0 0 0 20 0 استاذ

استاذ 
 مساعد

0 23 0 1 0 0 0 24 24 

 6 6 0 0 0 0 0 6 0 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 1 0 7 0 0 0 8 8 

 58 58 0 0 0 8 0 50 0 المجموع

6 

التربٌة 
للعلوم 
الصرفة 

ابن 
 الهٌثم

استاذ 
 متمرس

4 1 0 0 0 0 4 1 5 

 47 20 27 0 0 0 1 20 26 استاذ

استاذ 
 مساعد

50 87 9 34 0 0 59 121 180 

 201 134 67 0 0 64 22 70 45 مدرس

مدرس 
 مساعد

1 1 15 69 0 0 16 70 86 

 @8> =;: :<8 9 9 <=8 <; 179 126 المجموع

7 
 اللغات

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 21 8 13 0 0 1 4 7 9 استاذ

استاذ 
 مساعد

48 24 11 22 0 0 59 46 105 

 109 64 45 0 0 37 21 27 24 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 48 41 0 0 48 41 89 

 324 159 165 0 0 101 84 58 81 المجموع

 
 
 
 
 
 



 ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ

      2018روش٣ش األداسح  اُغ١ٞ٘ ُِؼبّ   هغْ اُذساعبد ٝاُزخط٤و /عبٓؼخ ثـذاد 

23 

 

 

 
 تتمة A  998@/998?المالك التدرٌسً للعام الدراسً 

 

 
 ت

 التشكٌلاسم 
اللقب 
 العلمً

 المجموع دبلوم عالً ماجستٌر دكتوراه

 مجموع اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

8 

علوم ال
 السٌاسٌة

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 8 2 6 0 0 0 0 2 6 استاذ

استاذ 
 مساعد

21 14 0 2 0 0 21 16 37 

 22 14 8 0 0 3 0 11 8 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 6 9 0 0 6 9 15 

 82 41 41 0 0 ;8 = 27 35 المجموع

9 
 التربٌة للبنات

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 40 29 11 0 0 4 0 25 11 استاذ

ستاذ ا
 مساعد

22 71 1 18 0 0 23 89 112 

 93 89 4 0 0 51 2 38 2 درسم

درس م
 مساعد

0 0 5 41 0 0 5 41 46 

 291 248 43 0 0 114 8 134 35 المجموع

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ

      2018روش٣ش األداسح  اُغ١ٞ٘ ُِؼبّ   هغْ اُذساعبد ٝاُزخط٤و /عبٓؼخ ثـذاد 

24 

 

 

 A تتمة 998@/998?المالك التدرٌسً للعام الدراسً 
 

 ت
اسم 

 التشكٌل
اللقب 
 العلمً

 المجموع دبلوم عالً ماجستٌر دكتوراه

 مجموع اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

10 
 التمرٌض

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 9 6 3 0 0 0 0 6 3 استاذ

استاذ 
 مساعد

13 13 0 3 0 0 13 16 29 

 29 19 10 0 0 6 3 13 7 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 6 12 0 0 6 12 18 

 85 53 32 0 0 21 9 32 23 المجموع

11 

الفنون 
 الجمٌلة

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 36 7 29 0 0 0 1 7 28 استاذ

استاذ 
 مساعد

52 21 13 7 0 0 65 28 93 

 87 30 57 0 0 8 22 22 35 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 22 13 0 0 22 13 35 

 251 78 173 0 0 28 58 50 115 المجموع

12 

التربٌة ابن 
رشد ال

للعلوم 
 االنسانٌة

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 74 25 49 0 0 0 0 25 49 استاذ

استاذ 
 مساعد

65 78 2 7 0 0 67 85 152 

 52 40 12 0 0 13 5 27 7 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 8 20 0 0 8 20 28 

 306 170 136 0 0 40 15 130 121 المجموع

 
 
 

 
 
 
 



 ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ

      2018روش٣ش األداسح  اُغ١ٞ٘ ُِؼبّ   هغْ اُذساعبد ٝاُزخط٤و /عبٓؼخ ثـذاد 

25 

 

 
 

 A تتمة 998@/998?المالك التدرٌسً للعام الدراسً 

 

 ت
اسم 

 التشكٌل
اللقب 
 العلمً

 المجموع دبلوم عالً ماجستٌر دكتوراه

 مجموع اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

13 

طب ال
 البٌطري

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 29 9 20 0 0 0 1 9 19 استاذ

استاذ 
 مساعد

28 33 7 12 0 0 35 45 80 

 99 54 45 0 0 35 25 19 20 مدرس

مدرس 
 مساعد

1 0 22 28 0 0 23 28 51 

 259 136 123 0 0 75 55 61 68 المجموع

14 
 العلوم

استاذ 
 متمرس

0 0 9 9 
9 9 

0 0 0 

 82 37 45 9 9 1 0 36 45 استاذ

استاذ 
 مساعد

63 104 10 31 9 9 73 135 208 

 242 136 106 9 9 61 34 75 72 مدرس

مدرس 
 مساعد

4 2 49 110 
9 9 

53 112 165 

 697 420 277 0 0 203 93 217 184 المجموع

15 
 االداب

استاذ 
 متمرس

8: 2 0 0 0 0 13 2 15 

 54 26 28 0 0 1 1 25 27 استاذ

استاذ 
 مساعد

60 46 0 5 0 0 60 51 111 

 87 49 38 0 0 16 4 33 34 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 8 18 0 0 8 18 26 

 293 146 147 0 0 40 13 106 134 المجموع

16 

التربٌة  
البدنٌة 
وعلوم 
 ة الرٌاض

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 61 12 49 0 0 0 1 12 48 استاذ

استاذ 
 مساعد

39 19 3 2 0 0 42 21 63 

 33 10 23 0 0 7 6 3 17 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 14 8 0 0 14 8 22 

 @<8 8> ?89 9 9 <8 ;9 ;: ;89 المجموع



 ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ

      2018روش٣ش األداسح  اُغ١ٞ٘ ُِؼبّ   هغْ اُذساعبد ٝاُزخط٤و /عبٓؼخ ثـذاد 

26 

 

 
 A تتمة  @998/?998المالك التدرٌسً للعام الدراسً 

 

 ت
اسم 

 التشكٌل

اللقب 
 العلمً

 المجموع عالً دبلوم ماجستٌر دكتوراه

 مجموع اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

17 
علوم 

الهندسة 
 ةٌالزراع

استاذ 
 متمرس

9 9 9 9 9 9 0 0 0 

 55 17 38 9 9 0 0 17 38 استاذ

استاذ 
 اعدمس

68 64 6 11 9 9 74 75 149 

 153 79 74 9 9 32 33 47 41 مدرس

مدرس 
 مساعد

1 0 56 54 9 9 57 54 111 

 468 225 243 0 0 97 95 128 148 المجموع 

18 
 القانون

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 8 1 7 0 0 0 0 1 7 استاذ

استاذ 
 مساعد

13 6 1 0 0 0 14 6 20 

 11 7 4 0 0 2 2 5 2 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 2 7 0 0 2 7 9 

 48 21 27 0 0 9 5 12 22 المجموع

19 
 الهندسة 

استاذ 
 متمرس

9 9 9 9 9 9 0 0 0 

 41 11 30 0 0 0 1 11 29 استاذ

استاذ 
 مساعد

59 27 7 10 9 9 66 37 103 

 174 78 96 0 0 51 41 27 55 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 47 48 9 9 47 48 95 

 413 174 239 0 0 109 96 65 143 المجموع

20 
 الصٌدلة

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 4 2 2 0 0 0 0 2 2 استاذ

استاذ 
 مساعد

4 7 0 7 0 0 4 14 18 

 54 33 21 0 0 22 8 11 13 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 17 33 0 0 17 33 50 

 126 82 44 0 0 62 25 20 19 مجموعال

 
 
 



 ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ

      2018روش٣ش األداسح  اُغ١ٞ٘ ُِؼبّ   هغْ اُذساعبد ٝاُزخط٤و /عبٓؼخ ثـذاد 

27 

 

 
 تتمة 998A@/998?المالك التدرٌسً للعام الدراسً 

 

 ت
اسم 

 التشكٌل
اللقب 
 العلمً

 المجموع دبلوم عالً ماجستٌر دكتوراه

 مجموع اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

21 

االدارة 
 واالقتصاد

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 24 7 17 0 0 0 1 7 16 استاذ

استاذ 
 اعدمس

27 24 7 7 0 0 34 31 65 

 100 52 48 1 1 22 16 29 31 مدرس

مدرس 
 عدمسا

0 0 16 28 2 3 18 31 49 

 238 121 117 4 3 57 40 60 74 مجموعال

22 

طب 
 االسنان

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 
0 0 

0 0 0 

 31 16 15 0 0 6 4 10 11 استاذ

استاذ 
 مساعد

16 14 11 38 0 0 27 52 79 

 72 37 35 0 0 31 19 6 16 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 14 29 
0 0 

14 29 43 

 225 134 91 0 0 104 48 30 43 المجموع

23 
 الطب

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 43 11 32 0 0 0 0 11 32 استاذ

استاذ 
 مساعد

56 23 5 3 0 0 61 26 87 

 63 37 26 0 0 9 2 28 24 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 5 15 0 0 5 15 20 

 213 89 124 0 0 27 12 62 112 المجموع

24 

العلوم 
 االسالمٌة

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 18 2 16 0 0 0 0  2 16 استاذ

استاذ 
 مساعد

51 13 2 3 0 0 53 16 69 

 36 14 22 0 0 6 9 8 13 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 6 11 0 0 6 11 17 

 140 43 97 0 0 20 17 23 80 المجموع
 
 
 
 



 ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ

      2018روش٣ش األداسح  اُغ١ٞ٘ ُِؼبّ   هغْ اُذساعبد ٝاُزخط٤و /عبٓؼخ ثـذاد 

28 

 

 تتمة A 998@/998?المالك التدرٌسً للعام الدراسً 
 

 
 

 اسم التشكٌل ت
اللقب 
 العلمً

 المجموع دبلوم عالً ماجستٌر دكتوراه

 مجموع اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

25 

معهد الهندسة 
 الوراثٌة

والتقنٌات 
 االحٌائٌة 

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 7 1 6 0 0 0 0 1 6 استاذ

اذ است
 مساعد

6 7 0 0 0 0 6 7 13 

 15 8 7 0 0 3 4 5 3 سمدر

مدرس 
 مساعد

0 0 2 7 0 0 2 7 9 

 44 23 21 0 0 10 6 13 15 المجموع

26 

المعهد العالً 
للدراسات 

 حاسبٌةالم
 الٌةوالم

استاذ 
 متمرس

0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 

 3 1 2 0 0 0 0 1 2 استاذ

استاذ 
 مساعد

6 7 9 8 0 0 6 8 14 

 10 5 5 0 0 3 4 2 1 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 3 3 
0 0 

3 3 6 

 33 17 16 0 0 7 7 10 9 المجموع

27 

معهد اللٌزر 
 للدراسات العلٌا

استاذ 
 متمرس

0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 

 2 0 2 0 0 0 0 0 2 استاذ

استاذ 
 مساعد

4 5 0 0 0 0 4 5 9 

 12 4 8 0 0 3 3 1 5 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 4 2 
0 0 

4 2 6 

 29 11 18 0 0 5 7 6 11 موعالمج

28 

مركز بحوث 
ومتحف التارٌخ 

 الطبٌعً

استاذ 
 متمرس

0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 

 1 0 1 0 0 0 0 0 1 استاذ

استاذ 
 مساعد

1 2 0 1 0 0 1 3 4 

 4 2 2 0 0 1 2 1 0 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 3 2 
0 0 

3 2 5 

 14 7 7 0 0 4 5 3 2 موعالمج



 ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ

      2018روش٣ش األداسح  اُغ١ٞ٘ ُِؼبّ   هغْ اُذساعبد ٝاُزخط٤و /عبٓؼخ ثـذاد 

29 

 

 تتمة 998A@/998?المالك التدرٌسً للعام الدراسً 
 
 

 ت
اسم 

 التشكٌل
اللقب 
 العلمً

 المجموع دبلوم عالً ماجستٌر دكتوراه

 مجموع اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

29 

مركز 
لتخطٌط ا

الحضري 
 واالقلٌمً

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 2 0 2 0 0 0 0 0 2 استاذ

استاذ 
 مساعد

9 5 0 0 0 0 9 5 14 

 9 2 7 0 0 0 1 2 6 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 1 4 0 0 1 4 5 

 30 11 19 0 0 4 2 7 17 عالمجمو

30 

مركز 
البحوث 
التربوٌة 
 والنفسٌة

استاذ 
 متمرس

0 0 
0 0 0 0 

0 0 0 

 2 1 1 0 0 0 0 1 1 استاذ

 استاذ
 مساعد

2 6 0 1 
0 0 

2 7 @ 

 < 4 3 0 0 1 0 3 3 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 2 2 
0 0 

2 2 ; 

 99 14 8 0 0 4 2 10 6 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ

      2018روش٣ش األداسح  اُغ١ٞ٘ ُِؼبّ   هغْ اُذساعبد ٝاُزخط٤و /عبٓؼخ ثـذاد 

30 

 

 تتمة A 998@/998?درٌسً للعام الدراسً تالمالك ال
 

 اسم التشكٌل ت
اللقب 
 العلمً

 المجموع دبلوم عالً ماجستٌر دكتوراه

 مجموع اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

31 

مركز احٌاء التراث 
 العلمً العربً

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 6 2 4 0 0 0 0 2 4 استاذ

استاذ 
 اعدمس

4 5 0 0 0 0 4 5 9 

 9 6 3 0 0 1 1 5 2 مدرس

مدرس 
 عدمسا

0 0 1 3 0 0 1 3 4 

 28 16 12 0 0 4 2 12 10 مجموعال

32 

التعلٌم مركز
 المستمر

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 استاذ

استاذ 
 مساعد

2 0 1 0 0 0 3 0 3 

 7 6 1 0 0 2 0 4 1 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 3 3 0 0 3 3 6 

 16 9 7 0 0 5 4 4 3 المجموع

33 

مركز الحاسبة 
 االلكترونٌة

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 استاذ

استاذ 
 مساعد

1 0 0 0 0 0 1 0 1 

 7 2 5 0 0 1 2 1 3 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 8 1 0 0 8 1 9 

 17 3 14 0 0 2 10 1 4 المجموع

34 

مركز الدراسات 
االستراتٌجٌة 

 والدولٌة

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 5 1 4 0 0 0 0 1 4 استاذ

استاذ 
 مساعد

5 6 1 1 0 0 6 7 13 

 16 7 9 0 0 3 2 4 7 مدرس

درس م
 مساعد

0 0 2 3 0 0 2 3 5 

 39 18 21 0 0 7 5 11 16 المجموع
 
 
 
 
 



 ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ

      2018روش٣ش األداسح  اُغ١ٞ٘ ُِؼبّ   هغْ اُذساعبد ٝاُزخط٤و /عبٓؼخ ثـذاد 

31 

 

 تتمة A 998@/998?درٌسً للعام الدراسً تالمالك ال
 

 اسم التشكٌل ت
اللقب 
 العلمً

 المجموع دبلوم عالً ماجستٌر دكتوراه

 مجموع اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

35 

مركز بحوث 
السوق وحماٌة 

 المستهلك

استاذ  
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1 0 1 0 0 0 0 0 1 استاذ

استاذ 
 مساعد

1 3 0 0 0 0 1 3 4 

 5 2 3 0 0 0 2 2 1 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 1 4 0 0 1 4 5 

 15 9 6 0 0 4 3 5 3 المجموع

:= 

المركز الوطنً 
الرٌادي لبحوث 

 السرطان

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1 1 0 0 0 0 0 1 0 استاذ

استاذ 
 مساعد

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 4 2 2 0 0 0 1 2 1 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 9 1 3 0 0 1 3 4 

 9 6 3 0 0 3 2 3 1 المجموع

37 
 مركز الجامعة

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 استاذ

استاذ 
 مساعد

3 4 2 1 0 0 5 5 10 

 51 19 32 0 0 7 12 12 20 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 64 52 0 0 64 52 116 

 177 76 101 0 0 60 78 16 23 المجموع

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ٝصاسح اُزؼ٤ِْ اُؼب٢ُ ٝاُجؾش اُؼ٢ِٔ

      2018روش٣ش األداسح  اُغ١ٞ٘ ُِؼبّ   هغْ اُذساعبد ٝاُزخط٤و /عبٓؼخ ثـذاد 

32 

 

 تتمة 998A@/998?التدرٌسً للعام الدراسً المالك 

 
 

 ت
اسم 

 التشكٌل
اللقب 
 العلمً

 المجموع دبلوم عالً ماجستٌر دكتوراه

 مجموع اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

38 

مركز ابن 
 سٌنا

للتعلٌم 
 االلكترونً

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 استاذ

استاذ 
 مساعد

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1 0 1 0 0 0 0 0 1 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 1 0 1 0 0 0 0 0 1 المجموع

:9 

مركز 
دراسات 

 المرأة

استاذ 
 متمرس

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 استاذ

استاذ 
اعدمس  

0 5 0 0 0 0 0 5 5 

 5 5 0 0 0 2 0 3 0 مدرس

مدرس 
 مساعد

0 0 1 1 0 0 1 1 2 

مجموعال  0 8 1 3 0 0 1 11 12 
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 A  998@/998?التدرٌسً للعام الدراسً  خالصة المالك
 
 

 ت
اسم 

 التشكٌل
اللقب 
 العلمً

 المجموع دبلوم عالً ماجستٌر دكتوراه

 مجموع اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور اناث ذكور

 
النهائً  المجموع

للمالك التدرٌسً 
 لكافة التشكٌالت

 
 

استاذ 
 متمرس

8> : 9 9 9 9 8> : 99 

 ;?< ??9 =@; 9 9 >8 >8 :<9 8?; استاذ

استاذ 
 مساعد

??< ?;9 89: 9;: 9 9 @?? 89?< 99>: 

 <988 <@88 99@ 8 8 <<> ?9: @8= 8@> مدرس

مدرس 
 مساعد

> ; <89 ?98 9 : <8@ ?9? 8:9> 

المجموع 
 االجمالً

8@?8 8>;8 @<= 8=:= : ; 9@;9 ::?8 =:98 

 
 
 

 
 
 
 

 ماجستير دكتوراه

1981 

956 

1741 

1636 

 اناث

 ذكور

اعداد اعضاء هٌئة التدرٌس بحسب الشهادة والجنس للعام الدراسً 
2019/2018 
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 مدرس مساعد مدرس استاذ مساعد استاذ

496 

988 920 

519 

288 

1085 1197 

808 

 اناث

 ذكور

اعداد المالكات التدرٌسٌة موزعة بحسب اللقب 
 2019/2018العلمً والجنس للعام الدراسً 

 

%41 

%59 

 ماجستير

 دكتوراه

نسبة حملة شهادة الدكتوراه والماجستٌر ضمن اعضاء الهٌئة 
 2019/2018التدرٌسٌة للعام الدراسً 
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%12 

%33 

%34 

%21 
 استاذ

 استاذ مساعد

 مدرس

 مدرس مساعد

نسب المالكات التدرٌسٌة موزعة بحسب اللقب العلمً للعام 
 2019/2018الدراسً 
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 ً واالداريـــــالك الفنــــــــــالم      
 @998/?998ً ـام الدراســـــللع
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 998A@/998?المالك الفنً واالداري للعام الدراسً 
 

 التشكٌلاسم  ت
 المجموع خدمً فنً اداري

 االناث الذكور االناث الذكور االناث الذكور الكلً

 =;8 0 10 29 16 60 31 كلٌة االداب 1

2 
التربٌة للعلوم 

 الصرفة ابن الهٌثم
50 83 27 123 4 1 9?? 

 ;;8 0 1 42 9 68 24 التربٌة للبنات 3

4 
علوم الهندسة 

 الزراعٌة
144 79 67 88 8 1 :?> 

 <? 0 0 12 7 34 34 العلوم السٌاسٌة 5

 9;8 0 3 41 21 44 33 الفنون الجمٌلة 6

 >9: 2 4 157 56 62 44 الهندسة 7

 ?89 0 7 46 18 29 28 طب الكندي 8

 8@ 0 0 24 8 24 35 االعالم 9

10 
التربٌة البدنٌة وعلوم 

 ة للبناتالرٌاض
20 34 9 20 5 1 ?@ 

 ;? 2 7 25 5 32 13 التمرٌض 11
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 تتمةA 998@/998?المالك الفنً واالداري للعام الدراسً 
 
 

 اسم التشكٌل ت
 المجموع خدمً فنً اداري

 االناث الذكور االناث الذكور االناث الذكور الكلً

 ;89 0 1 65 11 30 17 الصٌدلة 12

 >:8 0 1 78 11 24 21 العلوم للبنات 13

 9@ 0 2 17 9 35 27 القانون 14

 =99 1 3 72 28 72 30 طب االسنان 15

 =99 0 4 38 26 81 57 االدارة واالقتصاد 16

 ?;9 2 6 63 49 58 70 الطب البٌطري 17

 ??9 1 7 98 60 56 66 العلوم 18

 ?98 0 2 110 37 35 34 اللغات 19

 ?:8 0 2 25 31 35 45 ةالتربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاض 20

 ?:8 0 2 42 24 40 30 رشد للعلوم االنسانٌةالالتربٌة ابن  21

 8? 0 3 11 13 29 25 العلوم االسالمٌة 22
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 تتمةA 998@/998?المالك الفنً واالداري للعام الدراسً 

 

 اسم التشكٌل ت
المجموع  خدمً فنً اداري

 االناث الذكور االناث الذكور االناث الذكور الكلً

 :?8 0 4 62 38 56 23 الطب 23

 8:9 0 4 42 27 29 30 هندسة الخوارزمً 24

 :; 0 1 15 4 15 8 لتخطٌط الحضري واالقلٌمًامركز  25

26 
 المعهد العالً للدراسات المحاسبٌة

 والمالٌة
10 15 8 13 1 0 ;> 

 :> 0 1 15 10 11 16 معهد اللٌزر للدراسات العلٌا 27

28 
ات ٌالوراثٌة والتقنمعهد الهندسة 

  االحٌائٌة
8 8 5 21 0 0 ;9 

 = 0 0 1 4 1 0 مركز ابن سٌنا للتعلٌم االلكترونً 29

 =9 0 0 5 3 9 9 مركز البحوث التربوٌة والنفسٌة 30

 ?9 0 1 5 2 14 6 مركز احٌاء التراث العلمً العربً 31

 9> 0 2 19 17 5 7 مركز الحاسبة االلكترونٌة 9:
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 تتمةA 998@/998?المالك الفنً واالداري للعام الدراسً 

 

 اسم التشكٌل ت
المجموع  خدمً فنً اداري

 الكلً
 االناث الذكور االناث الذكور االناث الذكور

 =: 0 0 10 8 10 8 مركز الدراسات االستراتٌجٌة والدولٌة ::

 9: 0 2 10 7 6 5 مركز التعلٌم المستمر ;:

 <9 0 1 12 5 5 4 المركزالوطنً الرٌادي لبحوث السرطان >:

 @; 1 3 16 3 10 16 ومتحف التارٌخ الطبٌعً بحوث مركز =:

 99 0 0 4 4 3 9 مركز بحوث السوق وحماٌة المستهلك <:

 89 0 0 4 0 6 2 مركز دراسات المرأة ?:

 :>=8 4 80 305 315 330 619 مركز الجامعة @:

 
 

 

 998@/998?الفنً واالداري للعام الدراسً خالصة المالك 
 
 

 اسم التشكٌل
 خدمً فنً اداري

 المجموع الكلً

 االناث الذكور االناث الذكور االناث الذكور

 المجموع الكلً
 لكافة التشكٌالت

1658 1577 1002 1785 182 16 

=999 

 ?@8 <?<9 >:9: المجامٌع
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 خدمي فني اداري

1658 

1002 

182 

1577 

1785 

16 

 اناث

 ذكور

اعداد المالكات االدارٌة والفنٌة والخدمٌة للعام الدراسً 
2019/2018 

52% 
45% 

3% 

 اداري

 فني

 خدمي

نسب المالكات االدارٌة والفنٌة والخدمٌة للعام 
2019/2018الدراسً   
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 998A@/998?للعام الدراسً  الشهادة والجنستوزٌع الموظفٌن حسب 

 

 اضى انتشكٍم د
 انجكبنىرٌىش انذثهىو انتمًُ االػذادٌخ يتىضطخ فًب دوٌ

انذثهىو 

 انؼبنً

انًبجطتٍر نى 

ٌحصم ػهى 

 نمت ػهًً
 انًجًىع

 اَبث ركىر اَبث ركىر  اَبث ركىر  اَبث ركىر  اَبث ركىر  اَبث ركىر 

 =;8 9 9 9 9 ;= 99 ? ; @ < ? ;9 االداة 8

9 
ؼهىو انصرفخ انترثٍخ نه

 اثٍ انهٍثى
:? 98 89 9; < 8> 9= 8;; 9 8 9 9 9?? 

 ;;8 9 9 : 8 <? = : : 89 8 < :9 انترثٍخ نهجُبد :

 <?: 9 9 9 9 :? <> 99 ;8 99 >8 @: ::8 خٍانسراػػهىو انهُذضخ  ;

 <? 9 9 9 8 =9 ;9 > 8 ; ; @ 88 انؼهىو انطٍبضٍخ >

 9;8 9 9 8 9 :; 98 89 : ? : 98 ?9 انجًٍهخ انفُىٌ =

 >9: 9 9 9 9 >>8 9; 9; :8 ;8 ? 89 @: انهُذضخ <

 ?89 9 9 9 9 9> 98 ? ; ? 9 > =9 طت انكُذي ?

 8@ 9 9 8 8 @: @8 ; 9 9 < 9 ;8 االػالو @

89 
انترثٍخ انجذٍَخ وػهىو 

 انرٌبضخ نهجُبد
8@ 8: ; ? ? > : 9> 9 9 9 9 ?@ 

 ;? 9 9 9 9 @9 = 89 8 88 8 @ <8 انتًرٌض 88

 ;89 9 9 9 8 := 89 89 9 88 ; @ 89 انصٍذنخ 89

 >:8 9 9 9 8 9? @ :8 ; ; 8 : ?8 انؼهىو نهجُبد :8

 9@ 9 9 9 9 ;9 =8 88 9 ? : @ <8 انمبَىٌ ;8

 =99 9 9 9 9 >< ;9 98 ? >8 > ;: ;9 طت االضُبٌ >8

 =99 9 9 9 8 =< ;; <8 89 >8 < @ >9 االدارح وااللتصبد =8

 ?;9 9 8 8 9 == :: :8 ;8 @8 <8 ;9 ?> انطت انجٍطري <8

 ??9 9 9 > : 889 >> 89 89 =8 88 ;8 9> انؼهىو ?8

 ?98 9 9 9 : =89 8; ? 9 > : ; ;9 انهغبد @8

99 
انترثٍخ انجذٍَخ وػهىو 

 انرٌبضخ
;9 ? = ? = 8: 9= :8 9 9 9 9 8:? 

98 
انترثٍخ اثٍ رشذ نهؼهىو 

 االَطبٍَخ
98 > = > : 88 9= <> 9 9 9 9 8:? 

 8? 9 9 9 9 8: :9 : ; : : : 88 انؼهىو االضاليٍخ 99

 :?8 9 9 8 9 == :: 89 ? 99 > @8 @8 انطت :9

 8:9 9 9 9 ; 9= @9 ; > ; < : =8 هُذضخ انخىارزيً ;9

9< 
يركس انتخطٍظ انحضري 

 وااللهًًٍ
= 8 9 ; 8 ; : 99 8 8 9 9 ;: 

9= 
انًؼهذ انؼبنً نهذراضبد 

 انًحبضجٍخ وانًبنٍخ
< 9 9 8 8 : 8: 99 9 9 9 9 ;> 
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9> 
يؼهذ انهٍسر نهذراضبد 

 انؼهٍب
8: 8 : 9 ; ; > 8@ 9 9 9 9 <: 

9? 
يؼهذ انهُذضخ انىراثٍخ 

 وانتمٍُبد االحٍبئٍخ
: 8 8 8 9 8 < 99 9 ; 9 9 ;9 

9@ 
يركس انجحىث انترثىٌخ 

 وانُفطٍخ
; 9 8 9 8 8 = 89 9 8 9 9 9= 

:9 
يركس احٍبء انتراث 

 انؼهًً انؼرثً
: 8 8 ; 8 : ; 88 9 9 9 9 9? 

