
الهيكل التنظيمي لجامعة بغداد للكليات والمعاهد 

 والمراكز البحثية

(االقسام اوالفروع العلمية )  

كلية التربية للعلوم 

ابن الهيثم  –الصرفة   

 االقسام العلمية

 الرياضيات

 الفيزياء

 الكيمياء

 علوم الحياة

 الحاسبات

 كلية االداب

 االقسام العلمية

 اللغة العربية

 اللغة االنكليزية

 علم النفس

 الفلسفة

 االثار

 التاريخ

الجغرافية ونظم 
 المعلومات الجغرافية

 االجتماع

كلية االدارة 

 واالقتصاد

 االقسام العلمية

 االحصاء 

 المحاسبة

 ادارة االعمال

 االدارة الصناعية

 االدارة العامة

العلوم المالية 
ةوالمصرفي  

 االقتصاد

فرع العلوم المالية 
 والنقدية

 كلية االعالم

 االقسام العلمية

 االذاعة والتلفزيون

 الصحافة

 العالقات العامة

وحدة السكرتارية لكل 
 قسم علمي

وحدة السكرتارية لكل 
 قسم علمي

وحدة السكرتارية لكل 
 قسم علمي

وحدة السكرتارية لكل 
 قسم علمي

كــلـيـة التـربـيـة 

 أبن رشد

 االقسام العلمية

 اللغة العربية

 اللغة االنكليزية

 اللغة الكردية

وحدة السكرتارية لكل 
 قسم علمي

 الجغرافية

 التاريخ

العلوم التربوية 
 والنفسية

علوم القران الكريم 
 والتربية االسالمية

التربية البدنية  كلية 

 وعلوم الرياضة

 الفروع العلمية

 العلوم النظرية

 االلعاب الفردية

 االلعاب الفرقية

وحدة السكرتارية لكل 
 فرع علمي

التربية البدنية  كلية 

 وعلوم الرياضة للبنات

 الفروع العلمية

 العلوم النظرية

 االلعاب الفردية

 االلعاب الفرقية

وحدة السكرتارية لكل 
 فروع علمي

التربية  كلية   

 للبنات

 االقسام العلمية

 اللغة العربية

 اللغة االنكليزية

علوم القران الكريم 
 والتربية االسالمية

وحدة السكرتارية لكل 
 قسم علمي

 التاريخ

 الجغرافية

 الحاسوب

 الخدمة االجتماعية

 االقتصاد المنزلي

 رياض االطفال

العلوم التربوية 
 والنفسية

علوم الهندسة  كلية 

 الزراعية

 االقسام العلمية

االرشاد الزراعي 
 ونقل التقنيات

 االقتصاد الزراعي 

المكائن واالالت 
 الزراعية

وحدة السكرتارية لكل 
 قسم علمي

 االنتاج الحيواني

 علوم االغذية

البستنة وهندسة 
 الحدائق

علوم التربة 
 والموارد المائية

 المحاصيل الحقلية

 وقاية النبات

 مكافحة التصحر

الصيدلة كلية   

 الفروع العلمية

 الصيدالنيات

 الكيمياء الصيدالنية

العقاقير والنباتات 
 الطبية

وحدة السكرتارية لكل 
 فرع علمي

 االدوية والسموم

العلوم المختبرية 
 السريرية

 الصيدلة السريرية

كلية الطب 

 البيطري

 الفروع العلمية

 الطب الباطني
 والوقائي

 الجراحة والتوليد

الكيمياء الفسجلة و
 الحياتية واالدوية

وحدة السكرتارية لكل 
 فرع علمي

 التشريح واالنسجة

 الطفيليات

االمراض وامراض 
 الدواجن

 الصحة العامة
 البيطرية

 االحياء المجهرية
 البيطرية

العلوم  كلية 

 االسالمية

 االقسام العلمية

 اللغة العربية

العقيدة والفكر 
 األسالمي

 الشريعة

وحدة السكرتارية لكل 
 قسم علمي

 الفلسفة االسالمية

 االديان المقارنة

الحضارة واالثار 
 االسالمية

العلوم المالية 
 والمصرفية االسالمية

العلوم كلية   

 االقسام العلمية

 الفيزياء 

 الرياضيات

 الكيمياء

وحدة السكرتارية لكل 
 قسم علمي

 االرض

 الحياة

 الحاسوب

 الفلك والفضاء

 التقنيات االحيائية

التحسس النائي ونظم 
 المعلومات الجغرافية

العلوم  كلية 

 السياسية

 الفروع العلمية

 الفكر السياسي

 النظم السياسية

 الدراسات الدولية

وحدة السكرتارية لكل 
 فروع علمي

العلوم للبنات كلية   

 االقسام العلمية

 علوم الحياة

 الكيمياء

 الرياضيات

وحدة السكرتارية لكل 
 قسم علمي

 الحاسوب

 الفيزياء

 كلية اللغات

 االقسام العلمية

 اللغة االنكليزية

 اللغة الفرنسية

 اللغة االسبانية

وحدة السكرتارية لكل 
 قسم علمي

 اللغة االلمانية

 اللغة االيطالية

 اللغة الروسية

 اللغة التركية

 اللغة الفارسية

 اللغة العبرية

 اللغة الكردية

 كلية الهندسة

 االقسام العلمية

 هندسة المدني

 هندسة الكهرباء

 هندسة العمارة

وحدة السكرتارية لكل 
 قسم علمي

 الهندسة الكيمياوية

 هندسة النفط

 هندسة المساحة

 هندسة الحاسوب

 هندسة الطاقة

هندسة االلكترونيك 
 واالتصاالت

 هندسة البيئة

طب  كلية 

 االسنان

 الفروع العلمية

جراحة الفم والوجه 
 والفكين

التعويضات 
 االصطناعية

 تقويم االسنان

وحدة السكرتارية لكل 
 فرع علمي

معالجة وتجميل 
 االسنان

 التشخيص ألفمي

أمراض وجراحة   
 ما حول االسنان

طب أسنان أطفال 
 وقائي

 العلوم االساسية

طب الكندي كلية   

 الفروع العلمية

 الطب الباطني

 الجراحة

 طب االطفال

وحدة السكرتارية لكل 
 فرع علمي

 النسائية والتوليد

علم وظائف االعضاء 
(الفسلجة)  

