
ت اسم الجامعة ة ل اسم ال الدراسة
االختصاص 
العام/الدقيق

ة السنة الدراس
المقاعد 
العامة

مقاعد 
النفقة 
الخاصة

ة ات العلم الخلف المواد الدراسية

1 جامعة واسط
ة  ال

ة االساس
ماجست 

ة/اللغة  اللغة الع
ة الع

2023-2024 4 4  
بكالوريوس تربية اساسية  تربية

 
الصرف
النحو

فقه اللغة
العروض
البالغة

النقد االدبي القديم
االدب العربي القديم
االدب العربي الحديث
النقد االدبي الحديث

2 جامعة واسط

علوم 
الحاسوب 
ا  وتكنلوج
المعلومات

ماجست 
علوم 

الحاسوب/علوم 
ات امج ال

2023-2024 4 6

 
بكالوريوس علوم حاسبات علوم

بكالوريوس علوم الرياضيات والحاسوب علوم
بكالوريوس علوم الرياضيات وتطبيقات الحاسوب علوم

بكالوريوس علوم الحاسوب تربية
بكالوريوس علوم البرامجيات علوم

بكالوريوس شبكات  المعلومات  علوم
بكالوريوس تكنولوجيا المعلومات علوم
بكالوريوس الذكاء االصطناعي علوم
بكالوريوس نظم المعلومات علوم

بكالوريوس  الوسائط المتعددة علوم
دبلوم عال علوم حاسبات علوم
دبلوم عال علوم برمجيات علوم

دبلوم عال تربية صرفة حاسبات تربية
دبلوم عال   ذكاء اصطناعي علوم

دبلوم عال تكنولوجيا المعلومات علوم
دبلوم عال  إدارة شبكات  علوم
دبلوم عال نظم معلومات علوم

دبلوم عال  أمنية الحاسوب علوم
دبلوم عال الوسائط المتعددة علوم

 
هندسة البرامجيات

انظمة تشغيل
شبكات الحاسوب
البرمجة الكيانية

هياكل البيانات والخوارزميات
 الذكاء االصطناعي

3 جامعة واسط ة االداب ل ماجست  الفلسفة/الفلسفة 2023-2024 4 4  
بكالوريوس فلسفة اداب

 
الفلسفة اليونانية (سقراط - افالطون - ارسطو)

الفلسفة االسالمية  (الفارابي - ابن الرشد -  ابن سينا
الفلسفة الحديثة (ديكارت- كانت - هيجل)

الفلسفة المعاصرة ( رسل - سارتر - الوضعية المنطقية )



4 جامعة واسط ة االداب ل ماجست  ة/لغة اللغة الع 2023-2024 4 4
 

بكالوريوس لغة عربية اداب
بكالوريوس لغة عربية تربية

 
فصول في فقة اللغة ( د رمضان عبد التواب)

علم اللغة ( د علي عبد الواحد وافي)
التفسير البياني للقرآن الكريم ( د عائشة بنت شاطي)

معاني النحو (د فاضل السامرائي)
المهذب في علم التصريف ( د هاشم طه شالش)

المواد الدراسية التي درسها الطالب في مرحلة البكالوريوس 
ذات المضمون اللغوي والنحوي

5 جامعة واسط ة االداب ل ماجست  ة/االدب اللغة الع 2023-2024 4 4
 

بكالوريوس لغة عربية اداب
بكالوريوس لغة عربية تربية

 
تاريخ النقد األدبي عند العرب ( د إحسان عباس)

النقد الثقافي ( د عبدهللا الغذامي)
تحليل النص السردي ( محمد بو عزة)
اآلدب العباسي ( ناظم رشيد شيخو)
البالغة والتطبيق ( د أحمد مطلوب)