:8 
يركس اثٍ ضٍُب نهتؼهٍى 

 االنكتروًَ
9 8 9 9 8 8 : 9 9 9 9 9 = 

:9 
 يركس انحبضجخ

 االنكتروٍَخ
= 9 9 8 ; : 8; 99 9 9 9 9 <9 

:: 
يركس انذراضبد 

 االضتراتٍجٍخ وانذونٍخ
: 9 9 ; : 8 > 8< 8 9 9 9 := 

 9: 9 9 9 9 ;8 ? 8 9 9 9 8 = يركس انتؼهٍى انًطتًر ;:

:< 
انًركس انىطًُ انرٌبدي 

 نجحىث انطرطبٌ
: 8 8 8 8 8 < 8; 9 9 9 9 9> 

:= 
يركس ثحىث ويتحف 

 انتبرٌخ انطجٍؼً
8: < 8 : 9 > > 89 8 9 9 9 ;@ 

:> 
يركس ثحىث انطىق 

 وحًبٌخ انًطتههك
: 8 9 9 : 8 > < 9 9 9 9 99 

 89 9 9 9 9 < 8 9 9 8 9 9 8 يركس دراضبد انًرأح ?:

 :>=8 9 9 ; = @8; @@9 8< ;@ << =@ ?= @8> يركس انجبيؼخ @:

 999= 9 8 >: >: ;999 <899 =?: ;>9 =>: 9>9 <<: >@89 انًجًىع

 
 998A@/998?للعام الدراسً  خالصة اعداد الموظفٌن حسب الشهادة والجنس

 

 اضى انتشكٍم د

يتىضطخ فًب 

 دوٌ
 االػذادٌخ

انذثهىو 

 انتمًُ
 انجكبنىرٌىش

انذثهىو 

 انؼبنً

انًبجطتٍر  

نى ٌحصم 

ػهى نمت 

 ػهًً

 اَبث ركىر اَبث ركىر اَبث ركىر اَبث ركىر اَبث ركىر اَبث ركىر

انًجًىع  

انكهً نكبفخ 

 انتشكٍالد

89@< :>> 9<9 :<= 9<; :?= 899> 999; :< :< 8 9 

 انًجبيٍغ 

 
8=>9 =9= =;9 :9:8 >9 8 

انًجًىع  

 999= انُهبئً
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1295 

250 254 

1007 
35 

377 

356 386 

2224 

35 

 اناث

 ذكور

 2019/2018اعداد الموظفٌن حسب الشهادة والجنس للعام الدراسً 
 

27% 

10% 

10% 

52% 

1% 

 متوسطة فما دون

 االعدادية

 الدبلوم التقني

 البكالوريوس

 الدبلوم العالي

 2019/2018نسب الموظفٌن حسب الشهادة  للعام الدراسً 



 8102تقرٌر االدارة السنوي   وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                                                                   

 جامعة بغداد / قسم الدراسات والتخطٌط 

10 

 

 
 
 الوحىر الثانً-2

 

 المؤشرات العامة فً اداء 
 الحكوميةالوحدة      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 
 

 

 

 

 

 

 



 8102تقرٌر االدارة السنوي   وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                                                                   

 جامعة بغداد / قسم الدراسات والتخطٌط 

18 

 

 : رؤٌة جامعة بؽداد

ٌّة جامعة       ا منتجة رٌاد ًٌّّ ا تتنافس معرف ًٌّّ  عالم

 : رسالة جامعة بؽداد

ٌّة        ٌّة والمعاهد والمراكز البحث ٌّة واإلنسان ٌّات العلم نحن جامعة بؽداد منظومة متكاملة من الكل

العرٌقة، نؤمن بأنَّ بناء اإلنسان هو إساس وجود أجٌال قادرة على قٌادة المجتمع وبناء الوطن، 

ٌّة محفِّزة، ؼرضها ٌتجلَّى فً التعلُّم والتعلٌم والبحث وخدمة ال مجتمع عبر توفٌر بٌئة جامع

ٌّة تتالءم مع متطلَّبات سوق العمل، من أجل إعداد خرٌجٌن  ٌِّزة، ومناهج دراس ٌّة متم وموارد بشر

لٌن ؛ تمتاز بالعقول والعلماء والمبدعٌَن، واالنفتاِح على المجتمع لتحقٌق الشراكة والتنمٌة  مؤهَّ

د  اتكامل المعرفة ال المستدامة، تؤكِّ ًٌّّ ٌّة، وتتنافس عالم ٌّة والتطبٌق  .نظر

 االهداف االستراتيجية لجامعة بغداد : 

ٌّة فً رفع جهوزٌة تشكٌالت الجامعة لتتمٌز االن ومستقبال، واحداث       تتمثَّل الؽاٌة اإلستراتٌج
ٌادة نقلة نوعٌة فً أدائها االستراتٌجً وفقا للمعاٌٌر العالمٌة فً إطاٍر من المواَطنة الحّقِة  والرِّ

ٌّة، فضال عن خدمة المجتمع واالرتقاء به، وتعزٌز  ٌّة والبحث ٌّة والتعلٌم بمختلؾ أدوارها المعرف
ٌّة للجامعات، وفً إطار من الموازنة بٌن المعاصرة  مكانة الجامعة فً إطار التصنٌفات العالم

لةًّ فً هات الحدٌثة فً التعلٌم العالً والحفاِظ على األصالة ممثَّ ة للبلد وقٌمه.  للتوجُّ ٌّ الثوابت الوطن
ٌّة  ٌّة وعلى النحو  وفً إطار هذه الؽاٌة اإلستراتٌج ٌمكن تحدٌُد عدٍد من األهداؾ اإلستراتٌج

 -:االتً
 المتسارعة التطّورات مواكبة من لتمكٌنها وتطوٌرها وتأهٌلها البشرٌة الموارد استقطاب .1

 .المختلفة العمل مجاالت فً
ٌّة الحوكمة باتجاه العمل أسالٌب نوتحسٌ اإلداريّ  التطوٌر .2 ٌّة ودعم اإللكترون  استقالل

 .الجامعة
ٌّة الموارد تعظٌم .3 ًّ  التموٌل مع تكامل إلحداث للجامعة المال  .المحدود الحكوم
 .واستدامتها الجامعة إمكانات تعزٌز .4
ة الدراسات مناهج تطوٌر .5 ٌّ ًّ  التنافس معاٌٌر وفق على والعلٌا األول  .العالم
ز معاصرة تدرٌس طرائق تبّنً .6 ٌّة تعزِّ ًّ  والبحث الفكر وتنّمً والتعلُّم التعلٌم عمل  لدى اإلبداع

 .الطالب
 سوق متطلّبات بحسب استحداثها أو األكادٌمٌة والبرامج والمراكز والفروع األقسام دمج .7

 .المجتمع وحاجة العمل
ًّ  البحث تطوٌر .8  .المجتمع لخدمة وتوجٌهه العلم
ٌّة النتاجات نشر .9 ٌّة والمستوعبات البٌانات قواعد ضمن العلم  .الرصٌنة العالم

ٌّة البحوث تسوٌق .10  .التطبٌق
ًّ  واألداء الجودة ضمان .11 ًّ  التنافس معاٌٌر وفق على الجامع  تصنٌفات وتحقٌق العالم

مة  .متقدِّ
ًّ  االعتماد على الحصول .12 ًّ  األكادٌم ًّ  البرامج  .والمؤّسس
ٌّة العالقات تفعٌل .13  .والمؤّسسات الجامعات مع والتعاون الدول
ًّ  العمل وتشجٌع المجتمع خدمة مبادرات تعزٌز .14 ًّ  التطّوع  .الجماع
 .للطلبة الالصفٌة المواهب وتطوٌر صقل .15
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لالعوام الدراسٌــــــة  للدراسات االولٌة فعالًّ  ٌنوالمقبول القبول خطةأ //اوالًّ 

 )الدراسة الصباحٌة(:8201/9201 --- 7201/8201

 )الدراسة الصباحٌة( :  لمجموعة الطبٌةا*

 القسم الكلٌــــــــــة ت

 نسبة التنفٌذ%  المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول نسبة التنفٌذ%  المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول

2017/2018 2017/2018 2017/2018 2019/2018 2019/2018 2019/2018 

 عام الطب 1
260 417 160% 200 464 232% 

 عام طب الكندي 2
100 140 140% 80 167 209% 

 عام طب اسنان 3
150 240 160% 100 280 280% 

 عام الصٌدلة 4
150 210 140% 75 252 336% 

** 
المجموع الكلً للمجموعة 

 الطبٌة
660 1007 153% 455 1163 256%  
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 :(لدراسة الصباحٌةالمجموعة الهندسٌة )ا*

 

 

 

 

 القسم الكلٌة ت
 التنفٌذ% نسبة  المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول التنفٌذ% نسبة  المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول

2017/2018 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2018/2019 2018/2019 

 الهندسة 1

 عمارةال
80 85 106% 50 73 146% 

 الحاسبات
50 33 66% 50 50 100% 

 المدنً
120 109 91% 120 160 133% 

االلكترونٌك 
 صاالتتواال

35 45 129% 45 48 107% 

 الكهرباء
150 157 105% 100 128 128% 

 الكٌمٌاوي
80 88 110% 70 99 141% 

 المٌكانٌك
200 230 115% 100 175 175% 

 الطاقة
60 45 75% 70 41 59% 

 ةٌالبٌئ
40 41 103% 30 38 127% 

 النفط
50 72 144% 35 53 151% 

 مائٌةالالموارد 
50 48 96% 50 52 104% 

 الطٌران
40 33 83% 25 37 148% 

 المساحة
40 45 113% 35 60 171% 

 مجموع الهندسة *
995 1031 104% 780 1014 130%  

2 
هندسة 

 خوارزمًال

هندسة الطب 
 الحٌاتً

40 40 100% 30 34 113% 

هندسة المعلومات 
 واالتصاالت

40 43 108% 30 35 117% 

هندسة 
 المٌكاترونكس

40 39 98% 30 37 123% 

هندسة الكٌمٌائٌة 
 اإلحٌائٌة

40 30 75% 30 30 100% 

هندسة التصنٌع 
 المؤتمت

40 38 95% 30 27 90% 

 هندسة خوارزمً مجموع *
200 190 95% 150 163 109% 

 المجموع الكلً للمجموعة الهندسٌة **
1195 1221 102% 930 1177 127% 
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 المجموعة الزراعٌة )الدراسة الصباحٌة(:*

 

 

 

 

 

 القسم الكلٌة ت

 المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول نسبة التنفٌذ%  المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول
نسبة  

 التنفٌذ%

2017/2018 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2018/2019 2018/2019 

1 
 الطب

 البٌطري
 عام

100 106 106% 100 199 199% 

2 

علوم 
الهندسة 
 الزراعٌة

 االقتصاد الزراعً
75 103 137% 75 69 92% 

البستنة وهندسة 
 الحدائق

100 143 143% 75 93 124% 

 علوم االؼذٌة
100 152 152% 120 147 123% 

 انتاج حٌوانً
90 132 147% 120 112 93% 

المكائن واالالت 
 الزراعٌة

100 151 151% 75 85 113% 

علوم التربة 
 والموارد المائٌة

80 92 115% 80 70 88% 

االرشاد الزراعً 
 ونقل التقنٌات

60 97 162% 50 73 146% 

 المحاصٌل الحقلٌة
80 115 144% 80 74 93% 

 مكافحة التصحر
40 66 165% 50 77 154% 

 وقاٌة النبات
100 131 131% 100 91 91% 

* 
كلٌة علوم الهندسة مجموع 

 الزراعٌة
825 1182 143% 825 891 108% 

** 
المجموع الكلً للمجموعة 

 الزراعٌة
925 1288 139% 925 1090 118% 
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 :(لدراسة الصباحٌة)ا المجموعة العلمٌة*

 القسم الكلٌة ت

 التنفٌذ% نسبة  المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول التنفٌذ% نسبة  فعالًّ المقبولٌن  خطة القبول

2017/2018 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2018/2019 2018/2019 

 العلوم 1

 الحاسوبعلوم 
100 102 102% 110 166 151% 

 علوم الحٌاة
120 165 138% 120 211 176% 

التقنٌات 
 االحٌائٌة

100 118 118% 100 201 201% 

 الكٌمٌاء
100 161 161% 100 198 198% 

 الفٌزٌاء
120 176 147% 150 163 109% 

 والفضاءالفلك 
150 134 89% 100 134 134% 

 علم االرض
80 119 149% 100 143 143% 

التحسس النائً 
ونظم المعلومات 

 الجؽرافٌة

100 191 191% 100 183 183% 

 الرٌاضٌات
60 96 160% 80 129 161% 

 %159 1528 960 %136 1059 930 مجموع العلوم *

2 
العلوم 
 للبنات

 الحاسوبعلوم 
50 56 112% 50 48 96% 

 علوم الحٌاة
60 99 165% 60 126 210% 

 الكٌمٌاء
50 64 128% 60 78 130% 

 الفٌزٌاء
50 64 128% 60 73 122% 

 الرٌاضٌات
60 81 135% 70 80 114% 

 %135 405 300 %135 364 270 مجموع العلوم للبنات *

3 

 التربٌة
للعلوم 
 الصرفة
ابن 
 الهٌثم

 الحاسبات
125 110 88% 125 194 155% 

 علوم الحٌاة
125 145 116% 125 291 233% 

 الكٌمٌاء
125 165 132% 125 303 242% 

 الفٌزٌاء
125 148 118% 125 285 228% 

 الرٌاضٌات
125 151 121% 125 246 197% 

* 
 للعلوم الصرفة مجموع التربٌة

 ابن الهٌثم
625 719 115% 625 1319 211% 
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 : تمةت (لدراسة الصباحٌة)ا المجموعة العلمٌة*

 القسم الكلٌة ت

 التنفٌذ% نسبة  المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول التنفٌذ% نسبة  المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول

2017/2018 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2018/2019 2018/2019 

4 
االدارة 
 واالقتصاد

 %131 170 130 %132 132 100 ادارة اعمال

 %156 156 100 %106 132 125 االقتصاد

 %150 240 160 %119 190 160 المحاسبة

 %146 146 100 %150 150 100 االدارة العامة

 االدارة الصناعٌة
150 160 107% 150 137 91% 

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

75 97 129% 100 126 126% 

 االحصاء
175 225 129% 150 200 133% 

 1086 885 مجموع االدارة واالقتصاد *
123% 

890 1175 
132% 

5 
التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

 عام
250 248 99% 250 435 174% 

 عام التمرٌض 6
150 170 113% 100 117 117% 

7 
الفنون 
 الجمٌلة

 التصمٌم
100 119 119% 100 167 167% 

السٌنما 
 والتلفزٌون

150 120 80% 80 132 165% 

 تشكٌلً
120 156 130% 80 96 120% 

 المسرح
100 57 57% 80 77 96% 

 العربً الخط
 والزخرفة

30 39 130% 40 47 118% 

 التربٌة الفنٌة
120 275 229% 80 175 219% 

 ىالموسٌق
50 22 44% 50 27 54% 

 %141 721 510 %118 788 670 مجموع الفنون الجمٌلة *

8 

التربٌة البدنٌة 
وعلوم الرٌاضة 

 للبنات

 %64 127 200 %41 102 250 عام

** 
المجموع الكلً للمجموعة 

 العلمٌة
4030 4536 113% 3835 5827 152% 
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 :(الصباحٌةلدراسة )ا لمجموعة االنسانٌةا *

 القسم الكلٌة ت

 المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول
 نسبة 

 التنفٌذ%
 المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول

 نسبة 
 التنفٌذ%

2017/2018 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2018/2019 2018/2019 

1 
العلوم 
 االسالمٌة

 الشرٌعة
225 221 98% 150 232 155% 

العقٌدة والفكر 
 االسالمً

220 195 89% 150 204 136% 

 اللؽة العربٌة
210 296 141% 150 262 175% 

 االدٌان المقارنة
80 182 228% 100 164 164% 

الفلسفة 
 االسالمٌة

60 
200 333% 

100 
151 151% 

الحضارة واالثار 
 االسالمٌة

65 
198 305% 

100 
131 131% 

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

140 
155 111% 

100 
207 207% 

 %159 1351 850 %145 1447 1000 مجموع العلوم االسالمٌة *

2 

كلٌة التربٌة 
ابن رشد 
للعلوم 
 االنسانٌة

 اللؽة العربٌة
75 91 121% 100 112 112% 

 اللؽة االنكلٌزٌة
60 123 205% 100 168 168% 

علوم القران 
 والتربٌة االسالمٌة 

70 88 126% 75 122 163% 

 التارٌخ
75 79 105% 100 94 94% 

 الجؽرافٌة
75 82 109% 100 104 104% 

العلوم التربوٌة 
 والنفسٌة

60 77 128% 75 102 136% 

 اللؽة الكردٌة
50 71 142% 75 113 151% 

 %130 815 625 %131 611 465 للعلوم االنسانٌة مجموع التربٌةابن رشد *

 اللؽات 3

 اللؽة االنكلٌزٌة
120 122 102% 70 123 176% 

 اللؽة االٌطالٌة
 %117 35 30 %0 0 معلق

 اللؽة الفرنسٌة
80 91 114% 80 74 93% 

 اللؽة األلمانٌة
50 68 136% 60 73 122% 

 اللؽة االسبانٌة
60 62 103% 100 119 119% 

 اللؽة الروسٌة
150 145 97% 100 114 114% 

 اللؽة التركٌة
100 129 129% 70 110 157% 

 اللؽة الفارسٌة
50 120 240% 100 127 127% 

 اللؽة العبرٌة
100 133 133% 125 146 117% 

 اللؽة السرٌانٌة
75 84 112% 75 93 124% 

 اللؽة الكردٌة
 %0 0 30 %0 0 معلق

 %121 1014 840 %122 954 785 مجموع اللؽات *
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 :تتمة المجموعة االنسانٌة )الدراسة الصباحٌة( *

 القسم الكلٌة ت

 التنفٌذ% نسبة  المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول التنفٌذ% نسبة  المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول

2017/2018 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2018/2019 2018/2019 

 اآلداب 4

 اللؽة االنكلٌزٌة
50 95 190% 75 134 179% 

 اللؽة العربٌة
100 100 100% 125 169 135% 

 فٌةالجؽرا
70 97 139% 100 156 156% 

 التارٌخ
70 95 136% 100 161 161% 

 االجتماع
70 85 121% 100 149 149% 

 علم النفس
50 68 136% 75 122 163% 

 الفلسفة
70 93 133% 75 117 156% 

 االثار
70 78 111% 75 95 127% 

 %152 1103 725 %129 711 550 االداب مجموع *

 %171 257 150 %138 207 150 عام القانون 5

6 
علوم ال
 سٌاسٌةال

 %140 224 160 %119 179 150 عام

 االعالم 7

 %152 76 50 %134 67 50 صحافة

االذاعة 
 والتلفزٌون

50 94 188% 50 106 212% 

 %200 100 50 %200 100 50 عالقات عامة

 %188 282 150 %174 261 150 مجموع االعالم *

8 
 
 

التربٌة 
 للبنات

 الحاسبات
50 101 202% 50 133 266% 

 اللؽة االنكلٌزٌة
75 107 143% 50 170 340% 

 اللؽة العربٌة
150 198 132% 100 118 118% 

 التارٌخ
50 76 152% 50 75 150% 

 الجؽرافٌة
50 71 142% 60 92 153% 

 علوم القران
100 125 125% 100 140 140% 

التربوٌة العلوم 
 والنفسٌة

60 78 130% 60 60 100% 

 االقتصاد المنزلً
50 74 148% 45 60 133% 

 رٌاض األطفال
60 92 153% 60 98 163% 

الخدمة 
 االجتماعٌة

50 63 126% 100 100 100% 

 %155 1046 675 %142 985 695 مجموع التربٌة للبنات *

 %146 6092 4175 %136 5355 3945 المجموع الكلً للمجموعةاألنسانٌة **
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 )الدراسة الصباحٌة( خطة القبول والمقبول فعالًّ خالصة  **

 

 ت
المجموع النهائً لخطة القبول 

لكافة التشكٌالت  والمقبول فعالًّ 
 )الدراسة الصباحٌة(

 المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول
نسبة التنفٌذ 

% 
 خطة القبول

المقبولٌن 
 فعالًّ 

نسبة  
 التنفٌذ%

2017/2018 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2019/2018 2019/2018 

 المجموعة الطبٌة 1
660 1007 153% 455 1163 256% 

 %127 1177 930 %102 1221 1195 المجموعة الهندسٌة 2

 %118 1090 925 %139 1288 925 المجموعة الزراعٌة 3

 %152 5827 3835 %113 4536 4030 المجموعة العلمٌة 4

 %146 6092 4175 %136 5355 3945 األنسانٌة المجموعة 5

** 
المجموع النهائً 
 )الدراسةالصباحٌة(

10755 13407 %125 10320 15349 149%  
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المجموعة 
 الطبٌة

المجموعة 
 الهندسٌة

المجموعة 
 الزراعٌة

المجموعة 
 العلمٌة

المجموعة 
 االنسانٌة

660 

1195 
925 

4030 3945 

1007 
1221 1288 

4536 

5355 

 2018/2017خطة القبول 

 2018/2017المقبولٌن فعال 

 (الدراسة الصباحٌة) 2018/2017خطة القبول و المقبولٌن فعالًّ 
 

المجموعة 
 الطبٌة

المجموعة 
 الهندسٌة

المجموعة 
 الزراعٌة

المجموعة 
 العلمٌة

المجموعة 
 االنسانٌة

455 
930 925 

3835 
4175 

1163 1177 1090 

5827 
6092 

 2019/2018خطة القبول 

 2019/2018المقبولٌن فعال 

 (الدراسة الصباحٌة) 2019/2018 خطة القبول و المقبولٌن فعالًّ 
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2018/2017 2019/2018 

10755 10320 

13407 

15349 

 خطة القبول

 المقبول فعال

 (الدراسة الصباحٌة) لخطة القبول والمقبول فعالًّ الكلً المجموع 
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ة ٌلالعوام الدراس للدراسات االولٌة  خطة القبول والطلبة المقبولٌن فعالًّ ب/

 :)الدراسة المسائٌة( 8201/9201 --- 7201/8201

 القسم الكلٌة ت

 المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول
التنفٌذ  نسبة

% 
 المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول

 نسبة 
 التنفٌذ%

2017/2018 2017/2018 2017/2018 2019/2018 2019/2018 2019/2018 

* 
 هندسة

 خوارزمًال

هندسة الطب 
 الحٌاتً

40 32 80% 30 21 70% 

المعلومات هندسة 
 واالتصاالت

40 19 %48 30 25 83% 

هندسة 
 المٌكاترونكس

 %0 معلق 30 %0 0 40

هندسة الكٌمٌاء 
 االحٌائٌة

 %0 معلق 30 %0 0 40

هندسة التصنٌع 
 المؤتمت

 %0 معلق 30 %0 0 40

 %31 46 150 %26 51 200 المجموع الكلً للمجموعة الهندسٌة **

* 
علوم 

الهندسة 
 الزراعٌة

البستنة وهندسة 
 الحدائق

 %0 معلق 75   

 %0 معلق 120    االنتاج الحٌوانً

 %0 معلق 120    علوم االؼذٌة

 %0 معلق 100    وقاٌة النبات

 %0 معلق 415    **المجموع الكلً للمجموعة الزراعٌة

1 

التربٌة 
للعلوم 

الصرفة ابن 
 الهٌثم

 الحاسبات
125 35 28% 125 15 12% 

 علوم الحٌاة
125 71 57% 125 72 58% 

 الكٌمٌاء
125 25 20% 125 74 59% 

 الفٌزٌاء
125 57 46% 125 33 26% 

 الرٌاضٌات
125 42 34% 125 60 48% 

 %41 254 625 %37 230 625 مجموع التربٌة ابن الهٌثم *

2 
اإلدارة 
 واالقتصاد

 إدارة إعمال
100 120 120% 130 140 108% 

 المحاسبة
160 168 105% 160 159 99% 

 اإلدارة العامة
100 196 196% 100 100 100% 

 االقتصاد
125 46 37% 100 74 74% 

 اإلدارة الصناعٌة
150 30 20% 150 5 3% 

 اإلحصاء
 %0 معلق معلق 9% 16 175

العلوم المالٌة 
 والمصرفٌة

75 75 100% 100 95 95% 

 %77 573 740 %74 651 885 واالقتصادمجموع االدارة  *

 



 8102تقرٌر االدارة السنوي   وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                                                                   

 جامعة بغداد / قسم الدراسات والتخطٌط 

51 

 

 فً المجموعة العلمٌة )الدراسة المسائٌة( تتمة: خطة القبول والمقبول فعالًّ *

 القسم الكلٌة ت

 نسبة التنفٌذ%  المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول نسبة التنفٌذ % المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول

2017/2018 2017/2018 2017/2018 2019/2018 2019/2018 2019/2018 

3 
الفنون 
 الجمٌلة

 التصمٌم
100 44 44% 100 41 41% 

 السٌنما والتلفزٌون
150 60 40% 80 32 40% 

 ًتشكٌل
120 39 33% 80 39 49% 

 المسرح
100 25 25% 80 23 29% 

 والزخرفةالعربً الخط 
60 16 27% 40 12 30% 

 التربٌة الفنٌة
120 27 23% 80 35 44% 

 ىالموسٌق
50 6 12% 50 9 18% 

 %37 191 510 %31 217 700 مجموع الفنون الجمٌلة *

4 
العلوم 
 للبنات

 %0 معلق 30    الحاسبات

 %0 معلق معلق    الرٌاضٌات

 %76 34 45 %83 33 40 علوم الحٌاة

 %58 23 40 %85 34 40 الكٌمٌاء

 %0 معلق 40 %71 25 35 فٌزٌاءال

 %37 57 155 %80 92 115 العلوم للبناتمجموع  *

 %0 0 0 %75 82 110 عام التمرٌض 5

6 
التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

    عام
150 108 72% 
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 فً المجموعة العلمٌة )الدراسة المسائٌة( تتمة: خطة القبول والمقبول فعالًّ *

 الكلٌة ت
 القسم

 المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول
نسبة التنفٌذ 

% 
 المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول

نسبة 

 التنفٌذ%

2017/2018 2017/2018 2017/2018 2019/2018 2019/2018 2019/2018 

 العلوم 7

 %0 معلق معلق %0 0 100 التحسس النائً

 %0 معلق 80 %41 33 80 علم االرض

 %0 معلق معلق %0 0 100 فلك

 %71 71 100 %62 74 120 علوم الحٌاة

 %31 31 100 %28 28 100 حاسوب

 %71 57 80 %32 32 100 تقنٌات احٌائٌة

 %40 40 100 %51 51 100 كٌمٌاء

 %0 معلق 120 %33 40 120 فٌزٌاء

 %0 معلق 80 %30 18 60 رٌاضٌات

 العلوم مجموع *
880 276 31% 660 199 30% 

 العلمٌة المجموع الكلً للمجموعة **
3315 1548 47% 3405 1428 42% 
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 :(لدراسة المسائٌة)ا لمجموعة االنسانٌةفً ا والمقبول فعالًّ القبول  خطة*