علم االمراض والطب 
 العدلي

 علم االدوية

طب االسرة 
 والمجتمع

الكيمياء والكيمياء 
 الحياتية

 االحياء المجهرية

 كلية التمريض

 الفروع العلمية

 العلوم االساسية

 أساسيات التمريض

 تمريض البالغين

وحدة السكرتارية لكل 
 فرع علمي

تمريض االطفال   

 تمريض األم والوليد

تمريض صحة 

 المجتمع

تمريض الصحة 

 النفسية والعقلية

 كلية الطب

 الفروع العلمية

 الطب الباطني

 الجراحة

 طب االطفال

وحدة السكرتارية لكل 
 فرع علمي

 النسائية والتوليد

علم وظائف 
(الفسلجة)االعضاء   

علم االمراض 
 والطب العدلي

 علم االدوية

طب االسرة 
 والمجتمع

الكيمياء والكيمياء 
 الحياتية

 االحياء المجهرية

 كلية القانون

 الفروع العلمية

 القانون العام

 القانون الخاص

 القانون الجنائي

وحدة السكرتارية لكل 
 فرع علمي

 القانون الدولي

الهندسة  كلية 

 الخوارزمي

 االقسام العلمية

 هندسة الطب الحياتي

 هندسة الميكاترونكس

هندسة التصنيع 
 المؤتمت

وحدة السكرتارية لكل 
 قسم علمي

الهندسة الكيميائية 
 االحيائية

هندسة المعلومات 
 واالتصاالت

هندسة المعلومات ووسائط 
 االتصاالت المتعددة

فرع الفيزياء 
 الطبية

 
 اللغة السريانية

 

هندسة الموارد 
 المائية

 هندسة الميكانيك

فرع هندسة  هندسة الطيران
 الطيران

 
 التشريح البشري

 

 
 التشريح البشري

 

كلية الفنون 

 الجميلة

 االقسام العلمية

 الفنون المسرحية

 التربية الفنية

 الخط والزخرفة

وحدة السكرتارية لكل 
 قسم علمي

 الفنون الموسيقية

فرع 
 التمثيل

فرع 
 التقنيات

فرع 
 االخراج

 
 الفنون التشكيلية

 

فرع 
 الرسم

فرع 
 الخزف

فرع 
 النحت

فرع 
 الكرافيك

 التصميم

فرع 
 الطباعي

فرع 
 االقمشة

فرع 
 الداخلي

فرع 
 الصناعي

 

الفنون السينمائية 
 والتفزيونية

 

فرع 
 السيناريو

فرع 
 المونتاج

فرع 
 التصوير

فرع 
 االخراج

 المعاهد الكليات

معهد الهندسة الوراثية 

 والتقنيات اإلحيائية

 الفروع العلمية

فرع الهندسة 

 الوراثية

 

فرع التقنية 

 اإلحيائية

 

معهد الليزر للدراسات 

 العليا
 

 الفروع العلمية

 فرع التطبيقات

 الهندسية والصناعية

 

 فرع التطبيقات

 الطبية والبايلوجية

 

الدراسات  العالي معهد

 المحاسبية والمالية

 االقسام العلمية

قسم الدراسات 

 المحاسبية

قسم الدراسات 

 المالية

 المراكز البحثية

المركز الريادي لبحوث 

 السرطان
 

 االقسام العلمية

قسم الفحص 

 السريري

عيادة االشعة 

 التشخيصية

 

 عيادة النواظير

 

قسم بحوث علم 

 االمراض

 مختبر معلمات االورام

مختبر الفحص 

 الخلوي

مختبر الفحص 

 النسيجي

 مركز دراسات المرأة
 

قسم بحوث التمكين 

 وبناء القدرات

قسم بحوث السياسات 

 والتشريعات

قسم بحوث المجتمع 

 الدولي

مركز بحوث ومتحف 

 التاريخ الطبيعي

 االقسام العلمية

قسم الالفقريات 

 والحشرات

فقرياتقسم ال  

نبات والبيئةقسم ال  

سماكقسم األ  

مركز بحوث السوق 

 وحماية المستهلك

قسم البحوث 

 والدراسات

قسم تقويم السلع 

 واداء الخدمات

 االقسام العلمية

مركز الدراسات 

 االستراتيجية والدولية

قسم الدراسات 

 االستراتيجية

قسم الدراسات السياسية 

 االقليمية والدولية

 االقسام العلمية

قسم دراسات 

 السياسات العامة

 قسم دراسة االزمات

البحوث مركز 

 التربوية والنفسية

 قسم البحوث التربوية

 قسم البحوث النفسية

 االقسام العلمية

احياء التراث مركز 

 العلمي العربي

 قسم العلوم الصرفة

 قسم المخطوطات

 االقسام العلمية

الدراسات  قسم

 االنسانية

 قسم توثيق بغداد

المركز الوطني للدراسات 

 السكانية والديموغرافية

    تصميم                  
بسام عبد الرحمن احمد:   المهندس              

هاني محسن عبود     : مبرمج اقدم       

  أشراف
حسينزينة معين محمد . د.م  

 مدير قسم الدراسات والتخطيط
 

 تدقيق
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