المواد الدراسية التي درسها الطالب في مرحلة البكالوريوس 
ذات المضمون االدبي

6 جامعة واسط
ة االدارة  ل
واالقتصاد

ماجست  احصاء/إحصاء 2023-2024 4 2  
بكالوريوس احصاء ادارة اقتصاد

 
مبادئ االحصاء واالحتماالت 

التوزيعات االحتمالية واالحصاء الرياضي
االستدالل االحصائي

تصميم وتحليل التجارب
االنحدار والقياس االقتصادي

7 جامعة واسط
ة االدارة  ل
واالقتصاد

لوم عال د

ط  اقتصاد /تخط
ودراسة الجدوى 

م  ة وتق االقتصاد
وعات الم

2023-2024 6 2

 
بكالوريوس اقتصاد ادارة اقتصاد

بكالوريوس ادارة اعمال ادارة اقتصاد
بكالوريوس محاسبة ادارة اقتصاد

بكالوريوس علوم مالية ومصرفية ادارة اقتصاد
بكالوريوس  هندسة

 
دراسة جدوى

تقييم مشروعات
تخطيط استراتيجي

اقتصاد جزئي

8 جامعة واسط
ة االدارة  ل
واالقتصاد

ماجست  أقتصاد/أقتصاد 2023-2024 5 3  
بكالوريوس اقتصاد ادارة اقتصاد

 
النظرية النقدية
االقتصاد الكلي
المالية العامة

االقتصاد الدولي
االقتصاد الجزئي

فكر االقتصاد

9 جامعة واسط
ة االدارة  ل
واالقتصاد

ماجست 

ط  أقتصاد/تخط
ودراسة الجدوى 

م  ة وتق االقتصاد
وعات الم

2023-2024 5 2
 

بكالوريوس اقتصاد ادارة اقتصاد
دبلوم عال تقويم المشاريع ادارة اقتصاد

 
تقويم المشروعات
االقتصاد الصناعي

دراسة الجدوى االقتصادية
التخطيط االستراتيجي

االقتصاد الجزئي



10 جامعة واسط
ة االدارة  ل
واالقتصاد

دكتوراه أقتصاد/أقتصاد 2023-2024 4 2  
ماجستير اقتصاد ادارة اقتصاد

 
النظرية النقدية
االقتصاد الكلي
اقتصاد مالي 

االقتصاد الدولي
االقتصاد الجزئي

فكر االقتصاد

11 جامعة واسط
ة االدارة  ل
واالقتصاد

ماجست 
ة/االلمحاس المحاس

ة
2023-2024 5 3  

بكالوريوس محاسبة ادارة اقتصاد

 
محاسبة متوسطة 
المحاسبة المتقدمة
نظرية محاسبية
محاسبة تكاليف

محاسبة تكاليف متقدمة
محاسبة ادارية 
تدقيق ورقابة

نظم معلومات محاسبية باالنكليزي

12 جامعة واسط
ة االدارة  ل
واالقتصاد

دكتوراه ة ة/المحاس المحاس 2023-2024 2 0  
ماجستير محاسبة ادارة اقتصاد

 
محاسبة مالية متوسطة 
محاسبة مالية متقدمة
محاسبة تكاليف متقدمة

 محاسبة ادارية 
تدقيق ورقابة 

محاسبة دولية ومعايير

13 جامعة واسط
ة  ة ال ل

ة وعلوم  دن ال
اضة ال

ماجست 

ة وعلوم  دن ة ال ال
ة  اضة/ال ال
ة وعلوم  دن ال

اضة ال

2023-2024 4 9
 

بكالوريوس التربية البدنية وعلوم الرياضة التربية البدنية 
وعلوم الرياضة

 
علم التدريب الرياضي

التعلم الحركي
علم النفس الرياضي

البايو ميكانيك
الفسلجة

14 جامعة واسط
ة  ة ال ل

للعلوم 
ة سان اال

ماجست 
ــــخ  ــــخ اسال /تار تار

اسال 
2023-2024 3 5  

بكالوريوس تاريخ تربية

 
تاريخ الدولة العربية من ظهور اإلسالم إلى نهاية الدولة 

األموية يوليوس فلهاوزن
1- العصر العباسي األول 2  دراسات في العصور العباسية 

المتأخرة عبد العزيز الدوري
النظم االسالمية صبحي الصالح

تاريخ الدويالت العربية االسالمية خاشع المعاضيدي
تاريخ عصر الرسالة والخالفة الراشدة جواد علي

محاضرات في منهج البحث التاريخي فاضل جابر ضاحي
تاريخ العرب وحضارتهم في األندلس خليل ابراهيم السامرائي 

واخرون



15 جامعة واسط
ة  ة ال ل

للعلوم 
ة سان اال

دكتوراه
ــــخ  ــــخ/تار التار

اسال 
2023-2024 3 5  

ماجستير تاريخ اسالمي تربية

 
االستشراق والتاريخ االسالمي فاروق عمر فوزي

تاريخ الدولة المغولية برتولد شبولر
1- تاريخ التصوف االسالمي 2- مكانة التصوف في دولة مغول 

فارس والعراق عبد الرحمن بدوي  و رياض عبد الحسين
1- واسط في العصر األموي 2- واسط في العصر العباسي عبد 