 القسم الكلٌة ت

 المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول
نسبة التنفٌذ 

% 
 المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول

نسبة  
 التنفٌذ%

2017/2018 2017/2018 2017/2018 2019/2018 2019/2018 2019/2018 

 االداب 1

 %43 15 35 %0 0 100 اللؽة العربٌة

 %73 55 75 %55 55 100 اللؽة االنكلٌزٌة

 %0 معلق 35 %0 0 0 التارٌخ

 %0 معلق 35 %36 18 50 االجتماع

 %0 معلق 35 %0 0 0 فلسفة

 %0 معلق 35 %0 0 0 االثار

 %0 معلق 35 %0 0 0 الجؽرافٌة

 %0 معلق 35 %0 0 0 علم النفس

 %22 70 320 %29 73 250 مجموع االداب *

2 

كلٌة التربٌة 
ابن رشد 
للعلوم 
 االنسانٌة

 %56 56 100 %53 53 100 اللؽة العربٌة

 %93 74 80 %79 118 150 اللؽة االنكلٌزٌة

علوم القران والتربٌة 
 االسالمٌة

100 
44 44% 

75 
27 36% 

 التارٌخ
100 

49 49% 
100 

26 26% 

 الجؽرافٌة
75 

47 63% 
100 

49 49% 

العلوم التربوٌة 
 والنفسٌة

60 
37 62% 

75 
43 57% 

 اللؽة الكردٌة
60 

0 0% 
 معلق

 %0 معلق

* 
للعلوم  مجموع التربٌة ابن رشد

 االنسانٌة
645 348 54% 530 275 52% 

 اللؽات 3

 %101 71 70 %86 69 80 اللؽة االنكلٌزٌة

 %0 معلق معلق  %0 0 100 لفرنسٌةاللؽة ا

 %0 معلق معلق  %0 0 60 اللؽة االسبانٌة

 اللؽة االلمانٌة
20 

 %0 معلق معلق  0% 0

 اللؽة الروسٌة
100 

 %0 معلق معلق  0% 0

 %43 30 70 %41 41 100 اللؽة التركٌة

%0 0 200 اللؽة الفارسٌة  %0 معلق معلق  

%0 0 100 اللؽة العبرٌة  %0 معلق معلق  

%0 0 50 اللؽة السرٌانٌة  %0 معلق معلق  

%0 0 معلق اللؽة الكردٌة  %0 معلق معلق  

 %72 101 140 %14 110 810 اللؽاتمجموع  *
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 فً المجموعة االنسانٌة )الدراسة المسائٌة(تتمة: القبول والمقبول فعالًّ خطة *

 القسم الكلٌة ت

 نسبة التنفٌذ%  المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول نسبة التنفٌذ % المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول

2017/2018 2017/2018 2017/2018 
2019/2018 2019/2018 2019/2018 

4 
التربٌة 
 للبنات

 %0 معلق 100 %78 39 50 الخدمة االجتماعٌة

 %92 55 60    الجؽرافٌة

 %85 85 100 %98 98 100 اللؽة العربٌة

 %0 معلق 40 %0 0 60 رٌاض االطفال

 %0 معلق 60 %45 27 60 علوم القران

 %39 140 360 %61 164 270 مجموع التربٌة للبنات *

5 
العلوم 
 االسالمٌة

 %0 معلق 150 %11 32 290 العقٌدة والفكر االسالمً

 معلق 150 %15 46 300 شرٌعةال
0% 

 %0 معلق 150 3% 8 310 العربٌة اللؽة

الحضارة واالثار 
 االسالمٌة

 %0 معلق 100   

 %0 معلق 100 14% 7 50 الفلسفة االسالمٌة

 االدٌان المقارنة
 

 معلق 100 %10 5 50
0% 

 %0 0 750 %10 98 1000 مجموع العلوم االسالمٌة *

 االعالم 6

 %100 50 50    الصحافة

الصحافة االذاعٌة 
 والتلفزٌونٌة

   50 47 94% 

 %100 50 50    العالقات العامة

 %98 147 150    مجموع االعالم 

7 
العلوم 
 السٌاسٌة

 %101 161 160 %131 157 120 عام

 %37 894 2410 %31 950 3095 المجموع الكلً للمجموعة االنسانٌة**

 

 

 

 

 

 

 



 8102تقرٌر االدارة السنوي   وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                                                                   

 جامعة بغداد / قسم الدراسات والتخطٌط 

55 

 

 )الدراسة المسائٌة(: خطة القبول والمقبول فعالًّ  ة*خالص*

المجموع النهائً لخطة 
لكافة  القبول والمقبول فعالًّ 

التشكٌالت )الدراسة 
 المسائٌة(

 المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول نسبة التنفٌذ % المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول
نسبة  

 التنفٌذ%

2017/2018 2017/2018 2017/2018 2018/2019 2018/2019 2018/2019 

1 
المجموعة 
 الهندسٌة

200 51 26% 150 46 31% 

2 
المجموعة 

 زراعٌةال
   

 %0 معلق 415

3 
المجموعة 

 العلمٌة
3315 1548 47% 3405 1428 42% 

4 
المجموعة 
 االنسانٌة

3095 950 31% 2410 894 37% 

 المجموع النهائً
 )الدراسة المسائٌة(

6610 2549 39% 6380 2368 37% 

 

 

  

 

 

 المجموعة االنسانٌة المجموعة العلمٌة المجموعة الهندسٌة

200 

3315 
3095 

51 

1548 

950 

 2018/2017خطة القبول 

 2018/2017المقبولٌن فعال 

 (  الدراسة المسائٌة)2018/2017خطة القبول والمقبولٌن فعالًّ 
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المجموعة 
 الهندسٌة

المجموعة 
 الزراعٌة

المجموعة  المجموعة العلمٌة
 االنسانٌة

150 
415 

3405 

2410 

46 0 

1428 

894 

 2019/2018خطة القبول 

 2019/2018المقبولٌن فعال 

 (الدراسة المسائٌة)2019/2018خطة القبول والمقبولٌن فعالًّ 

2018/2017 2019/2018 

6610 6380 

2549 2368 

 خطة القبول

 المقبول فعال

 (الدراسة المسائٌة)القبول والمقبول فعالًّ  المجموع الكلً لخطة
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 (ةــة )الصباحٌة والمسائٌـاالولٌ ةــلدراسا القبول والمقبولٌن فعالًّ  اجمالً ةـخالص**

 8201/9201....7201/8201ة ـــــــــالدراسٌ لالعوام

 
 

 

 

 

 

2018/2017 2019/2018 

17365 

16700 

15956 

17717 

 خطة القبول

 المقبول فعال

الدراستٌن الصباحٌة )المجموع الكلً لخطة القبول والمقبولٌن فعالًّ 
 (والمسائٌة

 المجامٌع النهائٌة

 المقبولٌن فعالًّ  خطة القبول نسبة التنفٌذ % المقبولٌن فعالًّ  القبولخطة 
نسبة  

 التنفٌذ%

2017/2018 2017/2018 2017/2018 2019/2018 2019/2018 2019/2018 

1 
المجموع النهائً 

الصباحٌة( )الدراسة  
10755 13407 %125 10320 15349 149%  

2 
 المجموع النهائً

 )الدراسة المسائٌة(
6610 2549 39% 6380 2368 37% 

 الكلً للدراستٌنالمجموع 
 الصباحٌة والمسائٌة

17365 15956 %92 16700 17717 106% 
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 7201/8201 الدراسً الطلبة الموجودٌن للعام/ جـ

 صباحً( :االولٌة الدراسة )*

 اسم التشكٌل ت

 الطلبة العراقٌٌن
 الموجودٌن)االولٌة(

الطلبة العرب الموجودٌن 
 )االولٌة(

 اناث ذكور اناث ذكور

 الطب 1
761 1204 0 0 

 طب الكندي 2
343 532 2 0 

 طب االسنان 3
266 749 1 0 

 الصٌدلة 4
276 739 2 2 

 2 5 3224 1646 مجموع المجموعة الطبٌة *

 الهندسة 1
1478 1309 0 0 

 هندسة الخوارزمً 2
187 414 1 1 

 1 1 1723 1665 مجموع المجموعة الهندسٌة *

 الزراعة 1
2065 2040 0 0 

 طب البٌطريال 2
387 295 2 2 

 2 2 2335 2452 المجموعة الزراعٌة مجموع *

 العلوم 1
1185 2357 0 0 

 التمرٌض 2
101 390 0 1 

 العلوم للبنات 3
0 1342 0 4 

 التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم  4
1401 1713 0 6 

 االدارة واالقتصاد 5
1584 1882 0 0 

 الفنون الجمٌلة 6
1199 1051 0 1 

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 7
726 379 

0 0 

 التربٌة البدنٌة وعلوم  الرٌاضة للبنات 8
0 425 0 0 

 12 0 9539 6196 مجموع المجموعة العلمٌة *
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 ( تتمة: صباحًاالولٌة  الدراسة) 7201/8201 الدراسً الطلبة الموجودٌن للعام*

 اسم التشكٌل ت
 الطلبة العراقٌٌن الموجودٌن)االولٌة(

الطلبة العرب الموجودٌن 

 )االولٌة(

 اناث ذكور اناث ذكور

 0 0 593 358 العلوم السٌاسٌة 1

 0 0 526 154 القانون 2

 0 0 276 740 االعالم 3

 0 0 1626 1101 اللؽات 4

 0 0 1743 1376 االداب 5

 0 0 1920 953 االنسانٌةالتربٌة ابن رشد للعلوم  6

 0 0 3702 0 التربٌة للبنات 7

 1 0 2154 2041 العلوم االسالمٌة 8

 1 0 12540 6723 مجموع المجموعة االنسانٌة *
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 7201/8201 الدراسً الطلبة الموجودٌن للعام*

 مسائً( :االولٌة الدراسة )*

 اسم التشكٌل ت
 العرب  العراقٌٌن 

 اناث ذكور اناث ذكور

 هندسة الخوارزمً *
132 156 0 0 

 العلوم 1
965 1360 0 0 

 التمرٌض 2
338 56 0 2 

 العلوم للبنات 3
0 151 0 0 

4 
التربٌة للعلوم الصرفة ابن 

 الهٌثم 
784 935 2 3 

 االدارة واالقتصاد 5
1080 804 0 0 

 الفنون الجمٌلة 6
411 364 0 0 

 مجموع المجموعة العلمٌة *
3578 3670 2 5 

 العلوم السٌاسٌة 1
403 132 1 0 

 اللؽات 2
165 145 1 0 

 االداب 3
197 223 0 0 

4 
التربٌة ابن رشد للعلوم 

 االنسانٌة
857 900 0 0 

 التربٌة للبنات 5
0 203 0 0 

 العلوم االسالمٌة 6
280 149 0 0 

* 
مجموع المجموعة 

 االنسانٌة
1902 1752 2 0 
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 :7201/8201خالصة الطلبة الموجودٌن )الدراسة الصباحٌة( للعام الدراسً  **/

* 

 
 المجامٌع النهائٌة

 طلبة الدراسات االولٌة

 اناث ذكور

 المجموعة الطبٌة 1
1651 3226 

 المجموعة الهندسٌة 2
1666 1724 

 المجموعة الزراعٌة 3
2454 2337 

 المجموعة العلمٌة 4
6196 9551 

 12541 6723 االنسانٌة المجموعة 5

** 
 لكافة التشكٌالت للطلبة الموجودٌن  المجموع النهائً

 )الدراسة الصباحٌة(
18690 29379 

 

 

 

المجموعة  المجموعة الهندسٌة المجموعة الطبٌة
 الزراعٌة

 المجموعة االنسانٌة المجموعة العلمٌة

1651 1666 
2454 

6196 
6723 

3226 

1724 
2337 

9551 

12541 

اعداد طلبة الدراسات االولٌة الموجودٌن للعام 
 (الدراسة الصباحٌة) 2018/2017الدراسً 

 اناث ذكور
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 :7201/8201خالصة الطلبة الموجودٌن )الدراسة المسائٌة( للعام الدراسً **/ 

* 

 
 المجامٌع النهائٌة

 طلبة الدراسات االولٌة

 اناث ذكور

 156 132 الهندسٌةالمجموعة  1

 3675 3580 المجموعة العلمٌة 2

 1752 1904 المجموعة االنسانٌة 3

** 

للطلبة  المجموع النهائً

لكافة التشكٌالت  الموجودٌن 

 )الدراسة المسائٌة(

5616 5583 

 

 

 

 

المجموعة  المجموعة الهندسٌة المجموعة الطبٌة
 الزراعٌة

 المجموعة االنسانٌة المجموعة العلمٌة

34% 

49% 51% 

39% 
35% 

66% 

51% 
49% 

61% 
65% 

نسبة الذكور واالناث لطلبة الدراسات االولٌة 

 (الدراسة الصباحٌة) 2018/2017الموجودٌن للعام 
 اناث ذكور
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 المجموعة االنسانٌة المجموعة العلمٌة المجموعة الهندسٌة

132 

3580 

1904 

156 

3675 

1752 

اعداد طلبة الدراسات االولٌة الموجودٌن للعام الدراسً 

 (الدراسة المسائٌة) 2018/2017

 اناث ذكور

 

 المجموعة الهندسٌة

 المجموعة العلمٌة

 المجموعة االنسانٌة

46% 

49% 

52% 

54% 

51% 

48% 

نسبة الذكور واالناث لطلبة الدراسات االولٌة الموجودٌن 

 (الدراسة المسائٌة) 2018/2017للعام الدراسً 
 اناث ذكور
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للعام  (والمسائٌة)الصباحٌة  ــات االولٌةخالصة اجمالً الطلبة الموجودٌن للدراسـ**/

 7201/8201الدراسً 

 المجامٌع النهائٌة *

 طلبة الدراسة االولٌة

 اناث ذكور

 29379 18690 صباحً 1

 5583 5616 مسائً 2

للدراستٌن  المجموع النهائً العداد الطلبة الموجودٌن

 )الصباحٌة والمسائٌة(
24306 34962 

جامعة ل الدراسات االولٌة المجموع الكلً العداد طلبة

 2017/2018بؽداد المتواجدون للعام الدراسً 
59268 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 اناث ذكور

18690 

29379 

5616 5583 

اعداد الطلبة الموجودٌن للدراسات االولٌة للعام الدراسً 
 (الدراسة الصباحٌة والمسائٌة) 2018/2017

 مسائً صباحً
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41% 

59% 

 (الدراسة االولٌة)طلبة نسبة الذكور واالناث ل

 ذكور

 اناث
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 7201/8201للعام الدراسً  للمرحلة االخٌرة الطلبة الموجودٌند/ 

 الدراسة الصباحٌة( :) 7201/8201للعام  للمرحلة االخٌرة الطلبة الموجودٌن*

 اسم التشكٌل ت

الطلبة العراقٌٌن 
 المجموع الموجودٌن)االولٌة(

الطلبة العرب 
 المجموع الموجودٌن )االولٌة(

 اناث ذكور اناث ذكور

 0 0 0 262 150 112 الطب 1

 0 0 0 130 66 64 طب الكندي 2

 0 0 0 186 138 48 طب االسنان 3

 2 0 2 210 155 55 الصٌدلة 4

* 
مجموع المجموعة 

 الطبٌة
279 509 788 2 0 2 

 0 0 0 614 350 264 الهندسة 1

 1 0 1 161 135 26 هندسة الخوارزمً 2

* 
مجموع المجموعة 

 الهندسٌة
290 485 775 1 0 1 

 0 0 0 962 490 472 الزراعة 1

 2 2 0 99 43 56 طب البٌطريال 2

* 
المجموعة  مجموع

 الزراعٌة
528 533 1061 0 2 2 

 0 0 0 649 476 173 العلوم 1

 1 1 0 101 83 18 التمرٌض 2

 3 3 0 296 296 0 العلوم للبنات 3

4 
التربٌة للعلوم 

 الصرفة ابن الهٌثم 
301 445 746 0 3 3 

 0 0 0 994 516 478 االدارة واالقتصاد 5

 0 0 0 243 141 102 الفنون الجمٌلة 6

7 
التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

207 72 279 0 0 0 

8 
التربٌة البدنٌة 

الرٌاضة وعلوم 
 للبنات

0 62 62 0 0 0 

* 
مجموع المجموعة 

 العلمٌة
1279 2091 3370 0 7 7 
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 الدراسة الصباحٌة( تتمة: ) 7201/8201للعام  للمرحلة االخٌرة الطلبة الموجودٌن*

 اسم التشكٌل ت

الطلبة العراقٌٌن 

 الموجودٌن)االولٌة(
 المجموع

الطلبة العرب الموجودٌن 

 )االولٌة(
 المجموع

 اناث ذكور اناث ذكور

 0 0 0 262 165 97 العلوم السٌاسٌة 1

 0 0 0 127 96 31 القانون 2

 0 0 0 160 47 113 االعالم 3

 0 0 0 427 247 180 اللؽات 4

 0 0 0 933 524 409 االداب 5

6 
التربٌة ابن رشد 

 للعلوم االنسانٌة
236 500 736 0 0 

0 

 0 0 0 911 911 0 التربٌة للبنات 7

 0 0 0 144 64 80 االسالمٌةالعلوم  8

* 
مجموع المجموعة 

 االنسانٌة
1146 2554 3700 0 0 0 
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 الدراسة المسائٌة( :) 7201/8201للعام  المرحلة االخٌرة الطلبة الموجودٌن*

 اسم التشكٌل ت
 العرب العراقٌٌن 

 المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور

 0 0 0 0 0 0 هندسة الخوارزمً *

 0 0 0 445 267 178 العلوم 1

 2 2 0 73 7 66 التمرٌض 2

 0 0 0 2 2 0 العلوم للبنات 3

4 
التربٌة للعلوم الصرفة ابن 

 الهٌثم 
179 220 399 1 2 3 

 0 0 0 638 298 340 االدارة واالقتصاد 5

 0 0 0 168 79 89 الفنون الجمٌلة 6

 5 4 1 1725 873 852 مجموع المجموعة العلمٌة *

 0 0 213 64 149 العلوم السٌاسٌة 1
0 

 0 0 19 6 13 اللؽات 2
0 

 0 0 116 64 52 االداب 3
0 

4 
التربٌة ابن رشد للعلوم 

 االنسانٌة
239 269 508 0 0 

0 

 0 0 23 23 0 التربٌة للبنات 5
0 

 0 0 111 36 75 العلوم االسالمٌة 6
0 

* 
مجموع المجموعة 

 االنسانٌة
528 462 990 0 0 

0 
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)الدراسة الصباحٌة( للعام الدراسً  للمرحلة االخٌرة خالصة الطلبة الموجودٌن**

7201/8201: 

* 

 
 المجامٌع النهائٌة

 ولٌة )العرب(طلبة الدراسات اال )العراقٌٌن( طلبة الدراسات االولٌة

 اناث ذكور اناث ذكور

 المجموعة الطبٌة 1
279 509 2 0 

 المجموعة الهندسٌة 2
290 485 1 0 

 المجموعة الزراعٌة 3
528 533 1 0 

 المجموعة العلمٌة 4
1279 2091 0 7 

 0 0 2554 1146 المجموعة االنسانٌة 5

** 
 للطلبة الموجودٌن  المجموع النهائً

 )الدراسة الصباحٌة( لكافة التشكٌالت
3522 6172 4 7 

 

)الدراسة المسائٌة( للعام الدراسً  للمرحلة االخٌرة خالصة الطلبة الموجودٌن**

7201/8201: 

* 

 
 المجامٌع النهائٌة

 )العرب( طلبة الدراسات االولٌة )العراقٌٌن(طلبة الدراسات االولٌة

 اناث ذكور اناث ذكور

 0 0 0 0 المجموعة الهندسٌة 1

 المجموعة العلمٌة 2
852 873 1 4 

 المجموعة االنسانٌة 3
528 462 0 0 

** 
 للطلبة الموجودٌن  المجموع النهائً

 لكافة التشكٌالت )الدراسة المسائٌة(
1380 1335 1 4 
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للدراســـات االولٌة)الصباحٌة  للمرحلة االخٌرة خالصة اجمالً الطلبة الموجودٌن**

 7201/8201للعام الدراسً ( والمسائٌة 

 المجامٌع النهائٌة *

 االولٌة)العرب(طلبة الدراسة  )العراقٌٌن( طلبة الدراسة االولٌة

 اناث ذكور اناث ذكور

 7 4 6172 3522 صباحً 1

 4 1 1335 1380 مسائً 2

 المجموع النهائً العداد الطلبة الموجودٌن

 للدراستٌن  للمرحلة االخٌرة

 )الصباحٌة والمسائٌة(

4902 7507 5 11 

المجموع الكلً العداد طلبة جامعة بؽداد 

للعام الدراسً  للمرحلة االخٌرة المتواجدون

2017/2018 

12425 
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 8201/9201 الدراسً الطلبة الموجودٌن للعام/ جـ

 صباحً( :االولٌة الدراسة )*

 اسم التشكٌل ت

 الطلبة العراقٌٌن
 الموجودٌن)االولٌة(

الطلبة العرب الموجودٌن 
 )االولٌة(

 اناث ذكور اناث ذكور

 الطب 1
871 1334 0 0 

 طب الكندي 2
337 572 2 0 

 طب االسنان 3
326 793 4 2 

 الصٌدلة 4
322 756 0 2 

 الطبٌةمجموع المجموعة  *
1856 3455 6 4 

 الهندسة 1
1581 1157 0 0 

 هندسة الخوارزمً 2
214 345 0 1 

 مجموع المجموعة الهندسٌة *
1795 1502 0 1 

 علوم الهندسة الزراعٌة 1
1828 2102 0 0 

 طب البٌطريال 2
329 389 1 0 

 المجموعة الزراعٌة مجموع *
2157 2491 1 0 

 العلوم 1
1441 2470 0 0 

 التمرٌض 2
83 370 0 1 

 العلوم للبنات 3
0 1363 0 2 

 التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم  4
1846 1824 0 2 

 االدارة واالقتصاد 5
1608 1952 0 1 

 الفنون الجمٌلة 6
1407 1156 0 2 

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 7
806 468 

0 0 

 التربٌة البدنٌة وعلوم  الرٌاضة للبنات 8
0 475 0 1 

 مجموع المجموعة العلمٌة *
7191 10078 0 9 
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 ( تتمة: صباحًاالولٌة  الدراسة) 8201/9201 الدراسً الطلبة الموجودٌن للعام*

 اسم التشكٌل ت
 الطلبة العراقٌٌن الموجودٌن)االولٌة(

الطلبة العرب الموجودٌن 

 )االولٌة(

 اناث ذكور اناث ذكور

 0 0 540 352 العلوم السٌاسٌة 1

 0 0 598 174 القانون 2

 0 0 327 786 االعالم 3

 0 0 1806 1039 اللؽات 4

 0 0 2093 1527 االداب 5

 0 0 1875 928 التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة 6

 1 0 3782 0 التربٌة للبنات 7

 1 0 2438 2282 العلوم االسالمٌة 8

 2 0 13459 7088 مجموع المجموعة االنسانٌة *
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 8201/9201 الدراسً الطلبة الموجودٌن للعام*

 مسائً( :االولٌة الدراسة )*

 اسم التشكٌل ت
 العرب  العراقٌٌن 

 اناث ذكور اناث ذكور

 هندسة الخوارزمً *
169 138 0 0 

 العلوم 1
873 1295 0 0 

 التمرٌض 2
238 42 0 1 

 العلوم للبنات 3
0 197 0 0 

4 
التربٌة للعلوم الصرفة ابن 

 الهٌثم 
665 801 1 1 

5 
التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
88 20 0 0 

 االدارة واالقتصاد 6
1277 868 0 1 

 الفنون الجمٌلة 7
427 371 0 2 

 مجموع المجموعة العلمٌة *
3568 3594 1 5 

 العلوم السٌاسٌة 1
364 116 0 0 

 اللؽات 2
196 187 0 0 

 االداب 3
165 195 1 0 

4 
التربٌة ابن رشد للعلوم 

 االنسانٌة
760 730 0 0 

 االعالم 5
107 40 0 0 

 التربٌة للبنات 6
0 301 0 0 

 العلوم االسالمٌة 7
167 104 0 0 

* 
مجموع المجموعة 

 االنسانٌة
1759 1673 1 0 
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 :8201/9201خالصة الطلبة الموجودٌن )الدراسة الصباحٌة( للعام الدراسً  */*

* 

 
 المجامٌع النهائٌة

 طلبة الدراسات االولٌة

 اناث ذكور

 3459 1862 المجموعة الطبٌة 1
 1503 1795 المجموعة الهندسٌة 2
 2491 2158 المجموعة الزراعٌة 3
 10087 7191 المجموعة العلمٌة 4

 13461 7088 المجموعة االنسانٌة 5

** 
لكافة  للطلبة الموجودٌن  المجموع النهائً

 )الدراسة الصباحٌة( التشكٌالت
20094 31001 

 

 

 

المجموعة  المجموعة الطبٌة
 الهندسٌة

المجموعة 
 الزراعٌة

المجموعة  المجموعة العلمٌة
 االنسانٌة

1862 1795 2158 

7191 7088 

3459 

1503 
2491 

10087 

13461 

 ذكور

 اناث

اعداد طلبة الدراسات االولٌة الموجودٌن للعام الدراسً 
 (الدراسة الصباحٌة) 2019/2018
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 :8201/9201خالصة الطلبة الموجودٌن )الدراسة المسائٌة( للعام الدراسً / **

* 

 
 المجامٌع النهائٌة

 طلبة الدراسات االولٌة

 اناث ذكور

 138 169 المجموعة الهندسٌة 1

 3599 3569 المجموعة العلمٌة 2

 1673 1760 االنسانٌةالمجموعة  3

** 

للطلبة  المجموع النهائً

لكافة التشكٌالت  الموجودٌن

 )الدراسة المسائٌة(

5498 5410 

 

 

 

 المجموعة االنسانٌة المجموعة العلمٌة المجموعة الزراعٌة المجموعة الهندسٌة المجموعة الطبٌة

35% 

54% 

46% 
42% 

34% 

65% 

46% 

54% 
58% 

66% 

 ذكور

 اناث

نسبة الذكور واالناث لطلبة الدراسات االولٌة الموجودٌن للعام 
 (الدراسة الصباحٌة) 2019/2018
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 المجموعة االنسانٌة المجموعة العلمٌة المجموعة الهندسٌة

169 

3569 

1760 

138 

3599 

1673 

 ذكور

 اناث

اعداد طلبة الدراسات االولٌة الموجودٌن للعام الدراسً 
 (الدراسة المسائٌة) 2019/2018

 المجموعة االنسانٌة المجموعة العلمٌة المجموعة الهندسٌة

55% 

50% 51% 

45% 

50% 49% 

 ذكور

 اناث

نسبة الذكور واالناث لطلبة الدراسات االولٌة الموجودٌن للعام الدراسً 
 (الدراسة المسائٌة) 2019/2018
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للعام  ()الصباحٌة والمسائٌة ــات االولٌةخالصة اجمالً الطلبة الموجودٌن للدراسـ**/

 8201/9201الدراسً 

 المجامٌع النهائٌة *

 طلبة الدراسة االولٌة

 اناث ذكور

 31001 20094 صباحً 1

 5410 5498 مسائً 2

للدراستٌن  المجموع النهائً العداد الطلبة الموجودٌن

 )الصباحٌة والمسائٌة(
25592 36411 

جامعة ل الدراسات االولٌة المجموع الكلً العداد طلبة

 2018/2019بؽداد المتواجدون للعام الدراسً 
62003 

 

 

 

 

 

 اناث ذكور

20094 

31001 

5498 5410 

 صباحً

 مسائً

  2019/2018اعداد الطلبة الموجودٌن للدراسات االولٌة للعام الدراسً 
 (الدراسة الصباحٌة والمسائٌة)
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41% 

59% 

 ذكور

 اناث

للعام الدراسً ( الدراسة االولٌة)طلبة نسبة الذكور واالناث ل
2019/2018 
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 8201/9201للعام الدراسً  للمرحلة االخٌرة الطلبة الموجودٌن/ د

 الدراسة الصباحٌة( :) 8201/9201للعام  للمرحلة االخٌرة الطلبة الموجودٌن*

 اسم التشكٌل ت

الطلبة العراقٌٌن 
 المجموع الموجودٌن)االولٌة(

الطلبة العرب 
 المجموع الموجودٌن )االولٌة(

 اناث ذكور اناث ذكور

 0 0 0 323 212 111 الطب 1

 1 0 1 172 117 55 طب الكندي 2

 0 0 0 200 144 56 طب االسنان 3

 0 0 0 222 158 64 الصٌدلة 4

* 
مجموع المجموعة 

 الطبٌة
286 631 917 1 0 1 

 0 0 0 376 218 158 الهندسة 1

 0 0 0 128 98 30 هندسة الخوارزمً 2

* 
مجموع المجموعة 

 الهندسٌة
188 316 504 0 0 0 

1 
علوم الهندسة 

 الزراعٌة
349 430 779 0 0 0 

 0 0 0 150 83 67 طب البٌطريال 2

* 
المجموعة  مجموع

 الزراعٌة
416 513 929 0 0 0 

 0 0 0 668 434 234 العلوم 1

 0 0 0 100 84 16 التمرٌض 2

 1 1 0 305 305 0 العلوم للبنات 3

4 
التربٌة للعلوم 

 الصرفة ابن الهٌثم 
184 345 529 0 1 1 

 0 0 0 639 363 276 االدارة واالقتصاد 5

 0 0 0 387 185 202 الفنون الجمٌلة 6

7 
التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

166 77 243 0 0 0 

8 
التربٌة البدنٌة 

الرٌاضة وعلوم 
 للبنات

0 94 94 0 0 0 

* 
مجموع المجموعة 

 العلمٌة
1078 1887 2965 0 2 2 
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 الدراسة الصباحٌة( تتمة: ) 8201/9201للعام  للمرحلة االخٌرة الموجودٌن الطلبة*