القادر المعاضيدي
تاريخ المغرب في العصر االسالمي السيد عبد العزيز سالم

1- التاريخ العربي والمؤرخون 2- مناهج التأليف عند العلماء 
العرب شاكر مصطفى مصطفى الشكعة

دراسات في الفرق والعقائد االسالمية عرفان عبد الحميد

16 جامعة واسط
ة  ة ال ل

للعلوم 
ة سان اال

ماجست 
ــــخ  ــــخ/التار التار

ث الحد
2023-2024 3 5  

بكالوريوس تاريخ تربية

 
تاريخ أوربا في العصر الوسيط لعبد القادر اليوسف
تأريخ أوربا الحديث والمعاصر محمد مظفر االدهمي

تاريخ الوطن العربي الحديث ابراهيم خليل احمد وآخرون
تاريخ العراق الحديث والمعاصر محمد عصفور سلمان

دراسات في التاريخ األمريكي الحديث علي خيري مطرود
تاريخ العالم المعاصر موسى طويرش

17 جامعة واسط
ة  ة ال ل

للعلوم 
ة سان اال

دكتوراه
ــــخ  ــــخ/التار التار

ث الحد
2023-2024 3 5  

ماجستير تاريخ حديث تربية

 
تاريخ العراق االقتصادي واالجتماعي حنا بطاطو

تأريخ أوربا في عصر النهضة محمد مظفر االدهمي
تاريخ الدولة العثمانية أحمد عبد الرحيم مصطفى

تاريخ روسيا الحديث هاشم صالح التكريتي
تاريخ آسيا الحديث ميالد المقرحي

تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر شوقي الجمل وعبد هللا ابراهيم
تاريخ الواليات المتحدة االمريكية عبد العزيز نوار ود.عبد 

المجيد نعنعي

18 جامعة واسط
ة  ة ال ل

للعلوم 
ة سان اال

ماجست 
ــــخ  ــــخ/التار التار

م القد
2023-2024 3 5  

بكالوريوس تاريخ تربية آداب دراسات شرقية

 
 مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ج1  2- تاريخ العراق -1

القديم طه باقر  و جورج رو
جواد علي المفصل في تاريخ العرب

طه باقر مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة ج2
ف . دياكوف - س . كوفاليف الحضارات القديمة ج1+ ج2



19 جامعة واسط
ة  ة ال ل

للعلوم 
ة سان اال

دكتوراه
ــــخ  ــــخ/التار التار

م القد
2023-2024 3 5  

ماجستير تاريخ قديم تربية

 
البنية الذهنية في الشرق االدنى المتوسط يوسف الحوراني

الشرق الخالد مقدمة في تاريخ وحضارة الشرق األدنى من أقدم 
العصور حتى عام 323 ق.م عبد الحميد زايد

1- الهند القديمة حضاراتها ودياناتها  2-  خمسة آالف سنة من 
تاريخ الصين : المجلد األول محمد إسماعيل الندوى مجموعة 

من الباحثين
تاريخ إيران القديم .. من البداية حتى نهاية العصر الساساني 

حسن بيرنيا
تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ج1 + ج2 فيليب حتي

المملكة الحثية دراسة في التأريخ السياسي لبالد األناضول صالح 
رشيد الصالحي

اليونان والرومان علي عكاشة واخرون

20 جامعة واسط
ة  ة ال ل

للعلوم 
ة سان اال

ماجست 
ة  ة/جغراف جغراف

عام
2023-2024 3 5  

بكالوريوس جغرافية تربية

 
جغرافية المناخ
جيومورفولوجيا

علم الهيدرولوجي
جغرافية  السكان
جغرافية الصناعة
جغرافية الزراعة
جغرافية المدن

جغرافية الموارد الطبيعية
جغرافية البيئة والتلوث

-تقنيات ونظم معلومات جغرافية
جغرافية السياسة
جغرافية العراق

21 جامعة واسط
ة  ة ال ل

للعلوم 
ة سان اال

دكتوراه
ة  ة/جغراف جغراف

عام
2023-2024 3 5  

ماجستير جغرافية تربية

 
تخطيط مدن

استعماالت ارض زراعية
دراسات سكانية
مشكالت بيئية

جغرافية المناخ (شمولي + تطبيقي)
علم اشكال سطح االرض

علم الهيدرولوجي
تنمية بشرية

جغرافية سياسية
GIS نظم معلومات جغرافية



22 جامعة واسط
ة  ة ال ل

للعلوم 
ة سان اال

ماجست 
ة/االدارة  ادارة ت

ة ال
2023-2024 3 5  

بكالوريوس علوم تربوية ونفسية تربية

 
االدارة واالشراف التربوي

التخطيط  التربوي
اقتصاديات التعليم 
مفاهيم في االدارة 

القيادة االدارية

23 جامعة واسط
ة  ة ال ل

للعلوم 
ة سان اال

ماجست 
طرائق 

س/طرائق  التدر
س التدر

2023-2024 3 3  
بكالوريوس علوم تربوية ونفسية تربية

 
المنهج والكتاب المدرسي 

 طرائق التدريس  
 تقنيات تربوية  
القياس والتقويم  

مناهج البحث العلمي

24 جامعة واسط
ة  ة ال ل

للعلوم 
ة سان اال

ماجست 
علم النفس 

وي/علم النفس  ال
وي ال

2023-2024 3 5  
بكالوريوس علوم تربوية ونفسية تربية

 
علم النفس التربوي 
علم النفس المعرفي 
 علم النفس العام 
القياس والتقويم  

مناهج البحث العلمي 
 االرشاد النفسي  
احصاء تربوي

25 جامعة واسط
ة  ة ال ل

للعلوم 
ة سان اال

دكتوراه
علم النفس 

العام/علم النفس 
وي ال

2023-2024 3 5  
ماجستير علوم تربوية ونفسية تربية

 
دراسات متقدمة في علم النفس التربوي 
دراسات متقدمة في علم النفس المعرفي  

اختبارات ومقاييس 
منهج البحث العلمي  
احصاء تربوي متقدم  

دراسات متقدمة في علم النفس الفسيولوجي
دراسات متقدمة في علم النفس المدرسي

26 جامعة واسط
ة  ة ال ل

للعلوم 
ة سان اال

ماجست 
ة/علم  ل اللغة  االن

اللغة
2023-2024 2 2  

بكالوريوس لغة انكليزية تربية

 
علم األصوات اإلنجليزية •

لنطق أفضل للغة اإلنجليزية •
 قواعد اللغة اإلنجليزية •
 قواعد اللغة اإلنجليزية •
دراسة اللغة لجورج يول •

علم اللغة •
 قواعد اللغة اإلنجليزية •

تقنيات ومبادئ في تدريس اللغة لديانا الرسن فريمان •
اختبارات



27 جامعة واسط
ة  ة ال ل

للعلوم 
ة سان اال

ماجست 
اللغة 

ة/االدب/االد ل االن
ي ل ب االن

2023-2024 2 2  
بكالوريوس لغة انكليزية تربية

 
الشعر االدراكي للطالب في الخارج من قبل L.G. الكسندر

مقدمة في الدراما لجورج ويتفيلد.
كتاب قصص قصيرة للفنان عبد العزيز الرزاق وعزيز المطلبي.

مسرحية الفصل  الواحد لمحمد باقر طويج.
شعر القرن السادس عشر لعلودي حسن الجبوري وآخرون.
الشعر اإلنجليزي للقرن السابع عشر: شاكر محمد مصطفى

دكتور فاوستس للكريستوفر مارلو.
مرتفعات ويذرينغ إلميلي برونتي.

رواية األوقات الصعبة لتشارلز ديكنز.
الشعر الفيكتوري لضياء الجبوري وإيمي سكيرا.
هاملت والليلة الثانية عشر بقلم ويليام شكسبير.

األسلحة والرجل من قبل جي بي شو.
في انتظار جودو بواسطة صموئيل بيكيت.

غاتسبي العظيم بقلم فيتزجيرالد.
عالم الشعراء لجيمس ريفز 

مزرعة الحيوانات لجورج إليوت

28 جامعة واسط
ة  ة ال ل

للعلوم 
ة سان اال

ماجست  ة/لغة ل لغة ان 2023-2024 2 2  
بكالوريوس لغة انكليزية تربية

 
علم األصوات اإلنجليزية

لنطق أفضل للغة اإلنجليزية
قواعد اللغة اإلنجليزية في الجامعة
قواعد اللغة اإلنجليزية المستخدمة

دراسة اللغة لجورج يول
علم اللغة

قواعد اللغة اإلنجليزية التمهيدية لنورمان ستاغبيبرج.
تقنيات ومبادئ في تدريس اللغة لديانا الرسن فريمان