 اسم التشكٌل ت

الطلبة العراقٌٌن 

 الموجودٌن)االولٌة(
 المجموع

الطلبة العرب الموجودٌن 

 )االولٌة(
 المجموع

 اناث ذكور اناث ذكور

 0 0 0 187 116 71 العلوم السٌاسٌة 1

 0 0 0 121 98 23 القانون 2

 0 0 0 178 46 132 االعالم 3

 0 0 0 434 271 163 اللؽات 4

 0 0 0 748 440 308 االداب 5

6 
التربٌة ابن رشد 

 للعلوم االنسانٌة
206 472 678 0 0 

0 

 0 0 0 738 738 0 التربٌة للبنات 7

 0 0 0 651 317 334 االسالمٌةالعلوم  8

* 
مجموع المجموعة 

 االنسانٌة
1237 2498 3735 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8102تقرٌر االدارة السنوي   وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                                                                   

 جامعة بغداد / قسم الدراسات والتخطٌط 

51 

 

 

 الدراسة المسائٌة( :) 8201/9201للعام  المرحلة االخٌرة الطلبة الموجودٌن*

 اسم التشكٌل ت
 العرب العراقٌٌن 

 المجموع اناث ذكور المجموع اناث ذكور

 0 0 0 83 47 36 هندسة الخوارزمً *

 0 0 0 683 437 246 العلوم 1

 1 1 0 72 14 58 التمرٌض 2

 0 0 0 1 1 0 العلوم للبنات 3

4 
التربٌة للعلوم الصرفة ابن 

 الهٌثم 
192 236 428 0 0 0 

 0 0 0 554 226 328 االدارة واالقتصاد 5

 0 0 0 165 86 79 الفنون الجمٌلة 6

 1 1 0 1903 1000 903 مجموع المجموعة العلمٌة *

 0 0 0 55 15 40 العلوم السٌاسٌة 1

 0 0 0 12 4 8 اللؽات 2

 0 0 0 111 68 43 االداب 3

4 
التربٌة ابن رشد للعلوم 

 االنسانٌة
227 267 494 0 0 0 

 0 0 0 15 15 0 التربٌة للبنات 5

 0 0 0 72 37 35 العلوم االسالمٌة 6

* 
مجموع المجموعة 

 االنسانٌة
353 406 759 0 0 0 
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)الدراسة الصباحٌة( للعام الدراسً  للمرحلة االخٌرة خالصة الطلبة الموجودٌن**

8201/9201: 

* 

 
 المجامٌع النهائٌة

 ولٌة )العرب(طلبة الدراسات اال )العراقٌٌن( طلبة الدراسات االولٌة

 اناث ذكور اناث ذكور

 المجموعة الطبٌة 1
286 631 1 0 

 المجموعة الهندسٌة 2
188 316 0 0 

 المجموعة الزراعٌة 3
416 513 0 0 

 المجموعة العلمٌة 4
1078 1887 0 2 

 0 0 2498 1237 المجموعة االنسانٌة 5

** 
 للطلبة الموجودٌن  المجموع النهائً

 )الدراسة الصباحٌة( لكافة التشكٌالت
3205 5845 1 2 

 

)الدراسة المسائٌة( للعام الدراسً  للمرحلة االخٌرة خالصة الطلبة الموجودٌن**

8201/9201: 

* 

 
 المجامٌع النهائٌة

 )العرب( طلبة الدراسات االولٌة )العراقٌٌن(طلبة الدراسات االولٌة

 اناث ذكور اناث ذكور

 المجموعة الهندسٌة 1
36 47 0 0 

 المجموعة العلمٌة 2
903 1000 0 1 

 المجموعة االنسانٌة 3
353 406 0 0 

** 
 للطلبة الموجودٌن  المجموع النهائً

 لكافة التشكٌالت )الدراسة المسائٌة(
1292 1453 0 1 
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للدراســـات االولٌة)الصباحٌة  للمرحلة االخٌرة خالصة اجمالً الطلبة الموجودٌن**

 8201/9201للعام الدراسً ( والمسائٌة 

 المجامٌع النهائٌة *

 االولٌة)العرب(طلبة الدراسة  )العراقٌٌن( طلبة الدراسة االولٌة

 اناث ذكور اناث ذكور

 2 1 5845 3205 صباحً 1

 1 0 1453 1292 مسائً 2

 المجموع النهائً العداد الطلبة الموجودٌن

 للدراستٌن  للمرحلة االخٌرة

 )الصباحٌة والمسائٌة(

4497 7298 1 3 

المجموع الكلً العداد طلبة جامعة بؽداد 

للعام الدراسً  للمرحلة االخٌرة المتواجدون

2018/2019 

11799 
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 والتاركٌن المرقنة قٌودهم الطلبةكلؾ ونسب الهدر والضٌاع المتمثلة ب ثالثاًّ/
 : 7201/8201 الدراسً للعام

 7201/8201المرقنة قٌودهم الدراسات االولٌة / /أ 

 الدراسة الصباحٌة( :)*

 اسم التشكٌل ت
 الطلبة العرب الطلبة العراقٌٌن

 المجموع
 اناث ذكور اناث ذكور

 6 0 0 2 4 الطب 1

 11 0 0 7 4 طب الكندي 2

 7 0 0 3 4 طب االسنان 3

 16 0 0 9 7 الصٌدلة 4

 40 0 0 21 19 الكلً للمجموعة الطبٌة المجموع *

 133 0 0 49 84 الهندسة 1

 0 0 0 0 0 هندسة الخوارزمً 2

 133 0 0 49 84 المجموع الكلً للمجموعة الهندسٌة *

 383 0 0 130 253 علوم الهندسة الزراعٌة 1

 0 0 0 0 0 طب البٌطريال 2

 383 0 0 130 253 المجموع الكلً للمجموعة الزراعٌة *

 69 0 0 30 39 العلوم 1

 0 0 0 0 0 التمرٌض 2

 1 0 0 1 0 العلوم للبنات 3

 150 0 0 56 94 التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم 4

 3 0 0 0 3 ةالتربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاض 5

 56 0 0 24 32 الفنون الجمٌلة 6

 171 0 0 62 109 االدارة واالقتصاد 7

 6 0 0 6 0 ة للبناتالرٌاض البدنٌة وعلوم التربٌة 8

 456 0 0 179 277 المجموع الكلً للمجموعة العلمٌة *

 50 0 0 16 34 العلوم السٌاسٌة 1

 0 0 0 0 0 القانون 2

 46 0 0 2 44 االعالم 3

 212 0 0 102 110 اللؽات 4

 131 0 0 64 67 االداب 5

 80 0 0 40 40 التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة 6

 152 0 0 152 0 التربٌة للبنات 7

 157 0 0 67 90 العلوم االسالمٌة 8

 828 0 0 443 385 المجموع الكلً للمجموعة االنسانٌة *

لكافة  قٌودهم المجموع النهائً للطلبة المرقنة
 التشكٌالت

1018 822 0 0 1840 
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 : (مسائٌةالدراسة ال) 7201/8201المرقنة قٌودهم الدراسات االولٌة /  *

 اسم التشكٌل ت
 الطلبة العرب الطلبة العراقٌٌن

 المجموع
 اناث ذكور اناث ذكور

 0 0 0 0 0 هندسة الخوارزمً *

 66 0 0 25 41 العلوم 1

 0 0 0 0 0 التمرٌض 2

 2 0 0 2 0 لعلوم للبناتا 3

 215 0 1 85 129 التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم 4

 3 0 0 2 1 الفنون الجمٌلة 5

 0 0 0 0 0 الدارة واالقتصادا 6

* 
المجموع الكلً للمجموعة 

 العلمٌة
171 114 1 0 286 

 73 0 0 15 58 العلوم السٌاسٌة 1

 54 0 0 21 33 االداب 2

 54 0 0 14 40 للؽاتا 3

 118 0 0 44 74 لتربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌةا 4

 4 0 0 4 0 للبنات التربٌة 5

 9 0 0 5 4 العلوم االسالمٌة 6

* 
المجموع الكلً للمجموعة 

 االنسانٌة
209 103 0 0 312 

المجموع النهائً للطلبة المرقنة 
 لكافة التشكٌالتقٌودهم 

380 217 1 0 598 
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المجموعة  المجموعة الطبٌة
 الهندسٌة

المجموعة 
 الزراعٌة

المجموعة  المجموعة العلمٌة
 االنسانٌة

19 

84 

253 
277 

385 

21 
49 

130 

179 

443 

 ذكور

 اناث

اعداد طلبة الدراسات االولٌة المرقنة قٌودهم للعام الدراسً 
 (الدراسة الصباحٌة) 2018/2017

 المجموعة االنسانٌة المجموعة العلمٌة المجموعة الهندسٌة

0 

172 

209 

0 

114 
103 

 ذكور

 اناث

اعداد طلبة الدراسات االولٌة المرقنة قٌودهم للعام الدراسً 
 (الدراسة المسائٌة)  2018/2017
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 7201/8201تاركً الدراسة للعام الدراسً الدراسات االولٌة /  طلبةب/

 الدراسة الصباحٌة: *

 اسم التشكٌل ت
 الطلبة العرب الطلبة العراقٌٌن

 المجموع
 اناث ذكور اناث ذكور

 1 0 0 0 1 الطب 1
 0 0 0 0 0 طب الكندي 2
 0 0 0 0 0 طب االسنان 3
 0 0 0 0 0 الصٌدلة 4

 1 0 0 0 1 الكلً للمجموعة الطبٌة المجموع *

 99 0 0 45 54 الهندسة 1
 0 0 0 0 0 الخوارزمً هندسة 2

 99 0 0 45 54 المجموع الكلً للمجموعة الهندسٌة *

 0 0 0 0 0 علوم الهندسة الزراعٌة 1

 0 0 0 0 0 طب البٌطريال 2

 0 0 0 0 0 المجموع الكلً للمجموعة الزراعٌة *

 15 0 0 13 2 العلوم 1

 22 0 0 13 9 التمرٌض 2
 40 0 0 40 0 العلوم للبنات 3

 104 0 0 29 75 التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم  4

 0 0 0 0 0 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 5
 17 0 0 4 13 الفنون الجمٌلة 6
 0 0 0 0 0 االدارة واالقتصاد 7
 0 0 0 0 0 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة للبنات 8

 198 0 0 99 99 المجموع الكلً للمجموعة العلمٌة *

 0 0 0 0 0 العلوم السٌاسٌة 1

 0 0 0 0 0 القانون 2

 0 0 0 0 0 االعالم 3

 23 0 0 15 8 اللؽات 4

 0 0 0 0 0 االداب 5

 7 0 0 4 3 التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة 6

 22 0 0 22 0 التربٌة للبنات 7

 65 0 0 39 26 العلوم االسالمٌة 8

 117 0 0 80 37 المجموع الكلً للمجموعة االنسانٌة *

المجموع النهائً للطلبة التاركٌن لكافة 
 التشكٌالت

191 224 0 0 415 
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 تاركً الدراسة المسائٌة : *

 اسم التشكٌل ت
 الطلبة العرب الطلبة العراقٌٌن

 المجموع
 اناث ذكور اناث ذكور

 17 0 0 9 8 خوارزمًالهندسة  *

 11 0 0 7 4 العلوم 1

 2 0 0 0 2 التمرٌض 2

 8 0 0 8 0 العلوم للبنات 3

 21 0 0 10 11 التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم  4

 0 0 0 0 0 الفنون الجمٌلة 5

 0 0 0 0 0 االدارة واالقتصاد 6

 42 0 0 25 17 مجموعة العلمٌةللالمجموع الكلً  *

 12 0 0 2 10 العلوم السٌاسٌة 1

 0 0 0 0 0 االداب 2

 0 0 0 0 0 اللؽات 3

 0 0 0 0 0 االعالم 4

 4 0 0 4 0 التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة 5

 0 0 0 0 0 التربٌة للبنات 6

 0 0 0 0 0 العلوم االسالمٌة 7

 16 0 0 6 10 المجموع الكلً للمجموعة االنسانٌة *

المجموع النهائً للطلبة التاركٌن لكافة 
 التشكٌالت

35 40 0 0 75 
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المجموعة  المجموعة الطبٌة
 الهندسٌة

المجموعة 
 الزراعٌة

المجموعة  المجموعة العلمٌة
 االنسانٌة

1 

54 

0 

99 

37 

0 

45 

0 

99 

80 

 ذكور

 اناث

اعداد طلبة الدراسات االولٌة تاركً الدراسة للعام الدراسً 
 (الدراسة الصباحٌة) 2018/2017

 

 المجموعة االنسانٌة المجموعة العلمٌة المجموعة الهندسٌة

8 

17 

10 
9 

25 

6 

 ذكور

 اناث

اعداد طلبة الدراسات االولٌة تاركً الدراسة للعام الدراسً 
 (الدراسة المسائٌة) 2018/2017
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للعام للمرحلة االولى السٌاسة السعرٌة المتمثلة بأجور الدراسة المسائٌة رابعاًّ / 

 -:7201/8201الدراسً 

 المبلػ المالً ألجور الدراسة المسائٌة اسم التشكٌل ت

 3000000 كلٌة هندسة الخوارزمً 1

 1650000 العلوم 2

 2500000 التمرٌض 3

 1650000 العلوم للبنات 4

 1650000 التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم  5

 1650000 الفنون الجمٌلة 6

 1300000 االدارة واالقتصاد 7

 1000000 العلوم السٌاسٌة 8

 1000000 االداب 9

 1000000 اللؽات 10

 1000000 التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة 11

 1000000 التربٌة للبنات 12

 1000000 العلوم االسالمٌة 13
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للعام  الدراسات االولٌة مؤشرات النجاح لطلبةجودة االنتاج والمتمثلة ب خامساًّ /

 (:7201/8201الدراسً)

 ت
 الكلٌة
 

 الدراسة المسائٌة الدراسة الصباحٌة

المشتركون 
 فً االمتحان

 الناجحون
النسبة = )ناجح 

 % مشترك(\

المشتركون 
فً 

 االمتحان
 الناجحون

النسبة = 
)ناجح 

 % مشترك(\

 كنديالطب  1
863 841 97% 0 0 0% 

 طبال 2
1963 1909 97% 0 0 0% 

 سناناالطب  3
1011 1002 99% 0 0 0% 

 صٌدلةال 4
1003 973 97% 0 0 0% 

 مجموع الكلً للمجموعة الطبٌةال
4840 4725 98% 0 0 0% 

 الهندسة 1
2231 1877 84% 0 0 0% 

 خوارزمًالهندسة  2
502 440 88% 243 142 58% 

 الكلً للمجموعة الهندسٌةالمجموع 
2733 2317 85% 243 142 58% 

 بناتللعلوم ال 1
1170 1062 91% 139 124 89% 

 ٌضالتمر 2
396 376 95% 305 265 87% 

 ٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضةالترب 3
1038 1007 97% 0 0 0% 

 االدارة واالقتصاد 4
3373 2973 88% 2137 1845 86% 

 العلوم 5
3117 2810 90% 2351 1951 83% 

 جمٌلةالفنون ال 6
1877 1811 96% 711 700 98% 

7 
ٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة الترب

 للبنات
374 362 97% 0 0 0% 

8 
التربٌة للعلوم الصرفة ابن 

 الهٌثم 
2730 2415 88% 1443 1113 77% 

 المجموع الكلً للمجموعة العلمٌة
14075 12816 91% 7086 5998 85% 

 

 

 

 

 

 



 8102تقرٌر االدارة السنوي   وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                                                                   

 جامعة بغداد / قسم الدراسات والتخطٌط 

015 

 

 تتمة : 7201/8201مؤشرات النجاح للطلبة للعام الدراسً *

 الكلٌة ت

 الدراسة المسائٌة الدراسة الصباحٌة

المشتركون 

 فً االمتحان
 الناجحون

النسبة = 

)ناجح 

 مشترك(%\

المشتركون 

 فً االمتحان
 الناجحون

=  سبةالن

)ناجح 

 مشترك(%\

 علوم الهندسة الزراعٌة 1
3822 2675 %70 0 0 0% 

 بٌطريالطب ال 2
657 569 %87 0 0 0% 

 الكلً للمجموعة الزراعٌة المجموع
4479 3244 72% 0 0 0% 

 االداب 1
3123 2597 83% 381 311 82% 

 االعالم 2
967 832 86% 0 0 0% 

 التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة 3
2497 2370 95% 1622 1497 92% 

 بناتللتربٌة ال 4
3272 3029 93% 181 166 92% 

 لؽاتال 5
2014 1726 86% 227 149 66% 

 سالمٌةاإلعلوم ال 6
3261 3188 98% 335 327 98% 

 سٌاسٌةالعلوم ال 7
767 628 82% 385 358 93% 

 القانون 8
602 586 97% 0 0 0% 

 المجموع الكلً للمجموعة االنسانٌة
16503 14956 91% 3131 2808 90% 

المجموع النهائً للطلبة الناجحٌن لكافة 
 التشكٌالت

42630 38058 89% 10460 8948 86% 
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4840 

2733 

4479 

14075 

16503 

4725 

2317 

3244 

12816 

14956 

 المجموعة الطبٌة

 المجموعة الهندسٌة

 المجموعة الزراعٌة

 المجموعة العلمٌة

 المجموعة االنسانٌة

 الناجحون

 المشتركون فً االمتحان

اعداد الطلبة المشاركٌن والناجحٌن فً االمتحان النهائً 
 (الدراسة الصباحٌة) 2018/2017

243 

7086 

3131 

142 

5998 

2808 

 المجموعة الهندسٌة

 المجموعة العلمٌة

 المجموعة االنسانٌة

 الناجحون

 المشتركون فً االمتحان

اعداد الطلبة المشاركٌن والناجحٌن فً االمتحان النهائً 
 (الدراسة المسائٌة) 2018/2017
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 الباب الثانً              

 طلبة الدراسات العلٌا         
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015 

 

 : 7201/8201فً الدراسات العلٌا للعام الدراسً  فعالًّ  ٌنخطة القبول والمقبولب/ 

 فً الدراسات العلٌا المجموعة الطبٌة : فعالًّ  ٌنخطة القبول والمقبول* 

 

 فً الدراسات العلٌا المجموعة الهندسٌة : فعالًّ  ٌنخطة القبول والمقبول *

 

 

 

 

 

 

 اسم التشكٌل ت

 2017/2018 المقبولٌن فعالًّ  2017/2018خطة القبول 
 نسبة التنفٌذ %

2017/2018 
 المجموع دكتوراه ماجستٌر دبلوم عالً

دبلوم 
 عالً

 المجموع دكتوراه ماجستٌر

 50% 87 16 9 62 175 29 53 93 الطب 1

 60% 6 0 0 6 10 0 0 10 الكنديطب  2

 187% 86 18 41 27 46 6 25 15 الصٌدلة 3

 183% 117 13 77 27 64 12 36 16 طب االسنان 4

 100% 296 47 127 122 295 47 114 134 المجموعة الطبٌةمجموع 

 اسم التشكٌل ت

 2017/2018 المقبولٌن فعالًّ        2017/2018خطة القبول          
 نسبة التنفٌذ %

2017/2018 
 المجموع دكتوراه ماجستٌر دبلوم عالً

دبلوم 
 عالً

 المجموع دكتوراه ماجستٌر

 163% 13 0 13 0 8 0 8 0 هندسة الخوارزمً 1

 157% 226 53 167 6 144 34 104 6 الهندسة 2

 %157 239 53 180 6 152 34 112 6 مجموع المجموعة الهندسٌة
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001 

 

 فً الدراسات العلٌا المجموعة الزراعٌة: فعالًّ  ٌنخطة القبول والمقبول* 

 

 

 فً الدراسات العلٌا المجموعة العلمٌة: فعالًّ  ٌنخطة القبول والمقبول *

 

 

 

 اسم التشكٌل ت
 2017/2018 المقبولٌن فعالًّ  2017/2018خطة القبول 

 نسبة التنفٌذ %
 دبلوم 2017/2018

 عالً
 المجموع دكتوراه ماجستٌر

دبلوم 
 عالً

 المجموع دكتوراه ماجستٌر

 177% 154 57 97 0 87 30 47 10 الزراعة 1

 131% 123 50 62 11 94 26 63 5 ٌطريطب البال 2

 %153 277 107 159 11 181 56 110 15 مجموع المجموعة الزراعٌة

 اسم التشكٌل ت
 2017/2018 المقبولٌن فعالًّ  2017/2018خطة القبول 

 نسبة التنفٌذ %
2017/2018 

 المجموع دكتوراه ماجستٌر دبلوم عالً
دبلوم 
 عالً

 المجموع دكتوراه ماجستٌر

1 
التربٌة البدنٌة وعلوم 

 للبنات ةالرٌاض
0 61 54 115 0 17 15 32 %28 

 121% 97 29 68 0 80 20 60 0 التمرٌض 2

3 
ربٌة للعلوم الصرفة / الت

 ابن الهٌثم
0 73 23 96 0 126 22 148 %154 

 159% 70 21 49 0 44 12 32 0 لوم للبناتالع 4

5 
التربٌة البدنٌة وعلوم 

 ةالرٌاض
0 25 30 55 0 35 35 70 %127 

 141% 296 91 189 16 210 66 130 14 العلوم 6

 246% 140 46 94 0 57 26 31 0 الفنون الجمٌلة 7

 98% 196 36 82 78 201 32 69 100 االدارة واالقتصاد 8

 %122 1049 295 660 94 858 263 481 114 مجموع المجموعة العلمٌة
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 فً الدراسات العلٌا المجموعة االنسانٌة: فعالًّ  ٌنخطة القبول والمقبول *

 

 فً الدراسات العلٌا المعاهد: فعالًّ  ٌنخطة القبول والمقبول*

 

 

 

 

 اسم التشكٌل ت
 2017/2018 المقبولٌن فعالًّ  2017/2018خطة القبول 

 نسبة التنفٌذ %
2017/2018 

 المجموع دكتوراه ماجستٌر دبلوم عالً
دبلوم 
 عالً

 المجموع دكتوراه ماجستٌر

1 
التربٌة ابن رشد للعلوم 

 االنسانٌة
10 49 36 95 9 151 63 223 %235 

 200% 14 0 14 0 7 0 7 0 اللؽات 2

 213% 98 31 67 0 46 18 28 0 السٌاسٌة العلوم 3

 394% 63 8 47 8 16 3 13 0 نالقانو 4

 283% 68 11 57 0 24 5 19 0 التربٌة للبنات 5

 567% 68 27 41 0 12 6 6 0 االعالم 6

 216% 253 86 146 21 117 50 67 0 االداب 7

 200% 100 36 64 0 50 20 30 0 العلوم االسالمٌة 8

 %242 887 262 587 38 367 138 219 10 مجموع المجموعة االنسانٌة 

 اسم التشكٌل ت
 2017/2018 المقبولٌن فعالًّ  2017/2018خطة القبول 

 نسبة التنفٌذ %
دبلوم  2017/2018

 عالً
 المجموع دكتوراه ماجستٌر

دبلوم 
 عالً

 المجموع دكتوراه ماجستٌر

1 
المعهد العالً للدراسات 

 المحاسبٌة والمالٌة
0 46 27 73 0 44 27 71 %97 

 79% 26 6 13 7 33 5 8 20 معهد اللٌزر للدراسات العلٌا 2

3 
معهد الهندسة الوراثٌة 

 والتقنٌات االحٌائٌة
30 23 12 65 30 25 13 68 %105 

4 
الحضري مركز التخطٌط 

 واالقلٌمً
8 10 0 18 10 18 0 28 %156 

 %102 193 46 100 47 189 44 87 58 مجموع المعاهد
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فً الدراسات العلٌا للعام الدراسً  فعالًّ  ٌنوالمقبولخالصة خطة القبول **

 لكافة التشكٌالت : 7201/8201

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اسم التشكٌل ت

 2017/2018 المقبولٌن فعالًّ  2017/2018خطة القبول 
 نسبة التنفٌذ %

 دبلوم  2017/2018
 عالً

 المجموع دكتوراه ماجستٌر
دبلوم 
 عالً

 المجموع دكتوراه ماجستٌر

 100% 296 47 127 122 295 47 114 134 مجموع المجموعة الطبٌة 1

 %157 239 53 180 6 152 34 112 6 مجموع المجموعة الهندسٌة 2

 %153 277 107 159 11 181 56 110 15 مجموع المجموعة الزراعٌة 3

 %122 1049 295 660 94 858 263 481 114 العلمٌة مجموع المجموعة 4

 %242 887 262 587 38 367 138 219 10 مجموع المجموعة االنسانٌة 5

 %102 193 46 100 47 189 44 87 58 مجموع المعاهد 6

 144% 2941 810 1813 318 2042 582 1123 337 المجموع النهائً لكافة التشكٌالت
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134 

6 

15 

114 

10 

58 

114 

112 

110 

481 

219 

87 

47 

34 

56 

263 

138 

44 

 مجموع المجموعة الطبٌة

 مجموع المجموعة الهندسٌة

 مجموع المجموعة الزراعٌة

 مجموع المجموعة العلمٌة

 مجموع المجموعة االنسانٌة

 مجموع المعاهد

خطة القبول لطلبة الدراسات العلٌا للعام الدراسً 
2018/2017 

 دبلوم عالً ماجستٌر دكتوراه

6.50% 

0% 

1% 

5% 

0.50% 

3% 

5.5% 

5% 

5% 

24% 

11% 

4% 

2% 

2% 

3% 

13% 

7% 

2% 

 مجموع المجموعة الطبٌة

 مجموع المجموعة الهندسٌة

 مجموع المجموعة الزراعٌة

 مجموع المجموعة العلمٌة

 مجموع المجموعة االنسانٌة

 مجموع المعاهد

نسبة الدكتوراه والماجستٌر والدبلوم العالً لمجموع خطة 
 2018/2017 القبول لكل مجموعة

 نسبة الدبلوم العالً نسبة الماجستٌر نسبة الدكتوراه
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122 

6 

11 

94 

38 

47 

127 

180 

159 

660 

587 

100 

47 

53 

107 

295 

262 

46 

 مجموع المجموعة الطبٌة

 مجموع المجموعة الهندسٌة

 مجموع المجموعة الزراعٌة

 مجموع المجموعة العلمٌة

 مجموع المجموعة االنسانٌة

 مجموع المعاهد

اعداد الطلبة المقبولٌن فً الدراسات العلٌا للعام الدراسً 
2018/2017 

 دبلوم عالً ماجستٌر دكتوراه

4 

0.5 

0.5 

3 

1 

2 

4 

6 

5 

22 

20 

3 

2 

2 

4 

10 

9 

2 

 مجموع المجموعة الطبٌة

 مجموع المجموعة الهندسٌة

 مجموع المجموعة الزراعٌة

 مجموع المجموعة العلمٌة

 مجموع المجموعة االنسانٌة

 مجموع المعاهد

نسبة الدكتوراه والماجستٌر والدبلوم العالً لمجموع 
   2018/2017المقبولٌن لكل مجموعة 

 دبلوم عالً ماجستٌر دكتوراه
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 : 8201/9201فً الدراسات العلٌا للعام الدراسً  فعالًّ  ٌنخطة القبول والمقبول/ ب

 فً الدراسات العلٌا المجموعة الطبٌة : فعالًّ  ٌنخطة القبول والمقبول* 

 

 فً الدراسات العلٌا المجموعة الهندسٌة : فعالًّ  ٌنخطة القبول والمقبول *

 

 

 

 

 

 

 اسم التشكٌل ت

 2018/2019 المقبولٌن فعالًّ  2018/2019خطة القبول 
 نسبة التنفٌذ %

2018/2019 
 المجموع دكتوراه ماجستٌر دبلوم عالً

دبلوم 
 عالً

 المجموع دكتوراه ماجستٌر

 68% 110 16 25 69 161 21 50 90 الطب 1

 100% 10 0 0 10 10 0 0 10 نديطب الك 2

 205% 86 18 47 21 42 10 21 11 الصٌدلة 3

 211% 135 27 78 30 64 9 42 13 طب االسنان 4

 %123 341 61 150 130 277 40 113 124 المجموعة الطبٌةمجموع 

 اسم التشكٌل ت

 2018/2019 المقبولٌن فعالًّ        2018/2019خطة القبول          
 نسبة التنفٌذ %

2018/2019 
 المجموع دكتوراه ماجستٌر دبلوم عالً

دبلوم 
 عالً

 المجموع دكتوراه ماجستٌر

 117% 14 0 14 0 12 0 12 0 هندسة الخوارزمً 1

 146% 219 52 167 0 150 38 106 6 الهندسة 2

 %144 233 52 181 0 162 38 118 6 مجموع المجموعة الهندسٌة 
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005 

 

 فً الدراسات العلٌا المجموعة الزراعٌة: فعالًّ  ٌنخطة القبول والمقبول* 

 

 

 فً الدراسات العلٌا المجموعة العلمٌة: فعالًّ  ٌنخطة القبول والمقبول *

 

 

 

 

 اسم التشكٌل ت
 2018/2019 المقبولٌن فعالًّ  2018/2019خطة القبول 

 نسبة التنفٌذ %
 دبلوم 2018/2019

 عالً
 المجموع دكتوراه ماجستٌر

دبلوم 
 عالً

 المجموع دكتوراه ماجستٌر

 242% 162 55 103 4 67 23 44 0 علوم الهندسة الزراعٌة 1

 143% 137 43 85 9 96 29 60 7 ٌطريطب البال 2

 %183 299 98 188 13 163 52 104 7 مجموع المجموعة الزراعٌة

 اسم التشكٌل ت
 2018/2019 المقبولٌن فعالًّ  2018/2019خطة القبول 

 نسبة التنفٌذ %
2018/2019 

 المجموع دكتوراه ماجستٌر عالًدبلوم 
دبلوم 
 عالً

 المجموع دكتوراه ماجستٌر

1 
التربٌة البدنٌة وعلوم 

 للبنات ةالرٌاض
0 30 30 60 0 30 16 46 %77 

 127% 103 29 74 0 81 20 61 0 التمرٌض 2

3 
التربٌة للعلوم الصرفة / 

 ابن الهٌثم
0 18 40 58 0 118 54 172 %297 

 141% 89 20 69 0 63 14 49 0 لوم للبناتالع 4

5 
التربٌة البدنٌة وعلوم 

 ةالرٌاض
0 30 30 60 0 30 17 47 %78 

 125% 348 89 239 20 279 84 179 16 العلوم 6

 132% 107 31 76 0 81 39 42 0 الفنون الجمٌلة 7

 111% 239 49 111 79 216 31 82 103 االدارة واالقتصاد 8

 %128 1151 305 747 99 898 288 491 119 مجموع المجموعة العلمٌة
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 فً الدراسات العلٌا المجموعة االنسانٌة: فعالًّ  ٌنخطة القبول والمقبول *

 

 فً الدراسات العلٌا المعاهد: فعالًّ  ٌنخطة القبول والمقبول*

 

 

 

 

 اسم التشكٌل ت
 2018/2019 المقبولٌن فعالًّ  2018/2019خطة القبول 

 نسبة التنفٌذ %
2018/2019 

 المجموع دكتوراه ماجستٌر دبلوم عالً
دبلوم 
 عالً

 المجموع دكتوراه ماجستٌر

1 
التربٌة ابن رشد للعلوم 

 االنسانٌة
10 57 34 101 10 148 52 210 %208 

 127% 80 4 76 0 36 8 55 0 اللؽات 2

 85% 68 25 43 0 80 30 50 0 السٌاسٌة العلوم 3

 182% 60 15 37 8 33 6 12 15 القانون 4

 214% 90 17 73 0 42 12 30 0 التربٌة للبنات 5

 186% 80 23 32 25 43 9 9 25 االعالم 6

 185% 246 83 138 25 133 51 57 25 االداب 7

 107% 87 40 47 0 81 36 45 0 العلوم االسالمٌة 8

 %160 921 259 594 68 576 186 315 75 مجموع المجموعة االنسانٌة 

 اسم التشكٌل ت
 2018/2019 المقبولٌن فعالًّ  2018/2019خطة القبول 

 نسبة التنفٌذ %
دبلوم  2018/2019

 عالً
 المجموع دكتوراه ماجستٌر

دبلوم 
 عالً

 المجموع دكتوراه ماجستٌر

1 
المعهد العالً للدراسات 

 المحاسبٌة والمالٌة
0 30 20 50 0 48 33 81 %162 

 89% 33 11 15 7 37 7 10 20 معهد اللٌزر للدراسات العلٌا 2

3 
معهد الهندسة الوراثٌة 

 والتقنٌات االحٌائٌة
29 30 17 76 36 34 24 94 %124 

4 
الحضري مركز التخطٌط 

 واالقلٌمً
20 20 0 40 14 23 0 37 %93 

 %121 245 68 120 57 203 44 90 69 مجموع المعاهد
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فً الدراسات العلٌا للعام الدراسً  فعالًّ  ٌنوالمقبولخالصة خطة القبول **

 لكافة التشكٌالت : 8201/9201

 

 

ان الزٌادة الحاصلة باعـداد الطلــبة المقبولٌــن عـن المخطـط قبولهــم نود ان نبٌن     

ٌتم اعدادها من التً عزى الى خطة القبول السنوٌة تفً الدراستٌن الصباحٌة والمسائٌة 

رئاسة الجامعة / قسم  الى ترفع وقبل االقسام التابعة لكل تشكٌل وفق معاٌٌر معٌنة 

 علٌها ومن ثم ترفع الى الوزارة لؽرض المصادقةعلٌها شؤون الطلبة لؽرض المصادقة 

ارة التعلٌم العالً زلى نظام االستمارة االلكترونٌة المقرة من قبل وع ٌعتمدن القبول إو

قرارات الوزارة والتوسعة واالستثناءات والنقل واالستضافة من  وفقحث العلمً والب

 بقٌة الجامعات.

 

 

 

 

 

 

 

 اسم التشكٌل ت

 2018/2019 المقبولٌن فعالًّ  2018/2019خطة القبول 
 نسبة التنفٌذ %

 دبلوم  2018/2019
 عالً

 المجموع دكتوراه ماجستٌر
دبلوم 
 عالً

 المجموع دكتوراه ماجستٌر

 %123 341 61 150 130 277 40 113 124 مجموع المجموعة الطبٌة 1

 %144 233 52 181 0 162 38 118 6 مجموع المجموعة الهندسٌة 2

 %183 299 98 188 13 163 52 104 7 مجموع المجموعة الزراعٌة 3

 %128 1151 305 747 99 898 288 491 119 العلمٌةمجموع المجموعة  4

 %160 921 259 594 68 576 186 315 75 مجموع المجموعة االنسانٌة 5

 %121 245 68 120 57 203 44 90 69 مجموع المعاهد 6

 140% 3190 843 1980 367 2279 648 1231 400 المجموع النهائً لكافة التشكٌالت
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44 

 مجموع المجموعة الطبٌة

 مجموع المجموعة الهندسٌة

 مجموع المجموعة الزراعٌة

 مجموع المجموعة العلمٌة

 مجموع المجموعة االنسانٌة

 مجموع المعاهد

 دكتوراه

 ماجستٌر

 دبلوم عالً

 2019/2018خطة القبول لطلبة الدراسات العلٌا للعام الدراسً 

45% 

4% 

8% 

13% 

3% 

31% 

39% 

74% 

61% 

56% 

60% 

46% 

16% 

22% 

31% 

31% 

38% 

23% 

 مجموع المجموعة الطبٌة

 مجموع المجموعة الهندسٌة

 مجموع المجموعة الزراعٌة

 مجموع المجموعة العلمٌة

 مجموع المجموعة االنسانٌة

 مجموع المعاهد

 دكتوراه

 ماجستٌر

 دبلوم عالً

نسبة الدكتوراه والماجستٌر والدبلوم العالً لمجموع خطة القبول لكل 
 2019/2018 مجموعة



 8102تقرٌر االدارة السنوي   وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                                                                   

 جامعة بغداد / قسم الدراسات والتخطٌط 

081 
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 مجموع المجموعة الطبٌة

 مجموع المجموعة الهندسٌة

 مجموع المجموعة الزراعٌة

 مجموع المجموعة العلمٌة

 مجموع المجموعة االنسانٌة

 مجموع المعاهد

 دكتوراه

 ماجستٌر

 دبلوم عالً

اعداد الطلبة المقبولٌن فً الدراسات العلٌا للعام الدراسً 
2019/2018 

38% 

0% 

4% 

9% 

7% 

23% 

44% 

78% 

63% 

65% 

64% 

49% 

18% 

22% 

33% 

26% 

28% 

28% 

 مجموع المجموعة الطبٌة

 مجموع المجموعة الهندسٌة

 مجموع المجموعة الزراعٌة

 مجموع المجموعة العلمٌة

 مجموع المجموعة االنسانٌة

 مجموع المعاهد

 دكتوراه

 ماجستٌر

 دبلوم عالً

نسبة الدكتوراه والماجستٌر والدبلوم العالً لمجموع المقبولٌن لكل 
2019/2018مجموعة   
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 ( :ات العلٌاالدراس) 7201/8201الطلبة الموجودٌن للعام ب/ 

 اسم التشكٌل ت

 الدراسات العلٌا
 )العراقٌٌن (

 الدراسات العلٌا )العرب(

 اناث ذكور اناث ذكور

 الطب 1
127 155 0 0 

 طب الكندي 2
4 18 0 0 

 طب االسنان 3
138 170 0 0 

 الصٌدلة 4
85 94 0 0 

 0 0 437 354 مجموع المجموعة الطبٌة *

 0 0 312 352 الهندسة 1

 0 0 41 13 هندسة الخوارزمً 2

 0 0 353 365 مجموع المجموعة الهندسٌة *

 0 2 135 222 الزراعة 1

 0 0 157 263 طب البٌطريال 2

 0 2 292 485 المجموعة الزراعٌة مجموع *

 1 0 548 406 العلوم 1
 0 0 76 71 التمرٌض 2
 2 0 170 0 العلوم للبنات 3

 0 0 294 219 التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم  4

 0 0 234 326 االدارة واالقتصاد 5

 0 0 126 225 الفنون الجمٌلة 6

 0 0 50 164 وعلوم الرٌاضةالتربٌة البدنٌة  7

 0 0 119 0 الرٌاضة للبناتالتربٌة البدنٌة وعلوم  8

 3 0 1617 1411 مجموع المجموعة العلمٌة *
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 ( تتمة: ات العلٌاالدراس) 7201/8201الطلبة الموجودٌن للعام * 

 اسم التشكٌل ت

 الدراسات العلٌا )العرب( العراقٌٌن ( ) الدراسات العلٌا

 اناث ذكور اناث ذكور

 0 0 84 140 العلوم السٌاسٌة 1

 0 0 77 77 القانون 2

 0 0 59 91 االعالم 3

 0 0 12 5 اللؽات 4

 2 0 247 227 االداب 5

 0 0 257 286 التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة 6

 0 0 260 0 التربٌة للبنات 7

 0 0 120 105 العلوم االسالمٌة 8

 2 0 1116 931 المجموعة االنسانٌةمجموع  *

 0 0 70 47 مركز التخطٌط الحضري واالقلٌمً 1

2 
والتقنٌات  معهد الهندسة الوراثٌة

 االحٌائٌة
46 68 0 0 

 1 0 37 35 معهد اللٌزر للدراسات العلٌا 3

4 
المحاسبٌة  العالً للدراسات المعهد

 والمالٌة
197 106 0 0 

 1 0 281 325 المعاهد والمراكز مجموع *
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 :7201/8201( للعام الدراسً ات العلٌاخالصة الطلبة الموجودٌن )الدراس**

* 

 
 المجامٌع النهائٌة

 طلبة الدراسات العلٌا

 اناث ذكور

 المجموعة الطبٌة 1
354 437 

 المجموعة الهندسٌة 2
365 353 

 المجموعة الزراعٌة 3
487 292 

 المجموعة العلمٌة 4
1411 1620 

 1118 931 المجموعة االنسانٌة 5

 282 325 معاهد الدراسات العلٌا 6

** 
    الدراسات العلٌا للطلبة المجموع النهائً

 لكافة التشكٌالت الموجودٌن 
3873 4102 

 

 

 

 

 

 

المجموعة  المجموعة الطبٌة
 الهندسٌة

المجموعة 
 الزراعٌة

المجموعة  المجموعة العلمٌة
 االنسانٌة

معاهد الدراسات 
 العلٌا

354 365 
487 

1411 

931 

325 
437 

353 292 

1620 

1118 

282 

اعداد طلبة الدراسات العلٌا الموجودٌن للعام الدراسً 
2018/2017 

 اناث ذكور
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 7201/8201للعام الدراسً  دراسات العلٌااجمالً الطلبة الموجودٌن لل خالصة**

 النهائٌةالمجامٌع  *

 طلبة الدراسة العلٌا

 اناث ذكور

المجموع النهائً العداد الطلبة الموجودٌن 

 العلٌا تاللدراس
3873 4102 

الدراسات العلٌا المجموع الكلً العداد طلبة 

جامعة بؽداد المتواجدون للعام الدراسً ل

2017/2018 

7975 

 

المجموعة  المجموعة الطبٌة
 الهندسٌة

المجموعة 
 الزراعٌة

المجموعة 
 العلمٌة

المجموعة 
 االنسانٌة

معاهد الدراسات 
 العلٌا

45% 
51% 

63% 

47% 45% 

54% 55% 
49% 

37% 

53% 55% 

46% 

نسبة الذكور واالناث لطبة الدراسات العلٌا الموجودٌن للعام 
 2018/2017الدراسً 

   اناث اناث اناث ذكور
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49% 
51% 

 (الدراسة العلٌا)طلبة نسبة الذكور واالناث ل

 ذكور

 اناث
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 ( :ات العلٌاالدراس) 8201/9201الطلبة الموجودٌن للعام ب/ 

 اسم التشكٌل ت

 الدراسات العلٌا
 )العراقٌٌن (

 الدراسات العلٌا )العرب(

 اناث ذكور اناث ذكور

 الطب 1
99 131 0 0 

 طب الكندي 2
5 19 0 0 

 طب االسنان 3
149 184 0 0 

 الصٌدلة 4
106 116 0 0 

 0 0 450 359 مجموع المجموعة الطبٌة *

 0 0 313 298 الهندسة 1

 0 0 29 9 هندسة الخوارزمً 2

 0 0 342 307 مجموع المجموعة الهندسٌة *

 0 1 153 224 ةٌالزراععلوم الهندسة  1

 0 0 171 253 طب البٌطريال 2

 0 1 324 477 المجموعة الزراعٌة مجموع *

 0 0 616 471 العلوم 1
 0 0 87 107 التمرٌض 2
 2 0 208 0 العلوم للبنات 3

 0 0 306 216 التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم  4

 0 0 221 310 االدارة واالقتصاد 5

 0 0 149 248 الفنون الجمٌلة 6

 0 0 41 154 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 7

 0 0 126 0 الرٌاضة للبناتالتربٌة البدنٌة وعلوم  8

 2 0 1754 1506 مجموع المجموعة العلمٌة *
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 ( تتمة: ات العلٌاالدراس) 8201/9201الطلبة الموجودٌن للعام * 

 اسم التشكٌل ت

 الدراسات العلٌا )العرب( العراقٌٌن ( ) الدراسات العلٌا

 اناث ذكور اناث ذكور

 0 0 82 145 العلوم السٌاسٌة 1

 0 0 97 85 القانون 2

 0 0 71 127 االعالم 3

 0 0 51 34 اللؽات 4

 2 1 312 298 االداب 5

 0 0 293 286 التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة 6

 0 0 250 0 التربٌة للبنات 7

 0 0 122 125 العلوم االسالمٌة 8

 2 1 1278 1100 مجموع المجموعة االنسانٌة *

 0 0 74 46 مركز التخطٌط الحضري واالقلٌمً 1

2 
والتقنٌات  معهد الهندسة الوراثٌة

 االحٌائٌة
68 101 0 0 

 1 0 39 39 معهد اللٌزر للدراسات العلٌا 3

4 
المحاسبٌة  العالً للدراسات المعهد

 والمالٌة
230 111 0 0 

 1 0 325 383 المعاهد والمراكز مجموع *
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 :8201/9201( للعام الدراسً ات العلٌاخالصة الطلبة الموجودٌن )الدراس**

* 

 
 المجامٌع النهائٌة

 طلبة الدراسات العلٌا

 اناث ذكور

 المجموعة الطبٌة 1
359 450 

 المجموعة الهندسٌة 2
307 342 

 المجموعة الزراعٌة 3
478 324 

 المجموعة العلمٌة 4
1506 1756 

 1280 1101 المجموعة االنسانٌة 5

 326 383 معاهد الدراسات العلٌا 6

** 
    الدراسات العلٌا للطلبة المجموع النهائً

 لكافة التشكٌالت الموجودٌن 
4134 4478 

 

 

 

 

المجموعة 
 الطبٌة

المجموعة 
 الهندسٌة

المجموعة 
 الزراعٌة

المجموعة 
 العلمٌة

المجموعة 
 االنسانٌة

معاهد 
 الدراسات العلٌا

359 307 
478 

1506 

1101 

383 450 
342 324 

1756 

1280 

326 

  ذكور

 اناث

 2019/2018اعداد طلبة الدراسات العلٌا الموجودٌن للعام الدراسً 
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 8201/9201للعام الدراسً  دراسات العلٌااجمالً الطلبة الموجودٌن لل خالصة**

 المجامٌع النهائٌة *

 طلبة الدراسة العلٌا

 اناث ذكور

المجموع النهائً العداد الطلبة الموجودٌن 

 العلٌا تاللدراس
4134 4478 

الدراسات العلٌا المجموع الكلً العداد طلبة 

جامعة بؽداد المتواجدون للعام الدراسً ل

2018/2019 

8612 

 

المجموعة 
 الطبٌة

المجموعة 
 الهندسٌة

المجموعة 
 الزراعٌة

المجموعة 
 العلمٌة

المجموعة 
 االنسانٌة

معاهد الدراسات 
 العلٌا

44% 
47% 

60% 

46% 46% 

54% 56% 
53% 

40% 

54% 54% 

46% 

  ذكور

 اناث

نسبة الذكور واالناث لطلبة الدراسات العلٌا الموجودٌن للعام الدراسً 
2019/2018 
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48% 

52% 

 الذكور

 االناث

للعام الدراسً ( العلٌاات الدراس)طلبة نسبة الذكور واالناث ل
2019/2018   
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 الباب الثالث             

 الطلبة المتخرجٌن           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 8102تقرٌر االدارة السنوي   وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                                                                   

 جامعة بغداد / قسم الدراسات والتخطٌط 

058 

 

الطلبة المتخرجٌن والمتمثلة بلسنة السابقة نسب ومدٌات النمو والتطور فً االنتاج مقارنة با

 (7201/8201)(6201/7201)ٌن الدراسٌ ٌنعامللمن كلٌات ومعاهد جامعة بؽداد 

 : اوالًّ /الدراسة الصباحٌة

 الكلٌة / معهد ت
)االولٌة  المجموع الكلً لمتخرجً

الصباحٌة( للعام الدراسً 
2016/2017 

 المجموع الكلً لمتخرجً

)االولٌة الصباحٌة( للعام 

 2017/2018الدراسً 

 نسبة النمو %
 

 الطب 1
237 254 7% 

 كنديالطب  2
86 127 48% 

 طب االسنان 3
202 182 10-% 

 الصٌدلة 4
207 208 0% 

 المجموع الكلً للمجموعة الطبٌة
732 771 5% 

 الهندسة 1
548 517 6-% 

 خوارزمًالهندسة  2
 110 124 13% 

المجموع الكلً للمجموعة 
 الهندسٌة

658 641 3-%  

 العلوم 1
473 587 24% 

 الفنون الجمٌلة 2
229 220 4-% 

 بناتللالعلوم  3
226 241 7% 

 االدارة واالقتصاد 4
815 889 9% 

5 
بدنٌة وعلوم التربٌة ال

 الرٌاضة
215 262 22% 

6 
التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة للبنات
62 37 40-% 

 التمرٌض 7
105 101 4-% 

8 
التربٌة للعلوم الصرفة ابن 

 الهٌثم
473 581 23% 

 العلمٌة المجموع الكلً للمجموعة
2598 2918 12%  

 علوم الهندسة الزراعٌة 1
447 646 45% 

 الطب البٌطري 2
159 90 43-% 

 المجموع الكلً للمجموعة الزراعٌة
606 736 21% 
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الدراسة اعداد الطلبة المتخرجٌن من كلٌات ومعاهد جامعة بؽداد نسبة النمو فً *

 الصباحٌة تتمة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ت
 الكلٌة / معهد

 ًالمجموع الكلً لمتخرج
)االولٌة الصباحٌة( للعام 

 2016/2017الدراسً 

 المجموع الكلً لمتخرجً

)االولٌة الصباحٌة( للعام 

 2017/2018الدراسً 

 نسبة النمو %
 

1 
 %15 152 132 االعالم

2 

للعلوم  رشدابن  التربٌة

 االنسانٌة
1034 688 33-% 

3 
 %-33 784 1168 التربٌة للبنات

4 
 %-20 766 956 االداب

5 
 %-80 124 631 العلوم االسالمٌة

6 
 %14 260 229 العلوم السٌاسٌة

 %-38 110 176 القانون 7

 %-23 336 439 اللؽات 8

المجموع الكلً للمجموعة 
 االنسانٌة

4765 3220 32-%  
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 :الدراسة المسائٌة/ثانٌاُ 

 الكلٌة / معهد ت
)االولٌة  المجموع الكلً لمتخرجً

المسائٌة( للعام الدراسً 
2016/2017 

 المجموع الكلً لمتخرجً

)االولٌة المسائٌة( للعام 

 2017/2018الدراسً 

 نسبة النمو %
 

 كلٌة هندسة الخوارزمً *
0 0 0% 

 العلوم 1
289 410 42% 

 الفنون الجمٌلة 2
105 164 56% 

 بناتللالعلوم  3
0 1 0% 

 االدارة واالقتصاد 4
467 542 16% 

 التمرٌض 5
83 73 12-% 

6 
التربٌة للعلوم الصرفة  

 ابن الهٌثم 
204 272 33% 

 المجموع الكلً للمجموعة
 العلمٌة

1148 1462 27%  

1 
 %0 0 0 االعالم

2 

التربٌة ابن الرشد 

 للعلوم االنسانٌة
408 457 12% 

3 
 %-61 19 49 التربٌة للبنات

4 
 %-68 106 333 العلوم االسالمٌة

5 
 %-76 9 38 اللؽات

6 
 %-6 209 222 العلوم السٌاسٌة

 %0 88 0 االداب 7

المجموع الكلً للمجموعة 
 االنسانٌة

1050 888 15-%  

 

 

 

 

 



 8102تقرٌر االدارة السنوي   وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                                                                   

 جامعة بغداد / قسم الدراسات والتخطٌط 

051 

 

 :العلٌاالدراسات  / اًّ لثثا

 

 

 الكلٌة / معهد ت
العلٌا( ) المجموع الكلً لمتخرجً

 2016/2017للعام الدراسً 

 المجموع الكلً لمتخرجً

( للعام الدراسً العلٌا)

2017/2018 

 نسبة النمو %
 

 الطب 1
75 99 32% 

 كنديالطب  2
11 8 27-% 

 طب االسنان 3
79 110 39% 

 الصٌدلة 4
57 42 26-% 

 المجموع الكلً للمجموعة الطبٌة
222 259 17% 

 الهندسة 1
142 91 36-% 

 خوارزمًالهندسة  2
8 20 150% 

المجموع الكلً للمجموعة 
 الهندسٌة

150 111 26-%  

 العلوم 1
212 214 1% 

 الفنون الجمٌلة 2
40 26 35-% 

 بناتللالعلوم  3
60 51 15-% 

 االدارة واالقتصاد 4
123 186 51% 

5 
بدنٌة وعلوم التربٌة ال

 الرٌاضة
67 66 1-% 

6 
التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة للبنات
31 38 23% 

 التمرٌض 7
68 64 6-% 

8 
التربٌة للعلوم الصرفة ابن 

 الهٌثم
109 102 6-% 

 العلمٌة المجموع الكلً للمجموعة
710 747 5%  

 علوم الهندسة الزراعٌة 1
161 144 11-% 

 الطب البٌطري 2
87 133 53% 

 المجموع الكلً للمجموعة الزراعٌة
248 277 12% 
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العلٌا  اتهد جامعة بؽداد الدراسالمتخرجٌن من كلٌات ومعااعداد الطلبة *نسبة النمو فً 

 تتمة:

 

 

 

 

 

 ت
 الكلٌة / معهد

 المجموع الكلً لمتخرجً
)العلٌا( للعام الدراسً 

2016/2017 

 كلً لمتخرجًالمجموع ال

العلٌا( للعام الدراسً )

2017/2018 

 نسبة النمو %
 

1 
 %0 32 32 االعالم

2 

للعلوم  رشدابن  التربٌة

 االنسانٌة
132 174 32% 

3 
 %5 85 81 التربٌة للبنات

4 
 %-11 110 124 االداب

5 
 %-2 65 66 العلوم االسالمٌة

6 
 %91 65 34 العلوم السٌاسٌة

 %-7 28 30 القانون 7

 %50 3 2 اللؽات 8

المجموع الكلً للمجموعة 
 االنسانٌة

501 562 12%  

1 
المعهد العالً للدراسات 

 المحاسبٌة والمالٌة
45 43 4-% 

2 
معهد اللٌزر للدراسات 

 العلٌا
17 11 35-% 

3 
مركز التخطٌط الحضري 

 واالقلٌمً 
36 34 6-% 

4 
معهد الهندسة الوراثٌة 

 والتقنٌات االحٌائٌة
55 39 29-% 

 127 153 المجموع الكلً للمعاهد
17-%  
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 : الدراسة الصباحٌة / من كلٌات ومعاهد جامعة بؽدادالطلبة المتخرجٌن  خالصة**

 المجامٌع النهائٌة
)االولٌة  تخرجًالمجموع الكلً لم

( للعام الدراسً الصباحٌة
2016/2017 

 الكلً لمتخرجًالمجموع 

( للعام )االولٌة الصباحٌة

 2017/2018الدراسً 

 نسبة النمو %
 

 %5 771 732 المجموعة الطبٌة

 %-3 641 658 المجموعة الهندسٌة

 %12 2918 2598 العلمٌةالمجموعة 

 %21 736 606 المجموعة الزراعٌة

 %-32 3220 4765 المجموعة االنسانٌة

المجموع النهائً للطلبة 
 المتخرجٌن لكافة التشكٌالت

9359 8286 11-% 

 

 الدراسة المسائٌة:/  جٌن من كلٌات ومعاهد جامعة بؽدادالطلبة المتخر خالصة**

 المجامٌع النهائٌة

الكلً المجموع 
)االولٌة  لمتخرجً

المسائٌة( للعام الدراسً 
2016/2017 

المجموع الكلً 

)االولٌة  لمتخرجً

المسائٌة( للعام الدراسً 

2017/2018 

 
 نسبة النمو %

 

 %27 1462 1148 المجموعة العلمٌة

 %-15 888 1050 المجموعة االنسانٌة

المجموع النهائً للطلبة المتخرجٌن 
 لكافة التشكٌالت

2198 2350 7% 
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 :العلٌا اتالدراس / خالصة الطلبة المتخرجٌن من كلٌات ومعاهد جامعة بؽداد**

 المجامٌع النهائٌة
العلٌا( ) كلً لمتخرجًالمجموع ال

 2016/2017للعام الدراسً 

 الكلً لمتخرجًالمجموع 

العلٌا( للعام الدراسً )