29 جامعة واسط
ة  ة ال ل

للعلوم 
ة سان اال

ماجست  ة/اللغة اللغة الع 2023-2024 3 5
 

بكالوريوس لغة عربية تربية
بكالوريوس لغة عربية اداب

 
النحو

الصرف
 فقه اللغة 

علم اللغة الحديث 
المعجم العربي

التطبيقات اللغوية

30 جامعة واسط
ة  ة ال ل

للعلوم 
ة سان اال

دكتوراه
ة/اللغة  اللغة  الع

ة الع
2023-2024 3 5

 
ماجستير اللغة العربية/ اللغة تربية
ماجستير اللغة العربية/ اللغة اداب

 
االعالل واالبدال في الصرف العربي

مشكالت كتاب العين 
اللسانيات النصيّة

ظواهر صوتية قديمة 
مسائل في النحو العربي

 مراحل تطور اللغة 
التطور الداللي



31 جامعة واسط
ة  ة ال ل

للعلوم 
ة سان اال

ماجست 
ة  اللغة الع

/االدب/االدب
2023-2024 3 5  

بكالوريوس لغة عربية تربية

 
األدب اإلسالمي 

األدب العربي قبل اإلسالم
 األدب األندلسي

البالغة
 الشعر العربي الحديث (الشعر والنثر)

 النقد العربي القديم
النقد العربي الحديث

32 جامعة واسط
ة  ة ال ل

للعلوم 
ة سان اال

دكتوراه
ة  اللغة الع

/االدب/االدب
2023-2024 3 5  

ماجستير اللغة العربية/ االدب تربية

 
التجديد في األدب العباسي

نظريات السرد 
األساليب النثرية القديمة وتحوالتها

قصيدة النثر العربية
قضايا نقدية حديثة

المستشرقون وأثرهم في األدب األندلسي
الحقيقة والمجاز في البالغة العربية

33 جامعة واسط
ة  ة ال ل

للعلوم 
ة سان اال

ماجست 

ة  علوم القران وال
ة/علوم  االسالم
ة  القران وال

ة االسالم

2023-2024 3 5  
بكالوريوس علوم القرآن تربية

 
احكام الترتيل برواية حفص عن عاصم 

 محاضرات في تفسير آيات االحكام (د. عبد االمير زاهد)
 جامع الدروس العربية (الغالييني)

أصول الدين االسالمي (رشدي عليان)
علوم القرآن (السيد محمد باقر الحكيم)

اعجاز القرآن الكريم (د. فضل حسن عباس)
التمهيد (د. محمد هادي معرفة)

أصول الحديث (د.عبد الهادي الفضلي) 
 مذاهب االسالميين (د.حسن الحكيم)

35 جامعة واسط
ة  ة ال ل

فة للعلوم ال
ماجست  ات اض ات/ال اض ر 2023-2024 3 6

 
بكالوريوس علوم الرياضيات تربية
بكالوريوس علوم الرياضيات علوم

بكالوريوس علوم الرياضيات التطبيقية علوم
بكالوريوس علوم الرياضيات والحاسوب علوم

 
تفاضل وتكامل
اسس رياضيات

جبر خطي
التفاضل والتكامل المتقدم

المعادالت التفاضلية االعتيادية
جبر المجرد

التحليل الرياضي
جبر الحلقات

معادالت تفاضلية جزئية
التحليل العددي
التبلوجيا العامة
التحليل العقدي

االحصاء الرياضي



36 جامعة واسط
ة  ة ال ل

فة للعلوم ال
ماجست 

اة/علم  علوم الح
الحيوان

2023-2024 4 6
 

بكالوريوس علوم حياة تربية
بكالوريوس علوم حياة علوم

 
االحياء العام

علم حياة الخلية
االنسجة الحيوانية
الكيمياء الحياتية

علم الوراثة
بيئة وتلوث

الفسلجة الحيوانية
المناعة

تقنيات نسيجية

37 جامعة واسط ة الزراعة ل ماجست 
ة والموارد  علوم ال
ة  ة/علوم ال المائ

ة والموارد المائ
2023-2024 2 2

 
بكالوريوس علوم التربة والموارد المائية علوم زراعية
دبلوم عال علوم التربة والموارد المائية علوم زراعية

 
فيزياء تربة
كيمياء تربة

احياء التربة المجهرية
مبادئ تربة

مسح وتصنيف اراضي

38 جامعة واسط ة الطب ل ماجست 
اء  ة/اح اء مجه اح

ة ة طب مجه
2023-2024 3 3

 
بكالوريوس طب وجراحة عامة طب

بكالوريوس طب وجراحة الفم واالسنان طب االسنان
بكالوريوس طب وجراحة بيطرية طب البيطري