2017/2018 

 نسبة النمو %
 

 %17 259 222 المجموعة الطبٌة

 %-26 111 150 المجموعة الهندسٌة

 %5 747 710 المجموعة العلمٌة

 %12 277 248 المجموعة الزراعٌة

 %12 562 501 المجموعة االنسانٌة

 %-17 127 153 المعاهد

المجموع النهائً للطلبة 
 المتخرجٌن لكافة التشكٌالت

1984 2083 5% 
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للدراستٌن  الطلبة المتخرجٌن من كلٌات ومعاهد جامعة بؽداد اجمالً خالصة**

 الصباحٌة والمسائٌة والدراسات العلٌا :

 

 المجامٌع النهائٌة
اجمالً اعداد الطلبة 

 )االولٌة والعلٌا ( المتخرجٌن
2016/2017 

اجمالً اعداد الطلبة 
)االولٌة  المتخرجٌن

 2017/2018 والعلٌا (

نسبة النمو 
% 
 

 %-11 8286 9359 الصباحٌةالدراسة 

 %7 2350 2198 المسائٌة الدراسة

 %5 2083 1984 الدراسات العلٌا

المجموع النهائً 
للطلبة المتخرجٌن 

 لكافة التشكٌالت
13541 12719 6-% 
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 الباب الرابع            

 والثقافٌة االنشطة العلمٌة     
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 االنشطة العلمٌة والثقافٌة :
 المؤلفززة للتدرٌسززٌٌن نالمنهجٌززة والمسززاعدة(الكتززب اعضززاا الهٌئززة التدرٌسززٌة عززددا  كبٌززرا  مززن ٌنجززز 

 .  لتحدٌث وتحسٌن جودة التعلٌم فً الجامعة

 6201/7201للعام الدراسً  لمنهجٌة والمساعدة(ب المؤلفة للتدرٌسٌٌن )االكت

 الكلٌة ت

 الكتب المترجمة الكتب المساعدة الكتب المنهجٌة

مخطط 
2016/2017 

منجز 
2016/2017 

مخطط 
2017/
2018 

مخطط 
2016/
2017 

منجز 
2016/
2017 

مخطط 
2017/
2018 

مخطط 
2016/
2017 

منجز 
2016/
2017 

مخطط 
2017/
2018 

 المجموعة الطبٌة 1
0 0 0 0 1 2 0 1 0 

2 
المجموعة 
 الهندسٌة

5 1 5 6 5 5 5 1 5 

 المجموعة العلمٌة 3
2 3 1 3 37 2 0 0 0 

4 
المجموعة 
 الزراعٌة

19 10 10 9 3 5 1 0 1 

5 
المجموعة 
 االنسانٌة

16 5 16 80 68 32 6 4 7 

 مجموعة المعاهد 6
0 0 0 0 0 3 0 0 0 

7 
المدٌرٌات 
 والمراكز

0 0 0 2 1 4 0 0 0 

 المجموع الكلً 
42 19 32 100 115 53 12 6 13 

 

 7201/8201الكتب المؤلفة للتدرٌسٌٌن )المنهجٌة والمساعدة( للعام الدراسً 

 الكلٌة ت

 الكتب المترجمة الكتب المساعدة الكتب المنهجٌة

مخطط 
2017/2018 

منجز 
2017/2018 

مخطط 
2018/
2019 

مخطط 
2017/
2018 

منجز 
2017/
2018 

مخطط 
2018/
2019 

مخطط 
2017/
2018 

منجز 
2017/
2018 

مخطط 
2018/
2019 

 المجموعة الطبٌة 1
0 0 0 2 6 8 0 0 0 

2 
جموعة مال

 الهندسٌة
5 1 0 5 1 1 5 0 0 

 المجموعة العلمٌة 3
1 6 0 2 31 0 0 0 2 

4 
المجموعة 
 الزراعٌة

10 6 8 5 1 3 1 0 1 

5 
المجموعة 
 االنسانٌة

16 2 21 32 39 28 7 8 7 

 مجموعة المعاهد 6
0 0 0 3 0 0 0 0 0 

7 
المدٌرٌات 
 والمراكز

0 0 0 4 1 0 0 0 0 

 المجموع الكلً 
32 15 29 53 79 40 13 8 10 

 

 



 8102تقرٌر االدارة السنوي   وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                                                                   

 جامعة بغداد / قسم الدراسات والتخطٌط 

058 

 

 التنافس مع الجامعات العربية والعالمية:
بمهام متابعة جميع االنشطة العممية والثقافية  ضمان الجودة واالداء الجامعي قسميضطمع      

واالجتماعية واالدارية وتحميمها ووضع خطط لتحسين اداء الجامعة فيها لالرتقاء بمرتبة الجامعة عمى 
االداري عبر الحصول عمى االعتماد البرامجي والمؤسسي بما مستوى العممية التعميمية وعمى المستوى 

 :قسم الينعكس عمى تقدم رتبة الجامعة في التصنيفات العالمية المعروفة ومن ابرز انجازات 
 التفاصٌل الموضوع ت

1 

الخطة الستراتٌجٌة لجامعة بؽداد 

(2018-2022) 

العلمً فً اعداد استراتٌجٌتها اٌمانا من رئاسة جامعة بغداد باهمٌة اتباع االسلوب 
ٌّة باشراف السٌد 2022-2018ن (،  فقد تم تشكٌل لجنة إعداد الخّطة الستراتٌج

ٌّة الجامعة االجرااات  ن إستراتٌج رئٌس الجامعة حرصت اللجنة على أن تتضمَّ
 االتٌة :

 .جمع البٌانات الخاّصة بالجامعة وتحلٌلها .1
ٌّة وهٌكلها .2  .تحدٌد محاور اإلستراتٌج
ٌّة لرؤٌة الجامعة، ورسالتها، وقٌمها الحاكمة،  .3 االّتفاق على تعدٌل الصٌاغات األول

ٌّة  .وغاٌاتها، وأهدافها اإلستراتٌج
ٌّة للجامعة  .4 ٌّة  الالزمة لتحقٌق األهداف اإلستراتٌج تحدٌد البرامج التنفٌذ

، والجهة المسؤولة عن تنفٌذها ، فضال  عن  ًّ واجراااتها، وتحدٌد إطارها الزمن
 .تحدٌد مخرجاتها، ومؤشِّرات قٌاس نجاحها 

 تحدٌد المعوقات والمحددات التً تواجه تنفٌذ االستراتٌجٌة ودراستها . .5
عقد مجموعة من ورش العمل المتخصصة لمناقشة محاور االستراتٌجٌة المختلفة  .6

 للحصول على التغذٌة الراجعة واجراا التعدٌالت علٌها .
وضع آلٌة لمتابعة الخطة الستراتٌجٌة على نحو دوري ومنتظم  ٌعد فٌه تقرٌر  .7

 نصف سنوي عن تقدم تنفٌذ الخطة على وفق مؤشرات االداا المقررة .  

 2018-2017تقرٌر التقٌٌم الذاتً  2
ٌقدم تحلٌال شامال لواقع الجامعة وتشكٌالتها وتحدٌد نقاط القوة والضعف والفرص 

تحلٌل سوات ( من اجل تحلٌل الفجوة و اعداد خطة التحسٌن المطلوبة والتحدٌات ن 
 لالرتقاا باالداا المؤسسً للجامعة.

 انجاز عدد من الدراسات التحلٌلٌة تناولت ملفات منها 3

 أ. تقوٌم ملف تقٌٌم االداا للعام الدراسً
 2017 - 2018 

 تم اجراا الدراسة الحالٌة لتحقٌق االهداف التالٌة:
 تحدٌد نقاط القوة التً تمٌز الجامعة عبر تحلٌل أداا منتسبٌها لغرض تطوٌرها. .1
 تحدٌد نقاط الضعف فً أداا منتسبً الجامعة لغرض معالجتها. .2
 تحدٌد الفرص المتاحة فً البٌئة الداخلٌة لغرض استثمارها وتوظٌفها بشكل افضل. .3

ب.تحلٌل نتائج التصنٌف الوطنً لجودة 
 للعام الدراسًالجامعات العراقٌة 

 2016-2017 

من خالل دراسة محاور االستمارة لكل قسم واالطالع على نقاط القوة والضعف 
ل الدراسة ان نقاط ضمن كل محور واالسباب التً ادت الى ذلك حٌث اتضح من خال

 قسام الكلٌات وبشكل عامالضعف ضمن ا

 ت. نتائج تصنٌف
University Rankings QS 

World 

تعلٌم العالً والبحث العلمً وتم محاضرة تدرٌبٌة وعرضه فً وزارة التم أجراا 
 اعمام المحاضرة لجمٌع الجامعات العراقٌة 

 ث. نتائج تصنٌف
Times World University 

Rankings  

( بحضور معالً Power Pointتم تحلٌل البٌانات وعرضه فً عرض تقدٌمً ن
ورؤساا  التعلٌم والبحث العلمً فً وزارة السٌد الوزٌر والمالكات المتقدمة
 الجامعات الحكومٌة واالهلٌة العراقٌة

 البٌئة واالستدامة فً جامعة بغدادج .
 GreenMetricوفق معاٌٌر تصنٌف 

تم اعداد تقرٌر خاص بالبٌئة واالستدامة فً الجامعة للحفاظ على البٌئة وتخفٌف  
 االثار الناجمة عن أنشطتها وجعل بٌئة الجامعـــــــة صدٌقة للبٌئـــــة.
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 ترتٌب جامعة بؽداد وفق التصنٌفات العالمٌة والدولٌة  4

 رتبة الجامعة أسم التصنيف ت

1 Times World University Rankings  801-1000 

2 
Times World University Rankings 2019 by subject: 

life sciences 601+ 

3 
Times World University Rankings 2019 by subject: 

engineering and technology 800–601 

4 
Times World University Rankings 2019 by subject: 

physical sciences 801+ 

 750-701 الفضل الجامعات العالمية QSتصنيف  5

 17 الفضل الجامعات العربية QSتصنيف  6

 U.S News 54تصنيف  7

 URAP 1812تصنيف  8

 SCImago Institutions Rankingتصنيف  9
713 

11 
 تصنيف

Green Metric  488 

11 Round University Ranking (RUR) 651 

12 Webometrics Ranking of World Universities 3692 
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 :المؤشرات االقتصادٌة واالجتماعٌة العامة
والرسائل الجامعٌة والمؤتمرات  العلمٌةالبحوث )ضمن المؤشرات االقتصادٌة واالجتماعٌة العامة  ان من    

والمنح والزماالت والبعثات واالجازات الدراسٌة أضافة الى براءات االختراع المقدمة من قبل التدرٌسٌٌن( والتً 
 فً ؼالبٌتها تتضمن جانباُ علمٌاًّ تطبٌقٌاًّ ٌعالج مشكالت المجتمع االقتصادٌة واالجتماعٌة . 

 :  8201و  2017 براءات االختراع للعاماوالًّ/ 
 

رقم  ت
 البراءة

تارٌخ منح 
 البراءة

 اسم التشكٌل اسماء المخترعٌن عنوان البراءة

1 5000 24/07/2017 

تأثٌر دمج االنور فساتٌن 
مع هاٌدروكسً ابٌتاٌت 

فً تعزٌز  البناء العظمً 
حول زرعات التٌتانٌوم 

 فً االرنب

 أ.م.د. ندى محمد حسن الؽبان
 د. اسماء علً حسٌن

كلٌة طب  -جامعة بؽداد 
 االسنان 

كلٌة طب  -جامعة االنبار 
 االسنان

2 5033 20/08/2017 
انتظام سطح  جهاز قٌاس

التبلٌط االسفلتً بعد 
 الحدل

 أ.م.د. مجٌد حبٌب فٌض هللا
 م.م. عدوٌة علً حمزة

 كلٌة الهندسة

3 5034 20/08/2017 

منظومة حماٌة كابٌنة 
 المصاعد من الحرائق

الباٌلوجٌة االقدم ندى نوري 
 ٌونس 

 عمة الثوٌنً نأ.د. امنة 
 أ.د. ندى محمد طه البشٌر

 كلٌة الهندسة 
 الشعلة -بؽداد 

4 5125 14/11/2017 

السٌد محمود عبد الحسٌن  الحذاء المكٌؾ
 عطشان

 أ.م.د. مجٌد حبٌب فٌض هللا 
 م. عدوٌة علً حمزة

 شركة المجموعة السائدة
 كلٌة الهندسة 
 كلٌة الهندسة

5 4813 12/01/2017 

درافٌل متعددة االقراص 
 متعددة التشكٌل

 أ.م.د. فائز فوزي مصطفى
 م.د. كرٌم نعمة سلومً

 سرمد ضٌاء رضا

 -كلٌة الهندسة الخوارزمً 
 جامعة بؽداد 

 الخوارزمً  -كلٌة الهندسة 
 وزارة الكهرباء

6 5159 03/12/2017 

االستدالل على التباٌن 
الجٌنً للجٌن فوكس بً 

فً الموقع 
rs122467173c/t 

كمؤشر للتشخٌص 
والتنبو باالصابة بداء 

 السكري من النوع الثانً

 م.م. علً سالم دتود 
أ.م.د. رافد عبد الواحد عبد 

 الكرٌم

 كلٌة الطب  -جامعة واسط 
 كلٌة الهندسة الخوارزمً

7 5070 18/09/2017 
العراقٌة الطفال الحاضنة 

 حدٌثً الوالدة الخدج
 م.د. نبراس حسٌن طه

 م.طه ٌاسٌن خلق
 كلٌة الهندسة الخوارزمً 
 كلٌة الهندسة الخوارزمً

8 5090 12/10/2017 

ستخدام انزٌم الٌورٌٌز ا
Urease  المنتج

والمنقً جزئٌلًّ من 
 Proteusبكترٌا 

mirabilis  فً انتاج
عدة محلٌة لتقدٌر تركٌز 

 الٌورٌا فً الدم

 م. علً حافظ عباس 
 أ.م.د. عالء كرٌم محمد

 

 كلٌة العلوم 
 كلٌة الهندسة الحوارزمً
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رقم  ت
 البراءة

تارٌخ منح 
 البراءة

 اسم التشكٌل اسماء المخترعٌن عنوان البراءة

9 4810 10/01/2017 

تصمٌم وبناء ترانزستور 
بتأثٌر عضوي ٌعمل 

المجال من مادة 
-)فثالوسٌانٌن

نحاس(المرسب باللٌزر 
 النبضً

 أ.د. محمد تقً حسٌن 
 أ.م.د. كاظم عبد الواحد عادم

 م.م. اٌمان كرٌم حسن
 

 قسم الفٌزٌاء -كلٌة العلوم 
 

10 4800 04/01/2017 

تصمٌم وتنفٌذ وحدة 
تعرض استنشاقً 

مصممة لتعرض الفئران 
الى دخان الشٌشة او 

 السكائر

م.د. ندى عبد الرحمن فلٌح 
 العٌساوي

 أ.د. محمد نافع علً العزاوي

 كلٌة العلوم

11 4976 20/06/2017 

دراسة تاثٌر  
مستخلصات نبات الفجل 

والقرٌص والكركم فً 
معالجة التلوث بواسطة 

 علٌقة االسماك

 السٌد جمال سلمان جٌاد 
 د. اٌناس محجن نعمان

 الست ذكرى تركً عبد الحسٌن
 د. ماجد رشٌد مجٌد 

 الست حنان رشٌد عبد الحمٌد
 الست فرح محمد عوٌد

 وزارة الصناعة والمعادن 
 وزارة الصناعة والمعادن 
 وزارة الصناعة والمعادن

 كلٌة العلوم 
 وزارة الصناعة والمعادن 
 وزارة الصناعة والمعادن

 

12 4859 20/02/2017 

نظام جدٌد لتسلسل 
التشعٌع ونقل االشارات 
الطٌفٌة بحزمة االلٌاؾ 

البصرٌة )االثنى 
عشر(والمقترنة بالحقن 

الجرٌانً المسمر 
 للمحالٌل الملونة والعكرة

 أ.د. نؽم شاكر تركً العوادي
 
 

 كلٌة العلوم
 

13 4887 28/03/2017 

تحسٌن كفاءة زٌوت 
المحركات المنتجة فً 

مصفى الدورة بأستخدام 
 مادة الكركمٌن

 العمرانا.م. طارق طالب عٌسى 
 
 

 كلٌة العلوم / قسم الفٌزٌاء

14 4888 02/04/2017 
خلٌة البرٌق الكٌمٌائً 

ناقل طاقة الفلورة للحقن 
 الجرٌانً المستمر

 أ.د. نؽم شاكر تركً العوادي
 

 كلٌة العلوم
 

15 4840 01/02/2017 

الفعالٌة التثبٌطٌة لبكترٌا 
Brevundimonas 

diminuta  على
نباتات الطماطة تحت 

 ظروؾ البٌت الزجاجً

 د. فالح هاشم فنجان
 أ.د. علً شبوط ابراهٌم

قسم علوم  -ٌة العلوم لك
 الحٌاة

 

16 4977 21/06/2017 

استكشاؾ دور التعبٌر 
الجٌنً للتخلٌق الحٌوي 
المزٌم سٌرٌن بالمٌنوٌل 

فً  sptترانسفٌرٌز 
دورة حٌاة طفٌلً 

 لشمانٌا العالم الجدٌد

 كلٌة العلوم أ.م.د. حٌدر زهٌر علً
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رقم  ت

 البراءة
تارٌخ منح 

 البراءة
 اسم التشكٌل اسماء المخترعٌن عنوان البراءة

17 4980 06/07/2017 

فاٌروس مرض نٌوكاسل 
)العترة الفاٌروسٌة 

 30لٌنتوجٌنك 
RCLONE  الحامل

 2لجٌن انترلٌوكٌن 
ٌظهر فعالٌة جٌدة لعالج 

 مرض سرطان الرئة

 لبنى محً رسول .د
 
 
 

 كلٌة العلوم

18 5050 31/08/2017 

الكشؾ عن الجٌنات 
المشفرة كسموم 

السلندروسبٌرموبسٌن 
والساكسٌتوكسٌن 

الطحلبٌة باستخدام تقنٌة 
 تفاعل سلسلة البلمرة

 كلٌة العلوم م.د. ابراهٌم جابر عبد
 

19 4932 11/05/2017 

تصمٌم وتصنٌع مفاعل 
التسخٌن الذاتً الرطب 

لتحضٌر التراكٌب 
 النانوٌة المختلفة

أ.م.د. عبد الكرٌم محمد علً 
 السامرائً

 د. ثامر عبد االمٌر حسن
 السٌد علً قاسم طعمة

 كلٌة العلوم / قسم الكٌمٌاء
 جامعة الكرخ

 الشعلة -بؽداد 

20 5098 22/10/2017 

طرٌقة جدٌدة لتقدٌر 
عقار المٌثامفٌتامٌن 

بأستخدام تقنٌة الطبعة 
الجزٌئٌة البولٌمرٌة 

باالعتماد على مجامٌع 
 وظٌفٌة جدٌدة

 أ.م.د. ٌحٌى كمال خلٌل 
 الكٌمٌاوي محمد فرحان عبد

 كلٌة العلوم  -جامعة بؽداد 
 وزارة الصحة

 

21 5065 13/09/2017 
خلٌة البرٌق الكٌمٌائً 
لتنقٌة الحقن الجرٌانً 

 المستمر

 كلٌة العلوم أ.د. نؽم شاكر تركً

22 5179 24/12/2017 
تحضٌر مبادالت زوٌتر 

اٌون المستخدمة فً 
 الكروماتوؼرافٌا

 م.د.اشرؾ سعد رشٌد 
 م.د. بشائر عباس خضٌر

 جامعة بؽداد -كلٌة العلوم 
 جامعة النهرٌن -كلٌة العلوم 

23 5017 14/08/2017 

نظام اتصاالت امن 
باالعتماد على طرٌقة 

التشفٌر الهجٌنة الجامعة 
قتً بٌن التشفٌر بطرٌ

xor  والبعثرة العشوائٌة
 للصوت

 زةمأ.م.د.محمد علوان ح
 أ.م.د. لؤي كاظم عبود
 أ.م. ندى محمد سعٌد

 الست دعاء حبار مرداو
 م.د.فالح حسن

الهادي محمد  مبرمج اقدم عبد
 رٌحان

 قسم الفٌزٌاء -كلٌة العلوم 
قسم علوم  -كلٌة العلوم 

 الحاسبات
 قسم الفٌزٌاء -كلٌة العلوم 

 الشهداءمؤسسة 
 قسم الفٌزٌاء -كلٌة العلوم 
 قسم الفٌزٌاء -كلٌة العلوم 

24 5068 18/08/2017 

استخالص وتشخٌص 
المادة المضادة للفطرٌات 

والمنتجة من بكترٌا 
Brevundimonas 

diminuta 
fusarium 

oxysporum 

م.د. نؽم شاكر محمد حسٌن 
 العطار

 أ.د. سناء برهان الدٌن
 أ.د. اٌاد وجٌه رؤوؾ

قسم علوم  -كلٌة العلوم 
 الحٌاة
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رقم  ت
 البراءة

تارٌخ منح 
 البراءة

 اسم التشكٌل اسماء المخترعٌن عنوان البراءة

25 5086 05/10/2017 

الماكنترون المزدوج ؼٌر 
المستقر ذي المجال 

المؽلق لتطوٌر منظومة 
بالزما الترذٌذ المستمر 
لتحضٌر تراكٌب نانوٌة 

 ذات نوعٌة عالٌة

 بهاء طعمة جٌادد. 
 د.فراس جواد كاظم

 د.محمد خماس خلؾ
 د. فؤاد طارق ابراهٌم
 د. عدي عطا حمادي

 كلٌة العلوم  -جامعة بؽداد 
 كلٌة العلوم  -جامعة بؽداد 

 وزارة العلوم والتكنولوجٌا 
 كلٌة العلوم  -جامعة بؽداد 

كلٌة  -الجامعة العراقٌة 
 التربٌة

26 5011 07/08/2017 

حشوات تحضٌر 
بولٌٌمٌرٌة جدٌدة 

 لالسنان

 أ.د. فلاير محمد علً 
 د. سناء هتور عواد

 

 الجامعة المستنصرٌة 
قسم  -كلٌة العلوم للبنات 

 الكٌمٌاء
 

27 4993 18/07/2017 

تحضٌر مركبات بولٌمرٌة 
من متعدد )كلورٌد 

الفاٌنٌل( مقاومة للتكسر 
 الضوئً

 أ.د. عماد عبد الحسٌن ٌوسؾ
 م.د..ناصر ضٌاء شعالن 
 الست نورس رزاق لفته

 أ.م.د. رعد محجوب مصلح

 كلٌة العلوم  -جامعة النهرٌن 
كلٌة العلوم  -جامعة بؽداد 

 للبنات
 حً القاهرة -بؽداد 

 بؽداد الٌرموك

28 4835 29/01/2017 

طرٌقة مبتكة النتاج 
كاربون منشط فائق 

الجودة من زٌوت 
 السٌارات المستهلكة

زهراء عاصم محمود د. د. 
 الوتري

كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 
 ابن الهٌثم

29 4987 13/07/2017 

استخدام كاشؾ 
 CR-39االثرالبولٌمر  

لقٌاس نسبة اثار 
فً   238الٌورانٌوم 

 عٌنات الدم السائل

 أ.د. ندى فاضل توفٌق
 أ.د. خالد هادي مهدي

 أ.م.د. وئام سعد عبد الحمزة

 كلٌة العلوم  -جامعة النهرٌن 
كلٌة التربٌة للعلوم الصرفة 

 ابن الهٌثم 
 كلٌة الصٌدلة -جامعة المثنى 

 

30 5116 05/11/2017 

اعادة تدوٌر  نترات 
النحاس من معامل 

تصفٌة الذهب النتاج 
كبرٌتات النحاس المهمة 

صناعٌا بدل رمً 
المخافات فً مٌاه االنهار 

 وتلوٌث البٌئة

 أ.د. تؽرٌد هاشم النور 
 السٌدؼسان ثابت شنٌن

كلٌة التربٌة  -جامعة بؽداد 
 للعلوم الصرفة 
 وزارة التربٌة

31 4937 17/05/2017 

ببتدات مناعٌة ومضادة 
لالكسدة من نخالة حنطة 

 الخبز

 أ.م.د. مكارم علً موسى 
 م. منال عبد الواحد

 أ.د. صبري جثٌر عبود

 معة بؽدادجا -كلٌة الزراعة 
جامعة  -كلٌة الزراعة 

 كربالء
 جامعة بؽداد -كلٌة الزراعة 

32 4937 14/11/2017 

استخالص مادة مثبطة 
لالنزٌمات المحللة 

للدهون من بذور زهرة 
الشمس واستخدامها فً 

اطالة العمر الخزنً 
 للجبن الطري العراقً

 أ.م.د. زٌاد طارق سدرة 
 د. سوسن مصطفى عبد الرحمن 

 اد. سماء صباح أحمٌد 
 د. سعٌد صاحب عالوي

 لٌة الزراعة ك -جامعة دٌالى 
 كلٌة الزراعة  -جامعة بؽداد 
 كلٌة الزراعة  -جامعة بؽداد 

 كلٌة الزراعة -ؽداد بجامعة 
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رقم  ت
 البراءة

تارٌخ منح 
 البراءة

 اسم التشكٌل اسماء المخترعٌن عنوان البراءة

33 4919 30/04/2017 

انتاج االنزٌم المستخلص 
من عزلة محلٌة من 

البكترٌا المحللة للكنٌن 
واستخدامه فً تحسٌن 
القٌمة الؽذائٌة لالعالؾ 
الخشنة المستخدمة فً 

 تؽذٌة الحٌوانات المجترة  

أ.د. شاكر عبد االمٌر حسن 
 العطار

 

 كلٌة الزراعة
 

34 4872 07/03/2017 
انتاج الصبؽة الحمراء 

 الطبٌعٌة من فطر
 . الهام اسماعٌل طامً 

 أ.د. عامر خلؾ عزٌز
 كلٌة الزراعة 
 كلٌة الزراعة

35 5010 07/08/2017 

استنباط وسط زرعً 
محلً جدٌد )وسط 

الكمون اكار( واستخدامه 
فً تحضٌر المزرعة االم 
لتنمٌة الفطرٌات اللحمٌة 

ودوره فً رفع كفاءة 
 االنتاج

 د. رقٌباء علً جٌجان
 القادرم. زٌنة محمد عبد 

 د. محمد عمر محً الدٌن
 ن كامران د. سوزا

 المهندس الزراعً مهالن عمار

 كلٌة الزراعة 
 كلٌة الزاعة 

 كلٌة الزراعة 
 كلٌة الزراعة 

 الجامعة المستنصرٌة

36 4895 11/04/2017 

انتاج صبؽة عراقٌة 
مقاومة لظروؾ التصنٌع 
المحتلفة واستخدامها فً 
 بعض التطبٌقات الؽذائٌة

 كفاح سعٌد عباس أ.د.
 أ.د. عامر خلؾ عزٌز 

 أ.م. احالم مكً عبد الجبار

 كلٌة الزراعة 
 كلٌة الزراعة 
 كلٌة الزراعة

37 5143 22/11/2017 

انتاج اؼلفة سٌلٌلوزٌة 
فعالة حٌوٌا محورة 

بالكاٌتوسان ومضادة 
لالحٌاء المجهرٌة 

واستعمالها فً اطالة 
العمر الخزنً للحم 

 المفروم

 كلٌة الزراعة اسماعٌل طامً الشمريد. الهام 

38 4970 15/06/2017 

استخدام تقانات جدٌدة 
للتلقٌح االصطناعً فً 

 طٌر النعام

أ.د. حازم جبار شاه علً 
 الدراجً

م.الزراعً صباح علً عمران 
 عجٌمً

السٌد نشوان مجٌد علً 
 الجبوري

 د. بسام ؼازي موسى الخطٌب
 

 كلٌة الزراعة  -جامعة بؽداد 
 محافظة بابل 
 محافظة بابل 
 كلٌة الزراعة -جامعة بؽداد 

39 4957 04/06/2017 

تصنٌع علكة عالجٌة 
عراقٌة مدعمة 

بالمعززات الحٌوٌة 
البكترٌة 

(probiotics لعالج )
 التهابات اللثة واالسنان

بد الرحمن الشٌخ عأ.د.عامر 
 ظاهر

 د.االء عمران علً الموسوي
 د. رحٌم عناد خضٌر الزبادي

 كلٌة الزراعة 
 كلٌة طب االسنان

  جامعة المثنى
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رقم  ت
 البراءة

تارٌخ منح 
 البراءة

 اسم التشكٌل اسماء المخترعٌن عنوان البراءة

40 5110 29/10/2017 

اٌجاد عالقات جدٌدة بٌن 
طرز جٌن عامل النمو 

 1الشبٌه باالنسولٌن 
وبعض الصفات 

الفسلجٌة واالنتاجٌة  فً 
 فروج اللحم

 اح علً الحسنًبعلً صد. 
أ.د. اسماعٌل عبد الرضا عبد 

 الحسن 
 أ.د. ضٌاء حسن حسٌن الحسنً

 كلٌة الزراعة 
معهد الهندسة الوراثٌة 

 والتقنٌات االحٌائٌة 
 كلٌة الزراعة

41 5023 15/08/2017 

استخدام طرٌقة مبتكرة 
جدٌدة لتؽذٌة نحل العسل 

العراقً ودورها فً 
تحسٌن حواص العسل 

 العالجٌة واالنتاجٌة

 الست اخالص محمد فرحان 
 د. رقٌباء علً جٌجان 

 م.لٌنا قاسم عٌدان الكنانً
 السٌد محمد عبد الجلٌل محمود

 وزارة العلوم والتكنولوجٌا
 كلٌة الزراعة  -جامعة بؽداد 

كلٌة  -جامعة كربالء 
 الزراعة 

 جامعة بؽداد كلٌة الزراعة

42 5101 23/10/2017 

سقالة الوارتن انشاء 
جلً لتصلٌح ضرر 
االنسجة باستعمال 

 الخالٌا الجذعٌة

 أ.م.د. بهاء فخري حسٌن 
أ.م.د. ابراهٌم عبد الحسٌن 

 سوٌر
 م. خٌرٌة كاظم حبٌب

 د. عبد المجٌد علوان حمادي

 كلٌة الطب الٌطري
 كلٌة الطب البٌطري
 كلٌة الطب البٌطري

 دائرة صحة بؽداد

43 5032 17/08/2017 

جدٌدة للكٌتوسان  تركٌبة
فً عالج الحروق 

 المختلفة بوقت قٌاسً

 أ.م.د. بهاء فخري حسٌن 
 أ.م.د. عبد الكرٌم حمٌد عبد 
أ.م.د. ابراهٌم عبد الحسٌن 

 سوبر 
 الصٌدالنٌة نور احمد محمد 

 الصٌدالنً عباس محمد خلٌل

 الطب البٌطري 
 جامعة النهرٌن 
 الطب البٌطري 
 وزارة الصحة 
 وزارة الصحة

44 5162 04/12/2017 

دراسة الثبات المٌكانٌكً 
والصالدة للؽرسة 
العظمٌة المؽاٌرة 

المشععة المستخدمة فً 
كسور عظم الفخذ 

 المستحدثة فً االرنب

أ.م.د. همام حسام الدٌن محمد 
 نزهت 

 م. مروة عبد المحسن حسن 
 م.د. رفل عبد الدائم عمر 

 السٌد حاتم كرٌم احمد

كلٌة الطب  -جامعة بؽداد 
 البٌطري 

كلٌة  -الجامعة المستنصرٌة 
 العلوم 

كلٌة الطب  -جامعة بؽداد 
 البٌطري 

 السٌد حاتم كرٌم احمد
 

45 4906 16/04/2017 
جهاز تقوٌم اداء 

 )الجٌرك( فً رفع االثقال
 د. فالح هاشم فنجان

 أ.د. علً شبوط ابراهٌم
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

46 5025 15/08/2017 

 م.د. محمد سلمان صالح جهاز قفاز قٌاس القوة
 أ.م.د. ٌاسر نجاح حسٌن 

 م.د. على مناتً احمد

 جامعة دٌالى  -كلٌة الهندسة 
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 

 جامعة بؽداد -الرٌاضة 
كلٌة  -الجامعة المستنصرٌة 
التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة

47 5156 28/11/2017 
جهاز تدرٌب مهارتً 

الضرب الساحق وحائط 
 الصد فً الكرة الطائرة

 السٌد زٌاد طارق حاتم
 أ.م.د عالء عبد هللا فالح

 وزارة التربٌة 
كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 

 الرٌاضة
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رقم  ت
 البراءة

تارٌخ منح 
 البراءة

 اسم التشكٌل اسماء المخترعٌن عنوان البراءة

48 4947 25/05/2017 

تطوٌر تصمٌم شواٌة الدجاج 
العمودٌة متعددة الصفوؾ 

باضافة منظومة جمع 
وتوجٌه للعصائر الناضجة 

اء الشوي تحت صفوؾ اثن
واص خالشوي لتحسٌن 

 اللحم المشوي

أ.م.د. منى تركً موسى 
 الموسوي

أ.د. عبد الرزاق عبد اللطٌؾ 
 جاسم

 م.م. خالد زمام عامر
 
 
 

 كلٌة التربٌة للبنات 
 كلٌة الزراعة 

 رئاسة الجامعة
 المستنصرٌة

49 4978 02/07/2017 

انتاج االضداد من صفار 
بٌض الدواجن بأستخدام 

انزٌم الكلوكوسٌل 
ترانسفٌرٌز المنقً من 

 العزلة المحلٌة

 -أ.د. عصام فاضل علوان 
 د. هاشم محمد الزهراوي

 د. فارس عبد الكرٌم
 

معهد الهندسة الوراثٌة 
 والتقنٌات االحٌائٌة 

 وزارة الصناعة والمعادن 
 وزارة الصناعة والمعادن

50 5049 30/08/2017 

استنسال والتعبٌر الجٌنً 
خارج الخلٌة للبروتٌٌز 

القاعدي المتحمل للحرارة 
 Bacillusمن بكترٌا 

steaiothermophilus 
AEAL2 فً خمٌرة الخبز 

أ.د. عصام فاضل علوان 
 الجمٌلً 

 د صفاء عبد الهادي صالح

 معهد الهندسة الوراثٌة 
 وزارة العلوم والتكنلوجٌا

51 5167 06/12/2017 

منتج دوائً تجرٌبً جدٌد 
لعالج اللشمانٌا الجلدٌة فً 

العراق ٌتكون من محلول 
الصبؽة البنفسجٌة مع الصبػ 

 العربً فً الجسم الحً

الباٌلوجٌة االقدم ندى نوري 
 ٌونس 

 أ.د. امنة معمة الثوٌنً 
 أ.د. ندى محمد طه البشٌر

 وزارة الصحة
معهد الهندسة الوراثٌة 

 والتقنٌات االحٌائٌة
 جامعة النهرٌن

52 5074 25/09/2017 
عزل الطحالب الدقٌقة من 

البٌئة العراقٌة النتاج الدٌزل 
 الحٌوي

 م.م. ابتسام فرٌد علً
 فكرت مجٌد حسنأ.د. 

مركز بحوث السوق 
 وحماٌة المستهلك
 كلٌة العلوم للبنات

53 4858 20/02/2017 

جهاز قٌاس بعض الصفات 
الفٌزٌائٌة للتربة الكثافة 

الظاهرٌة والمسامٌة 
والمحتوى الرطوبً 

والمحتوى الرطوبً الحجمً 
 للتربة

 مدٌرٌة االقسام الداخلٌة امدحم. احمد عبد علً 

54 5203 18/01/2018 

كاشؾ التوصٌل الضوئً 
بأستخدام انابٌب النانوٌة 

متعددة الجدران لالشعة تحت 
 الحمراء البعٌدة

 أ.م.د. وسن رشٌد صالح 
 أ.م.د. سمر ٌونس طه حسٌن

 الست مروة عبد الرحمن داود 
 أ.د. عبد هللا محسن سهٌل

 جامعة بؽداد -كلٌة العلوم 
 بؽداد -كلٌة العلوم للبنات 

 البلدٌات -بؽداد 
 كلٌة دجلة الجامعة

55 5195 10/01/2018 

انتاج الحرٌر الصناعً من 
 سعؾ نخٌل التمر

 -أ.د. عالء كرٌم محمد 
 -م.د. عاصم حسن محمد 

المهندسة ٌاسمٌن صالح 
 مهدي

 كلٌة الهندسة الخوارزمً 
 الجامعة التقنٌة الوسطى 

 بابل
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رقم  ت
 البراءة

تارٌخ منح 
 البراءة

 اسم التشكٌل اسماء المخترعٌن البراءةعنوان 

56 8218 04/02/2018 
تطوٌر)جهازعرض 

كبدٌل ضوئً فً البٌانات(
 العرض المسرحً

 كلٌة الفنون الجمٌلة أ.د. عماد هادي عباس

57 5204 18/01/2018 

انتاج البالستٌك الحٌوي 
هٌدروكسً  -3-)بولً

بٌوتاٌرٌت( بأستخدام 
مخلفات الزٌوت بواساطة 

 المحلٌة العزلة

 د. اٌمان هندي كاطع 
 أ.د. ناظم حسن حٌدر 
 د. سعد حسٌن خضٌر

 وزارة العلوم والتكنولوجٌا 
 جامعة بؽداد -كلٌة العلوم 

 نولوجٌاكوزارة العلوم والت

58 5212 30/01/2018 
اختٌار الزمن  وحدة

لتقنٌة الحقن الجرٌانً 
 المستمر

 أ.د. نؽم شاكر تركً العوادي 
 نصٌؾ جاسمأ.م.د. اكثم 

 

 جامعة بؽداد  -كلٌة العلوم 
 الجامعة المستنصرٌة

59 5219 04/02/2018 

جهاز لطحن قضبان اعداد
الكاربون المستخرجة من 

نفاٌات بطارٌات الخالٌا 
الجافة للحصول على 
 انابٌب كاربون نانوٌة

 السٌد عامر حمٌد حسٌن جاسم 
 أ.د. تؽرٌد هاشم النور

 دٌالى 
للعلوم الصرفة كلٌة التربٌة 

 ابن الهٌثم

60 5245 20/02/2018 

تفكٌك صبؽات معامل 
باستعمال الالكٌز االنسجة

من عزلة المقٌد والمنتج 
 محلٌة لبكترٌا

 م. سحر ارحٌم حسٌن
 أ.د. ناظم حسن حٌدر 
 أ.د. ؼازي منعم عزٌز

قسم التقنٌات  -كلٌة العلوم 
 االحٌائٌة

 قسم التقنٌات -كلٌة العلوم 
 قسم التقنٌات -العلوم كلٌة 

61 5228 11/02/2018 

الكشؾ عن نمط جٌنً 
(  SNP-1218جدٌد )

الممهد لجٌن  فً منطقة
 فً 10-االنترلوكٌن

 النساء العراقٌات
 المصابات بالعقم

 وراثًالستخدامه كمؤشر

 اقبال حربً محمد 
أ.م.د. سلوى جابر عبد هللا 

 العوادي
 أ.م.د. شروق محمد كاظم 

 مزعل محمد ابراهٌم
 مهند كرٌم عنٌد

 وزارة الزراعة 
 جامعة النهرٌن

معهد الهندسة الوراثٌة 
 والتقنٌات

 الجعٌفر
 االمٌن-بؽداد

62 5211 30/01/2018 

تطوٌر منظومة ترسٌب 
لمتراكبات  رقٌقة اؼشٌة
بولٌمر  معدن نانوٌة

 عالٌة التجانس باستعمال
بالزما نفث باردة وعند 

 الضؽط الجوي

 مودحأ.م.د.حمد رحٌم 
 د. داود مجٌد خضٌر

 د. صبا جواد كاظم

 كلٌة العلوم -جامعة بؽداد 
 وزارة التربٌة
 كلٌة العلوم -جامعة بؽداد 

 
 

63 5262 27/02/2018 

تحضٌر وتشخٌص دقائق 
اوكسٌد الحدٌد النانوٌة 

المؽلفة بالدكسترٌن 
بطرٌقة جدٌدة وتطبٌقها 
كمحلول سحب الول مرة 
 فً عملٌة التنافذ االمامً

 مهندس اقدم رٌا محمد كاظم
 أ.م.د. انتصار علٌوي لعٌبً

 أ.د. احمد فائق حسن

 وزارة الصحة 
 كلٌة التربٌة ابن الهٌثم

 كلٌة الهندسة

64 5250 21/02/2018 

دور الكٌتوسان كمادة 
مضادة لالكسدة فً رفع 

المناعة والكفاءة 
التناسلٌة للذكور بعد 

االصابة بجرثومة 
 البروسٌال المالطٌة

 م.م. منى عبد الصاحب جلٌل 
 أ.م.د. محمد جوٌد علوان

جامعة  -كلٌة الطب البٌطري 
 القاسم الخضراء

كلٌة الطب  -جامعة بؽداد 
 البٌطري
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رقم  ت
 البراءة

تارٌخ منح 
 البراءة

 اسم التشكٌل اسماء المخترعٌن عنوان البراءة

65 5240 18/02/2018 

تقنٌة جدٌدة لترسٌب 
باللٌزر المواد النانوٌة 

لتحسٌن االندماج العظمً 
 فً زرعات االسنان

 د. شهاب احمد كاظم 
 د. زٌنة ؼازي مالح 

 أ.م.د. ذكرى اسماعٌل حمد

 وزارة العلوم والتكنلوجٌا 
 محافظ بؽداد

جامعة  -كلٌة طب االسنان 
 بؽداد

66 5246 20/02/2018 

تصمٌم الة تستخدم فً 
منع الشرر الناتج من 

للساحبات منظومة العادم 
 والمكائن الزراعٌة

ا.د. عبد الرزاق عبد اللطٌؾ 
 جاسم 

 م. فائز فوزي مجٌد

 كلٌة الزراعة 
 كلٌة الزراعة

67 5242 19/02/2018 

تصنٌع وتجمٌع واختبار 
معدة مركبة تستخدم 
للعزق ورش مبٌدات 

 االدعال واالسمدة

أ.د. عبد الرزاق عبد اللطٌؾ 
 جاسم

 م. زراعً اقدم شروق كرٌم 
م. مهندس اقدم بسام عباس 

 مزهر
 

 كلٌة الزراعة 
 وزارة النفط

 وزارة االعمار واالسكان

68 5318 08/04/2018 

تصمٌٌم وتصنٌع سكٌن 
الٌة لتكرٌب شجرة نخٌل 
التمر تعمل بنظرٌة القطع 

 الترددي

أ.د. عبد الرزاق عبد اللطٌؾ 
 جاسم 

 أ.د مؤٌد رجب عبود
 م.م. شامل مظهر عبود

 كلٌة الزراعة 
 كلٌة الزراعة 

 الجامعة التقنٌة الوسطى

69 5311 03/04/2018 

تثبٌت المنفحة )على 
شمع البارافٌن وشمع 

النحل ( واستخدامها فً 
 تصنٌع الجبن الطري

 د. سوسن مصطفى عبد الرحمن
 د. اسماء صباح حمٌد 

 د. زٌاد طارق سدرة
 د. لمٌس ثامر مطشر

 كلٌة الزراعة 
 كلٌة الزراعة 
 كلٌة الزراعة - جامعة دٌالى
 كلٌة الزراعة

70 5316 05/04/2018 
شبكة تفرٌػ البالزما 

الدٌنامٌكٌة الكهربائٌة فً 
 تطبٌقات الخالٌا الشمسٌة

 أ.د. منال مدحت عبد هللا
 المهندس مازن سلمان علً 

 السٌد اوس خلٌل ابراهٌم

 قسم الفٌزٌاء -كلٌة العلوم 
 العامرٌة  -بؽداد 
 حً القاهرة -بؽداد 

71 5325 16/04/2018 
مؽٌر زاوٌة االنطالق فً 

 بداٌة السباحة
 السٌد علً هاشم محمد 

 أ.د. احمد ثامر محسن
 حً القاهرة -بؽداد 

 كلٌة التربٌة الرٌاضٌة

72 5344 23/04/2018 
جهاز قٌاس القوة 

 (S F M Dالرٌاضً )
 م. عمر مزهر مالك

 د. احمد ولٌد عبد الرحمن 
 أ.م.د. ٌاسر نجاح حسٌن

 وزارة التربٌة 
 الجامعة المستنصرٌة 

 التربٌة الرٌاضٌة

73 5331 17/04/2018 

تصمٌم حجرة ؼٌوم 
لمحاكات العملٌات 

الفٌزٌائٌة الدقٌقة فً 
 تكوٌن البلورات الجلٌدٌة

 أ.د. منعم حكٌم خلؾ 
 م.م. حسن محمود عزٌز

 د. ثائر عبد توفٌق 
 الست ابتهال مجٌد دٌكان

 

 الجامعة المستنصرٌة 
 الجامعة المستنصرٌة

 معهد اللٌزر للدراسات العلٌا
 حً العامل -بؽداد 

74 5355 03/05/2018 
استخدام مركب اللكنان 
المنقى من بذور نبات 

 الكتان

أ.د. عصام فاضل علوان 
 الجمٌلً

 معهد الهندسة الوراثٌة

75 5309 02/04/2018 

طرٌقة مبتكرة لتحسس 
المجاالت المؽناطٌسة 

متذبذبات  باالعتماد على
االلٌؾ البصرٌة 

الماٌكروٌة والسوائل 
 المؽناطٌسٌة النانوٌة

 د. اسٌل ابراهٌم محمود
 أ.م.د. سؤدد سلمان احمد 

 أ.د. قٌس عبد الستار النعٌمً

 وزاة العلوم والتكنولوجٌا
 كلٌة العلوم 
 كلٌة العلوم
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رقم  ت

 البراءة
تارٌخ منح 

 البراءة
 اسم التشكٌل اسماء المخترعٌن عنوان البراءة

76 5359 08/05/2018 

والٌة لقٌاسات  خلٌة
الفلورة والتعكرٌة 

 2000ٌزي بمصدر ل
 450مللً واط )

لالستجابات  نانومتر(
المنبعثة المنقاة الكترونٌا 

وبتحكم زمنً وبنماذج 
حسابٌة لتقنٌة التحلٌل 

بالحقن الجرٌانً 
 المستمر

 أ.د. عصام محمد علً شاكر 
 العواديأ.د. نؽم شاكر تركً 

 أ.م.د. اكثم نصٌؾ جاسم
 
 
 

 بؽداد الجدٌدة  -بؽداد 
 كلٌة العلوم 

كلٌة  -الجامعة المستنصرٌة 
 العلوم االساسٌة

77 5330 17/04/2018 

خلٌة التقاء لتفاعالت 
البرٌق الكٌمٌائً 

السرٌعة االنٌة ونقل 
الطاقة الضوئٌة بلٌؾ 

 بصري

 أ.د. عصام محمد علً شاكر 
 تركً العواديأ.د. نؽم شاكر 

 بؽداد الجدٌدة  -بؽداد 
 كلٌة العلوم

 

78 5339 22/04/2018 

تطبٌق تقنٌة البالزما 
الباردة فً ازالة سمٌة 

من  B1االفىتوكسٌن 
 االعالؾ 

 أ.م.د. منى تركً موسى 
 م.د. سجى ٌحٌى عبد الجلٌل 

 د. لبٌب احمد كاظم جواد

 كلٌة العلوم للبنات
 جامعة االنبار 
 بؽداد الحرٌة

79 5380 22/05/2018 

 Viانتاج لقاح التٌقوئٌد 
متعدد السكرٌد من عترة 

محلٌة ومقارنته مع 
 اللقاح التجاري

 م.م. وفاء بٌد هللا حمٌدي
 أ.م.د. منى تركً موسى 

طبٌب بٌطري محمد اسماعٌل 
 مجٌد

 

 وزارة التربٌة 
 للبنات  مالعلو

 وزارة الصحة

80 5349 24/04/2018 

الفوشٌن  استخدام
القاعدي لالستدالل على 

حزم انزٌم الفوسفات 
الحامضً على هالم 

 متعدد االكرٌالماٌد

 أ.د. حذامة رزوقً حسن 
 أ.د. سرى احمد عبد الستار

 كلٌة العلوم 
كلٌة  -الجامعة المستنصرٌة 

 الطب

81 5297 25/03/2018 
تصمٌم وتصنٌع الة 

تستخدم لقطؾ 
 الحمضٌات

 الزراعةكلٌة  م. علً محمد علً علً

82 5382 23/05/2018 

( 17جهاز )رحمة 
لقٌاس مستوى االلم فً 

 االرانب

أ.م.د. همام حسام الدٌن محمد 
 نزهت 

 م.د. رفل عبد الدائم عمر 
 م.م. احمد شمخً جبر

 كلٌة الطب البٌطري

83 5422 03/07/2018 

تدعٌم التمور بالبكترٌا 
العالجٌة والسوابق 

الحٌوٌة لالستعالمات 
الوقائٌة والعالجٌة 

 المتعددة

 أ.د. عامر عبد الرحمن محمد 
 د. رحٌم عناد خضٌر

 جامعة بؽداد -كلٌة الزراعة 
 جامعة المثنى

84 5332 18/04/2018 
تحضٌر مجس حٌوي 

نانوي للكشؾ عن 
 بكترٌا التسمم الؽذائً

 د. لمٌس ثامر مطشر
 أ.م.د. علً عبد الرحمن طه 

 د. ازهار جواد شنشول

 جامعة بؽداد  -كلٌة الزراعة 
 الجامعة التكنولوجٌة

 جامعة بؽداد -كلٌة الزراعة 
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رقم  ت
 البراءة

تارٌخ منح 
 البراءة

 اسم التشكٌل اسماء المخترعٌن عنوان البراءة

85 5362 09/05/2018 

طرٌقة جدٌدة للحصول 
على بلورات ؼروٌة 

 عالٌة الجودة

 أ.د. بهاء طعمة جٌاد 
 م.د. محمد عبد هللا حمد 

 أ.م.د. محمد عبد هللا حمٌد 
 د. محمد شعالن عٌسى

 جامعة بؽداد  -كلٌة العلوم 
 جامعة صالح الدٌن

 جامعة بؽداد  -كلٌة العلوم 
 تكنولوجٌاوزارة العلوم وال

86 5427 05/07/2018 

استخدام بادئ جدٌد من 
عزلة محلٌة من بكترٌا 

Lactobacillus 
plantarum  فً انتاج

منتوج لبنً متخمر 
 عالجً

 م.د. سنان جودة عبد العباس 
 أ.م.د. اسوان حمد هللا عبود 

 أ.د. عدنان عٌسى البدران
 

كلٌة  -جامعة البصرة 
 الزراعة 

 كلٌة الزراعة  -جامعة بؽداد 
 كلٌة العلوم -جامعة البصرة 

87 5428 05/07/2018 

استخدام اؼلفة قابلة 
شرائح لالكل فً تؽلٌؾ 

البطاطا ودراسة تأثٌرها 
فً خفض نسبة الدهن 

 الممتص

 أ.م.د. لٌلى احمد فتاح 
 أ.م.د. عالء عبد الكرٌم محسن 

 أ.م.د. اسماء صباح احمٌد

 جامعة بؽداد كلٌة الزراعة 
 كلٌة الزراعة  -جامعة بؽداد 
 كلٌة الزراعة -جامعة بؽداد 

88 5197 14/01/2018 

استخدام بدائل الدهون 
الطبٌعٌة فً تصنٌع 

ٌوؼرت عالجً منخفض 
 الطاقة

 أ.د. كفاح سعٌد عباس 
 م.د. ضٌاء ابراهٌم جرو

 كلٌة الزراعة  -جامعة بؽداد 
 جامعة القاسم الخضراء

89 5239 18/02/2018 

استخدام المضافات مع 
الركائز اللولبٌة للتخفٌؾ 

من مشاكل الترب 
 االنتفاخٌة

 أ.م.د. بشرى سهٌل زبار 
 عبٌد عباسد. حسن 

 جامعة بؽداد  -كلٌة الهندسة  
 جامعة دٌالى -كلٌة الهندسة 

90 5247 20/02/2018 

طرٌقة تحسٌن هجٌنة 
لجهاز تدفئة المنازل 

بالماء الحار بأستخدام 
موانع نانوٌة واشرطة 

ملتوٌة داخل انابٌب 
 مزعنفة

 أ.د. احسان ٌحٌى حسٌن 
 أ.م.د. فؤاد علوان صالح 

 ٌب أ.م.د. لٌث جعفر حب
 د. باسم محمد معجل 

 م.د. نبٌل سمٌر محمود 
 م.م. همام كرٌم جلؽؾ

 كلٌة الهندسة 
كلٌة  -الجامعة المستنصرٌة 

 الهندسة 
 الجامعة التكنلوجٌة 

 الشعب  -بؽداد 
 الجامعة التكنولوجٌة 
 الجامعة التكنولوجٌة

91 5221 05/02/2018 

معالجة امالح الكبرٌتات 
فً الرمل العراقً 

المستخدم فً الخرسانة 
بأستخدام تقنٌة المٌاه 

 الممؽنطة

 د. سهٌر كاظم عبد 
 د. مهدي شنشٌل جعفر 

 أ.م.د. زٌنة خضٌر عباس 
 المهندسة زٌنب فؤاد ناظم 

 الست هدى حمٌد ناصر 
 المهندس عقٌل ناظم علوان 
 السٌد رعد فوزي اسماعٌل

 وزارة االعمار واالسكان 
 وزارة العلوم والتكنولوجٌا 

 جامعة بؽداد  -كلٌة الهندسة 
 وزارة العلوم والتكنولوجٌا 

 وزارة االعمار واالسكان 
 وزارة العلوم والتكنولوجٌا 

 وزارة االعمار واالسكان

92 5385 29/05/2018 

نظام جمع الؽاز )الؽاز 
الحٌوي( مع السٌطرة 

على ضؽط الفراغ 
الرأسً للمفاعل 

للتطبٌقات الكٌمٌاوٌة 
 والبٌولوجٌة

 جامعة بؽداد -كلٌة الهندسة  محمود خزعل حمادي ابراهٌم د.

93 5399 12/06/2018 
تصمٌم وتصنٌع جهاز 

لقٌاس الضوضاء 
 الصادرة من المسننات

 أ.م.د. مجٌد حبٌب فٌض هللا 
 المهندس علً عبد الهادي طعمة

 كلٌة الهندسة 
 محافظة النجؾ
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رقم  ت
 البراءة

تارٌخ منح 
 البراءة

 اسم التشكٌل اسماء المخترعٌن عنوان البراءة

94 5413 26/06/2018 

تحسٌن استراتٌجٌات 
التلقٌح لمرض التهاب 

القصبات الهوائٌة 
المعدي لتقلبل طرح 

الفاٌروس الضاري من 
 الطٌور المصابة

 كلٌة الطب البٌطري م.د. مشتاق طالب بكر

95 5397 11/06/2018 

تصمٌم جهاز سرعة 
االستجابة البصرٌة ودقة 

الطعن بسالح  حركة
 الشٌش

 أ.د. فاطمة عبد مالح
 أ.م.د. نور حاتم رضا
 م.د. اسٌل ناجً فهد

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة 

كلٌة التربٌة البدنٌة وعلوم 
 الرٌاضة 

 جامعة المثنى

96 5445 30/07/2018 

التوصٌؾ الجزٌئً 
روسات المعوٌة ٌللفا

المسببة لمرض الشلل 
باالطفال الرخوي الحاد 

المعزولة مباشرة من 
عٌنات البراز من ؼٌر 
استخدام تقنٌة الزرع 

 النسٌجً

 الست مٌس جاسم عبد الكرٌم 
 أ.م.د. حال ٌونس فاضل

 د. فٌصل ؼازي ناصر الحمدانً 
 السٌدة اٌمان مطشر عوفً

 حً تونس  -بؽداد 
 كلٌة العلوم 

 وزارة الصحة 
 مختبر الصحة العامة

97 5426 04/07/2018 

تحسٌن االوساط الزرعٌة 
للكشؾ عن بكترٌا 

Escherichia coli 
الكجهدة اللحرارة فً 

 لحم الدجاج الطازج

 د. سعٌد صاحب عالوي 
 د. اسماء صباح احمٌد 

 أ.م.د. زٌاد طارق سدرة 
 أ.م.د. علً امٌن ٌاسٌن

 جامعة بؽداد  -كلٌة الزراعة 
 جامعة بؽداد  -كلٌة الزراعة 
 جامعة دٌالى 

 االنبارجامعة 

98 5421 02/07/2018 

استخدام مجهر القوة 
الذرٌة فً التفسٌر 

والتمٌٌز بٌن رواسب 
العقاقٌر المترسبة بطرق 

 الٌه

 أ.د. عصام محمد علً شاكر 
 أ.د. نؽم شاكر تركً 

 السٌد حسٌن فارس عبد الرزاق

 بؽداد الجدٌدة  -بؽداد 
 جامعة بؽداد  -كلٌة العلوم 

 واسط الصوٌرة

99 5454 13/08/2018 

تقوٌم فاعلٌة برومكتٌن 
promectine 

(Ivermectin 1% )
فً عالج سرطان العٌن 

 فً االنبار

 أ.م.ؼسان حمدان جمٌل 
 أ.م. صٌا جاسم جواد 

 أ.م.د. زاهد اسماعٌل محمد 
 أ.م.د. والء نجم عبود 
 أ.د. عامر مرحم عبد 

 أ.م.د. ؼالب ادرٌس عطٌة 
 االنسة فاطمة ؼسان حمدان

 مصطفى ؼنً طاهرم.د. 
 

 جامعة دٌالى 
 جامعة دٌالى 
 جامعة دٌالى 
 جامعة دٌالى 
 جامعة بؽداد 
 جامعة دٌالى 

 دٌالى قضاء الخالص 
 جامعة دٌالى

100 5458 14/08/2018 
االلٌة الخلوٌة لبروتٌن 
الباراكاسباس فً امٌبا 
 الدٌكتستٌلم دٌسكوٌدٌم

 كلٌة العلوم م.د. انتصار جبار صاحب

101 5514 30/09/2018 

عشبة االسنان 
seidlitzia 

rosmarinus  
واستعمالها مادة منظفة 

 للخامات النسٌجٌة

 أ. بشرى فاضل صالح 
 الست نهلة مهدي كامل مؽٌر

 كلٌة التربٌة للبنات 
 المحمودٌة
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رقم  ت
 البراءة

تارٌخ منح 
 البراءة

 اسم التشكٌل اسماء المخترعٌن عنوان البراءة

102 5488 10/09/2018 

بناء منظومة بالزما 
باردة محمولة ذات شعلة 

سم بحجم  3,4بطول 
صؽٌر ووزن خفٌؾ 

تستخدم فً تعقٌم جروح 
والحروق بفترة زمنٌة 

قصٌرة ومصنوعة 
 بمكونات تجارٌة رخٌصة

 م.م. ابراهٌم كرٌم عباس 
 أ.م.د. محمد عبٌد حسٌن 

 أ.م.د. حامد حافظ مربط

 دٌوان الوقؾ السنً 
 جامعة االنبار 

جامعة  -كلٌة العلوم للبنات 
 بؽداد

103 5525 07/10/2018 

فعالٌة مستخلص الؽشاء 
الحٌوي البكتٌري 

واالسٌدوسٌن ضد عدوى 
 التهاب الضرع فً االبقار

 م.د. سحر مهدي حٌاوي 
 أ.د. حسن علً عبد الرضا 

 أ.د. عصام فاضل علوان

 كلٌة الطب البٌطري 
 كلٌة الزراعة 

 الهندسة الوراثٌةمعهد 

104 5492 16/09/2018 

ازالة العناصر الثقٌلة من 
مٌاه الصرؾ الصحً 

بأستخدام دقائق سدادات 
الفلٌن كوسط فً مفاعل 

 التمٌع العكسً

 أ.د. شهالء اسماعٌل ابراهٌم 
 المهندسة هند سعٌد ثجٌل

 كلٌة الهندسة 
 وزارة الشباب والرٌاضة

105 5530 10/10/2018 

ماكنة تبٌض تحسٌن اداء 
الرز باستخدام تصمٌم 

 جدٌد لؽربال تبٌض الرز

 السٌد سرمد احمد عباس حاسم 
 أ.م.د. كرٌم حسن علً 

أ.م.د. فتحً عبد الصاحب 
 الشماع

 وزارة الداخلٌة 
 كلٌة الهندسة 
 كلٌة الهندسة

106 5425 04/07/2018 

استعمال مستخلص اكلٌل 
الجبل كمثبط تاكل صدٌق 

 للبٌئة للفوالذ

 السٌد رٌاض محمد نعمان 
 الست سهام محمد سعٌد 
 م.د. امٌل محمد رحمن 

 الست بشرى اسماعٌل محمد 
 الست زٌنب حسن علً 

السٌد عبد الكرٌم عبد الستار 
 فرٌدون

 الست زهراء علً عبد االمٌر 
 الست شٌماء لؤي خالد 

 السٌد محمود محمد سعد الدٌن

 وزارة الصناعة والمعادن 
 والمعادنوزارة الصناعة 

 كلٌة الهندسة الخوارزمً 
 وزارة الصناعة والمعادن 
 وزارة الصناعة والمعادن

 وزارة الصناعة والمعادن 
 وزارة الصناعة والمعادن 
 وزارة الصناعة والمعادن 
 وزارة الصناعة والمعادن

107 5477 05/09/2018 

طرٌقة جدٌدة لتحضٌر 
دقائق الهٌمٌتاٌت النانوي 

(fe2o3 -  بطرٌقة
التشعٌع بأستخدام 

مصباح االشعة فوق 
 15البنفسجٌة الؽطاس )

واط( وبعض تطبٌقاته 
فً ازالة االصباغ 

الحامضٌة والقاعدٌة من 
 المٌاه الملوثة

 م.د.اسماء جمٌل علً حسٌن 
 أ.د. احالم محمد فرحان 

 أ.م.د. حسٌن اسماعٌل عبد هللا
 

 الجامعة المستنصرٌة 
 ناتعمٌد كلٌة العلوم للب

 الجامعة المستنصرٌة
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رقم  ت

 البراءة
تارٌخ منح 

 البراءة
 اسم التشكٌل اسماء المخترعٌن عنوان البراءة

108 5528 09/10/2018 

تطوٌر طرٌقة مبتكرة 
للكشؾ المبكر عن 
االمراض االنتقالٌة 

الجنسٌة عند النساء 
والرجال التً تضم اخطر 

انواع الفاٌروسات 
البكترٌا والفطرٌات 

شٌوعاًّ بفحص واحد ذو 
 3دقة عالٌة جداًّ خالل 

 ساعة

 الدكتور محمد ابراهٌم مزعل 
 أ.د. معد مهدي شالل

 

ر جٌنوم الطبً بمخت
 للفحوصات المتقدمة

 جامعة بؽداد   -كلٌة الطب 

109 5522 03/10/2018 

تصمٌم نموذج تطبٌقً 
جدٌد لتمٌٌز وقٌاس 

درجة استهالك انواع 
محتلفة من زٌوت تزٌٌت 

محركات االحتراق 
الداخلً بأستخدام 

 مطٌافٌة الفلورة

 أ.م.د. خالد ولٌد صالح الجنابً 
 االنسة رونق قحطان عبد الكرٌم 

 م.د. حسن محمد لعٌبً
 

جامعة بؽداد كلٌة التربٌة 
 ابن الهٌثم  -للعلوم الصرفة 

 االعظمٌة  -بؽداد 
كلٌة  -جامعة القادسٌة 

 العلوم

110 5499 18/09/2018 

تشخٌص مراحل مختلفة 
من سرطان الثدي 

بأستخدام جٌن 
STAG3  كمعلم حٌوي

(Biomarker) 

 كلٌة الطب البٌطري أ.م.د. انعام جاسم لفتة

111 5534 17/10/2018 

تحضٌر مركب دوائً 
جدٌد من اللٌنالول 

المحمل على جسٌمات 
الذهب النانوٌة كعامل 

 مضاد لالحٌاء المجهرٌة

 أ.م.د. ماجد صخً جابر 
 أ.م.د. علً عبد الرحمن طه 

 السٌد اسامة عماد عبد الرسول 
 م. زٌنب جهاد تقً 

 م.د. محمد عبد هللا حمد 
 أ.م.د. ندى رزوقً احمد

 

 الجامعة التكنولوجٌه 
 الجامعة التكنولوجٌه

 زٌونه -بؽداد 
 الجامعة التكنولوجٌه 

 جامعة الفلوجة 
 جامعة بؽداد -كلٌة العلوم 

112 5545 28/10/2018 

قى من MRSAcinانتاج
من عترة محلٌة سرٌرٌة 

المكورات  لبكترٌا
العنقودٌة الذهبٌة 

المقاومة للمثٌسٌلٌن 
وتطبٌقه كمضاد لجراثٌم 

 والتهابات الجروح

 م.د. مٌس عماد احمد 
 أ.م.د. منى تركً الموسوي 

 م.د. احمد قاسم هادي العوادي

 كلٌة العلوم 
 كلٌة العلوم للبنات

 الطب البٌطريكلٌة 

113 5575 02/12/2018 

هزاز كهرومؽناطٌسً 
 خطً

 أ.د. علً عبد الكرٌم حسٌن 
 أ.د. رعد محمد صالح عباس

 أ.م.د. مظفر فؤاد جمٌل 
 المهندس مازن سلمان علً

 كلٌة العلوم 
 كلٌة العلوم 
 كلٌة العلوم 

 بؽداد العامرٌة
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رقم  ت

 البراءة
تارٌخ منح 

 البراءة
 اسم التشكٌل اسماء المخترعٌن البراءةعنوان 

114 5515 01/10/2018 

عزل وتشخٌص وانتخاب 
ساللة بكتٌرٌة محلٌة 
جدٌدة منتجة النزٌم 

الكوندراتٌنٌز والكشؾ 
عن امكانٌة استخدامه 

 فً عالج تلؾ الؽضارٌؾ

 السٌد مختار جواد كاظم االمام 
 أ.م.د. بهاء عبد هللا لفتة الربٌعً

 

 الؽزالٌة  -بؽداد 
 كلٌة العلوم

115 5256 25/02/2018 

تحسسٌة عالٌة الكاسٌد 
نقٌة شبه موصلة نانوٌة 

بأستخدام طرق جدٌدة 
مختلفة الؼراض 

 تطبٌقات المتحسسات

 م.د. اسماء هادي محمد 
 م.د. ماجد شنون خلؾ 

 م.مروة عبد المحسن حسن 
 أ.م.د. سلمى مهدي شعبان 

عبد السٌد حٌدر عبد الرزاق 
 الحسٌن

 الجامعة المستنصرٌة 
 جامعة النهرٌن 

 الجامعة المستنصرٌة 
 كلٌة العلوم  -جامعة بؽداد 

 كربالء

116 5565 22/11/2018 

استعمال طرٌقة جدٌدة 
لتحضٌر متراكب 

بولٌمري نانوي جدٌد 
ٌتضمن البولً انٌلٌن 
والبولً فٌنٌل استٌات 

والبكتٌن مع دقائق 
الفضة النانوٌة 

واستخدامه كمادة ذكٌة 
 حساسة للكهرباء

 أ.م.د. انتصار علٌوي لعٌبً 
 أ.م.د. عصام عبد الكرٌم لطٌؾ 
 م.م. ازهار فاروق عبد الزهرة

كلٌة التربٌة  -جامعة بؽداد 
 ابن الهٌثم  -للعلوم الصرفة 

 بؽداد الصلٌخ 
كلٌة التربٌة  -جامعة بؽداد 

 ابن الهٌثم -للعلوم الصرفة 

117 5562 21/11/2018 
تولٌد الطاقة الكهربائٌة 
بأستخدام خلٌة الوقود 

 االحٌائٌة التناضحٌة

 أ.م.د. محمد عبد الخالق 
 أ.د. زٌنب زٌاد اسماعٌل

 جامعة النهرٌن 
 جامعة بؽداد -كلٌة الهندسة 

118 5605 27/12/2018 

محلل متعدد المصادر 
ثنائً وصلة باعث 

للضوء االبٌض الثلجً 
للخالٌا وبمتحسسٌن 

الشمسٌة للتمٌز بٌن 
المحالٌل الملونة الشفافة 

 والعكرة

 كلٌة العلوم أ.د. نؽم شاكر تركً العوادي

119 5604 26/12/2018 

التكتل التفاضلً لدقائق 
المترسبات بفعل 

النٌودٌمٌوم فً التحلٌل 
-ISNAG-Ndالطٌفً 

10s-3d 

 أ.د. نؽم شاكر تركً العوادي 
 

 كلٌة العلوم

120 5609 27/12/2018 

زٌادة حاصل الحبوب 
وتقلٌل التلوث البٌئً 

بأستعمال تقانة تقنٌٌن 
اضافة السماد 

 النتروجٌنً

 أ.د. خضٌر عباس جدوع 
 م.د. محمد فوزي حمزة 
 م.م. جمال ولٌد محمود

 كلٌة الزراعة
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 الرسااااائل الجامعٌااااة لحملااااة شااااهادة الاااادكتوراه والماجسااااتٌر والاااادبلوم العااااالًثانٌاًّ/
7201/8201: 

 دكتوراه ماجستٌر دبلوم عالً الكلٌة ت

 كنديالطب  1
8 0 0 

 طبال 2
54 9 4 

 سناناألطب  3
40 98 8 

 صٌدلةال 4
15 18 2 

 المجموع الكلً للمجموعة الطبٌة
117 125 14 

 الهندسة 1
2 70 21 

 خوارزمًالهندسة  2
0 14 0 

 المجموع الكلً للمجموعة الهندسٌة
2 84 21 

 بناتللعلوم ال 1
0 43 8 

 التمرٌض 2
0 40 8 

 التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 3
0 30 11 

 االدارة واالقتصاد 4
66 93 15 

 العلوم 5
9 156 49 

 جمٌلةالفنون ال 6
0 11 13 

7 
التربٌة البدنٌة وعلوم الرٌاضة 

 للبنات
0 28 10 

 التربٌة للعلوم الصرفة ابن الهٌثم  8
0 52 28 

 للمجموعة العلمٌةالمجموع الكلً 
75 453 142 
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 والدبلوم العالًحملة شهادة الدكتوراه والماجستٌر الرسائل الجامعٌة ل*
 تتمة: 7201/8201
 

 الكلٌة ت
 دكتوراه ماجستٌر دبلوم عالً

 علوم الهندسة الزراعٌة 1
0 99 47 

 بٌطريالطب ال 2
7 75 20 

 المجموع الكلً للمجموعة الزراعٌة
7 174 67 

 االداب 1
0 71 39 

 االعالم 2
0 19 13 

 التربٌة ابن رشد للعلوم االنسانٌة 3
0 121 53 

 بناتللتربٌة ال 4
0 57 10 

 لؽاتال 5
0 1 0 

 سالمٌةاإلعلوم ال 6
0 40 16 

 سٌاسٌةالعلوم ال 7
0 28 11 

 القانون 8
0 15 12 

 المجموع الكلً للمجموعة االنسانٌة
0 352 154 

1 
العالً للدراسات المحاسبٌة المعهد 

 والمالٌة
0 29 14 

 معهد اللٌزر للدراسات العلٌا 2
7 17 4 

 مركز التخطٌط الحضري واالقلٌمً  3
12 15 4 

4 
معهد الهندسة الوراثٌة والتقنٌات 

 االحٌائٌة
22 10 7 

 المجموع الكلً للمعاهد
41 71 29 

 
 



 
 وزارة الخعلٍن العالً والبحث العلوً

 2018حقرٌر األدارة السنىي للعام                                                        قسن الذراساث والخخطٍط                                                                                                        /جاهعت بغذاد

050 
 

 

 6201/7201البحوث العلمٌة المقدمة من قبل التدرٌسٌٌن والمنجزة والمعضدة للعام الدراسً /أ ثالثاًّ/         

 المجامٌع الكلٌة

 البحوث العلمٌة
 المعضدة البحوث نشر البحوث المنجزة عدد البحوث المقدمة من قبل التدرٌسٌٌن

 2017/2018مخطط 2016/2017منجز 2016/2017مخطط
 منشورة

مقبولة 
 للنشر

ؼٌر 
 منشورة

 منشورة
مقبولة 
 للنشر

 المجموع الكلً للمجموعة الطبٌة
385 387 509 312 75 102 45 2 

 المجموع الكلً للمجموعة الهندسٌة
139 229 221 188 41 8 0 0 

 المجموع الكلً للمجموعة العلمٌة
768 984 829 640 344 133 15 0 

 المجموع الكلً للمجموعة الزراعٌة
374 289 300 168 121 61 0 0 

 االنسانٌة مجموعةالمجموع الكلً لل
487 608 799 465 143 119 0 1 

 المجموع الكلً للمعاهد
187 118 251 91 27 37 0 0 

 لمراكزلالمجموع الكلً 
290 276 278 109 161 50 0 0 

المجموع الكلً للبحوث العلمٌة لكافة 
 التشكٌالت

2630 2891 3187 1973 912 510 60 3 

 

 



 
 وزارة الخعلٍن العالً والبحث العلوً

 2018حقرٌر األدارة السنىي للعام                                                        قسن الذراساث والخخطٍط                                                                                                        /جاهعت بغذاد

058 
 

 

 7201/8201البحوث العلمٌة المقدمة من قبل التدرٌسٌٌن والمنجزة والمعضدة للعام الدراسً ب/        

 المجامٌع الكلٌة

 البحوث العلمٌة
 المعضدة البحوث نشر البحوث المنجزة عدد البحوث المقدمة من قبل التدرٌسٌٌن

 2018/2019مخطط 2017/2018منجز 2017/2018مخطط
 منشورة

مقبولة 
 للنشر

ؼٌر 
 منشورة

 منشورة
مقبولة 
 للنشر

 المجموع الكلً للمجموعة الطبٌة
509 542 619 433 134 157 28 0 

 المجموع الكلً للمجموعة الهندسٌة
221 228 200 154 85 4 1 0 

 المجموع الكلً للمجموعة العلمٌة
829 982 348 793 233 181 0 0 

 المجموع الكلً للمجموعة الزراعٌة
300 306 275 230 76 13 0 0 

 االنسانٌة مجموعةالمجموع الكلً لل
799 882 732 527 371 126 0 0 

 المجموع الكلً للمعاهد
251 261 172 181 80 22 0 0 

 لمراكزلالمجموع الكلً 
278 396 430 156 246 44 0 0 

المجموع الكلً للبحوث العلمٌة لكافة 
 التشكٌالت

3187 3597 2776 2474 1225 547 29 0 

 

 



 
 وزارة الخعلٍن العالً والبحث العلوً

 2018حقرٌر األدارة السنىي للعام                                                        قسن الذراساث والخخطٍط                                                                                                        /جاهعت بغذاد

055 
 

 

 6201/7201للعام الدراسً  من الوزارة المؤتمرات والندوات العلمٌة التً أقرتأ/  رابعاًّ/   

 المجامٌع الكلٌة

 اخرى الحلقات الدراسٌة الندوات العلمٌة المؤتمرات العلمٌة

مخطط

2016/

2017 

منجز

2016/

2017 

مخطط

2017/

2018 

مخطط

2016/

2017 

منجز

2016/

2017 

مخطط

2017/

2018 

مخطط

2016/

2017 

منجز

2016/

2017 

مخطط

2017/

2018 

مخطط

2016/

2017 

منجز

2016/

2017 

مخطط

2017/

2018 

 المجموع الكلً للمجموعة الطبٌة
3 4 4 37 55 58 50 153 82 18 88 102 

 وع الكلً للمجموعة الهندسٌةالمجم
1 5 4 13 32 25 43 94 143 8 23 21 

 المجموع الكلً للمجموعة العلمٌة
28 14 9 77 150 68 40 79 54 121 217 153 

 وع الكلً للمجموعة الزراعٌةالمجم
1 7 15 18 45 65 154 179 200 12 30 56 

 االنسانٌةمجموعة وع الكلً للالمجم
19 21 25 65 87 69 56 65 141 24 41 36 

 وع الكلً للمعاهدالمجم
5 2 2 11 5 7 0 15 39 2 5 4 

 لمراكزوع الكلً لالمجم
6 5 6 36 49 43 76 132 77 87 62 107 

 479 466 272 736 717 419 335 423 257 65 58 63 وع الكلً لكافة التشكٌالتالمجم

 



 
 وزارة الخعلٍن العالً والبحث العلوً

 2018حقرٌر األدارة السنىي للعام                                                        قسن الذراساث والخخطٍط                                                                                                        /جاهعت بغذاد

055 
 

 7201/8201للعام الدراسً  من الوزارة لمؤتمرات والندوات العلمٌة التً أقرتاب/ 

 المجامٌع الكلٌة

 اخرى الحلقات الدراسٌة الندوات العلمٌة المؤتمرات العلمٌة

مخطط

2017/

2018 

منجز

2017/

2018 

مخطط

2018/

2019 

مخطط

2017/

2018 

منجز

2017/

2018 

مخطط

2018/

2019 

مخطط

2017/

2018 

منجز

2017/

2018 

مخطط

2018/

2019 

مخطط

2017/

2018 

منجز

2017/

2018 

مخطط

2018/

2019 

 المجموع الكلً للمجموعة الطبٌة
4 2 3 58 51 63 82 242 230 102 97 75 

 وع الكلً للمجموعة الهندسٌةالمجم
4 7 16 25 33 21 143 104 139 21 11 18 

 وع الكلً للمجموعة العلمٌةالمجم
9 10 10 68 129 134 54 60 62 153 157 200 

 المجموع الكلً للمجموعة الزراعٌة
15 1 6 65 27 17 200 225 135 56 86 20 

 االنسانٌةمجموعة وع الكلً للالمجم
25 26 32 69 139 115 141 139 113 36 253 70 

 وع الكلً للمعاهدالمجم
2 4 6 7 12 9 39 35 62 4 30 14 

 لمراكزوع الكلً لالمجم
6 13 7 43 37 38 77 113 112 107 120 98 

 495 754 479 853 918 736 397 428 335 80 63 65 وع الكلً لكافة التشكٌالتالمجم

 

 



 
 وزارة الخعلٍن العالً والبحث العلوً

 2018حقرٌر األدارة السنىي للعام                                                        قسن الذراساث والخخطٍط                                                                                                        /جاهعت بغذاد

051 
 

 

 

 6201/7201الزماالت والبعثات واالجازات الدراسٌة للعام الدراسً / / أ خامساًّ 

 المجامٌع الكلٌة

 االجازات الدراسٌة خارج العراق البعثات الزماالت

مخطط

2016/

2017 

منجز 

2016/

2017 

مخطط 

2017/

2018 

/2016مخطط

2017 

منجز 

2016/

2017 

مخطط 

2017/2018 

/2016مخطط

2017 

منجز 

2016/2017 

مخطط 

2017/2018 

 0 0 0 0 0 0 0 0 1 المجموع الكلً للمجموعة الطبٌة

الكلً للمجموعة المجموع 
 الهندسٌة

5 2 0 2 7 0 5 1 1 

 12 0 8 12 6 9 17 3 12 المجموع الكلً للمجموعة العلمٌة

المجموع الكلً للمجموعة 
 الزراعٌة

3 2 5 3 0 2 6 2 4 

 مجموعةالمجموع الكلً لل
 االنسانٌة

6 5 1 5 0 2 14 11 8 

 2 0 0 2 0 2 2 0 0 المجموع الكلً للمعاهد

 2 2 2 2 5 2 1 7 1 مراكزللموع الكلً المج

 المجموع الكلً لكافة التشكٌالت
28 19 26 23 18 20 35 16 29 



 
 وزارة الخعلٍن العالً والبحث العلوً

 2018حقرٌر األدارة السنىي للعام                                                        قسن الذراساث والخخطٍط                                                                                                        /جاهعت بغذاد

055 
 

 7201/8201الزماالت والبعثات واالجازات الدراسٌة للعام الدراسً ب/                        

 

 

 المجامٌع الكلٌة

 االجازات الدراسٌة خارج العراق البعثات الزماالت

مخطط

2017/

2018 

منجز

2017/

2018 

مخطط

2018/

2019 

/2017مخطط

2018 

/2017منجز

2018 

/2018مخطط

2019 

/2017مخطط

2018 

/2017منجز

2018 

/2018مخطط

2019 

 4 0 0 2 0 0 2 1 0 المجموع الكلً للمجموعة الطبٌة

للمجموعة المجموع الكلً 
 الهندسٌة

0 2 2 0 1 2 1 0 2 

 11 11 12 9 12 12 17 1 17 المجموع الكلً للمجموعة العلمٌة

المجموع الكلً للمجموعة 
 الزراعٌة

5 0 5 2 0 2 4 0 4 

 مجموعةالمجموع الكلً لل
 االنسانٌة

1 2 8 2 0 5 8 0 5 

 0 0 2 0 0 2 0 0 2 المجموع الكلً للمعاهد

 5 0 2 4 6 2 2 2 1 مراكزللموع الكلً المج

 المجموع الكلً لكافة التشكٌالت
26 8 36 20 19 24 29 11 31 



 
 وزارة الخعلٍن العالً والبحث العلوً

 2018حقرٌر األدارة السنىي للعام                                                        قسن الذراساث والخخطٍط                                                                                                        /جاهعت بغذاد

055 
 

 

 

 6201/7201النفقة الخاصة واالعارات واالجازات الدراسٌة والتفرغ العلمً للعام الدراسً سادساًّ / أ / 

 المجامٌع الكلٌة

النفقة الخاصة) داخل وخارج 
 العراق(

 التفرغ العلمً خارج العراق الدراسٌة داخل العراقاالجازات  االعارات

مخطط

2016/

2017 

منجز

2016/

2017 

مخطط

2017/

2018 

مخطط

2016/

2017 

منجز

2016/

2017 

مخطط

2017/

2018 

مخطط

2016/

2017 

2016منجز

/2017 

مخطط

2017/

2018 

مخطط

2016/

2017 

/2016منجز

2017 

مخطط

2017/

2018 

 المجموع الكلً للمجموعة الطبٌة
0 1 1 0 0 0 20 30 95 0 0 0 

المجموع الكلً للمجموعة 
 الهندسٌة

2 2 3 0 0 0 5 8 2 0 1 1 

 المجموع الكلً للمجموعة العلمٌة
21 1 21 0 0 2 127 57 134 11 0 8 

المجموع الكلً للمجموعة 
 الزراعٌة

4 2 5 0 0 0 48 26 26 1 0 0 

 مجموعةالمجموع الكلً لل
 االنسانٌة

3 50 5 0 0 0 15 23 25 4 0 1 

 المجموع الكلً للمعاهد
0 0 4 0 0 0 3 1 5 0 0 0 

المجموع الكلً للمدٌرٌات 
 والمراكز

4 5 4 1 0 2 10 11 11 0 0 1 

 11 1 16 298 156 228 4 0 1 43 61 34 المجموع الكلً لكافة التشكٌالت



 
 وزارة الخعلٍن العالً والبحث العلوً

 2018حقرٌر األدارة السنىي للعام                                                        قسن الذراساث والخخطٍط                                                                                                        /جاهعت بغذاد

052 
 

 

 7201/8201 النفقة الخاصة واالعارات واالجازات الدراسٌة والتفرغ العلمً للعام الدراسًب/ 

 

 المجامٌع الكلٌة

النفقة الخاصة) داخل وخارج 
 العراق(

 التفرغ العلمً خارج العراق االجازات الدراسٌة داخل العراق االعارات

مخطط

2017/

2018 

منجز

2017/

2018 

مخطط

2018/

2019 

مخطط

2017/

2018 

منجز

2017/

2018 

مخطط

2018/

2019 

مخطط

2017/

2018 

منجز 

2017/

2018 

مخطط

2018/

2019 

مخطط

2017/

2018 

/2017منجز

2018 

مخطط

2018/

2019 

 المجموع الكلً للمجموعة الطبٌة
1 3 2 0 0 0 95 38 131 0 0 0 

 المجموع الكلً للمجموعة الهندسٌة
3 1 3 0 0 0 2 9 6 1 1 2 

 المجموع الكلً للمجموعة العلمٌة
21 9 37 2 0 2 134 74 120 8 2 26 

 المجموع الكلً للمجموعة الزراعٌة
5 0 4 0 0 0 26 11 27 0 0 0 

 االنسانٌة مجموعةلً للالمجموع الك
5 116 22 0 1 0 25 19 23 1 1 140 

 المجموع الكلً للمعاهد
4 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0 

 المجموع الكلً للمدٌرٌات والمراكز
4 8 8 2 0 2 11 12 9 1 0 5 

 173 4 11 317 163 298 4 1 4 76 137 43 المجموع الكلً لكافة التشكٌالت
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