بكالوريوس علوم حياة علوم
بكالوريوس علوم حياة /  علم االحياء المجهرية علوم

 
Jawet's علم األحياء الدقيقة الطبية والسريرية

39 جامعة واسط ة الطب ل لوم عال د
طب وجراحة 

عامة/الجراحة العامة
2023-2024 3 3  

بكالوريوس طب وجراحة عامة طب
 

الفسلجة و االمراض و التشريح و الجراحة العامة

40 جامعة واسط ة العلوم ل ماجست  اء اء/الف الف 2023-2024 2 4

 
بكالوريوس الفيزياء علوم
بكالوريوس فيزياء تربية

بكالوريوس فيزياء الليزر علوم
بكالوريوس علوم تطبيقية علوم

 
ميكانيك و خواص مادة

فيزياء حديثة
حرارية

قيزياء مواد
فيزياء الليزر

بصريات
ميكانيك الكم

فيزياء الحالة الصلبة
فيزياء نووية

النظرية الكهرومغناطيسية



41 جامعة واسط ة العلوم ل دكتوراه اء اء/الف الف 2023-2024 1 2
 

ماجستير علوم الفيزياء علوم
ماجستير علم المواد علوم

 
ميكانيك الكم
الكتروداينميك

فيزياء الحالة الصلبة
بصريات متقدم
فيزياء البالزما

ليزر متقدم
استشعار عن بعد
اشباه موصالت

فيزياء نووية متقدم
فيزياء مواد متقدم

42 جامعة واسط ة العلوم ل ماجست 
اء  اة/اح علوم الح

ه مجه
2023-2024 2 4

 
بكالوريوس علوم حياة علوم

بكالوريوس علوم حياة - احياء مجهرية علوم

 
بكتريا مرضية

فايروسات
مناعة
فطريات

فسلجة احياء مجهرية
ابتدائيات

احياء مجهرية تربة ومياه
احياء مجهرية غذائية وصناعية

43 جامعة واسط ة العلوم ل ماجست 
اة/علم  علوم الح

الحيوان
2023-2024 2 4

 
بكالوريوس علوم حياة علوم
بكالوريوس علوم حياة تربية

بكالوريوس علوم حياة / تقانة احيائية علوم

 
فسلجة حيوان

انسجة
خلية ووراثة
بيئة وتلوث

حشرات
علم الحياة الجزيئي
الفقريات وطفيليات

44 جامعة واسط ة العلوم ل ماجست 
اة/علم  علوم الح

ات الن
2023-2024 2 4

 
بكالوريوس علوم حياة علوم

بكالوريوس علوم حياة / تقانة احيائية علوم
بكالوريوس علوم حياة تربية

 
تصنيف نبات
تشريح نبات
فسلجة نبات

فطريات
تقنية احيائية نباتية
بايولوجي جزيئي

بيئة وتلوث



45 جامعة واسط ة العلوم ل دكتوراه
اة/علم  علوم الح

الحيوان
2023-2024 2 4

 
ماجستير علوم حياة / علم الحيوان علوم

ماجستير علوم حياة تربية

 
فسلجة حيوان متقدم

انسجة
خلية ووراثة

طفيليات
علم الحياة الجزيئي

تقنيات احيائية

46 جامعة واسط
ة الفنون  ل

لة الجم
ماجست 

ة  ة/ال ة فن ال
ة ل شك ة  ال الفن

2023-2024 1 2  
بكالوريوس التربية الفنية فنون جميلة

 
الفن و المجتمع عبر التأريخ/ ارنولد هاوزر
التيارات الفنية المعاصرة / محمود أمهز

مناهج النقد المعاصر / صالح فضل
مدخل الى علم الجمال و فلسفة الفن/ اميره حلمي مطر

اساسيات التدريس / د. خليل ابراهيم 2005

47 جامعة واسط
ة الفنون  ل

لة الجم
ماجست 

ة  ة/ت ة فن ت
ة ح م

2023-2024 1 2  
بكالوريوس  فنون جميلة

 
اسس االخراج المسرحي ( الكسندر دين)

المخرج في المسرح المعاصر ( سعد أردش)
اسس فن التمثيل و االخراج ( جالل الشرقاوي)

الدراما ازياؤها و مناظرها ( جيمس الفر )
أساسيات التدريس ( د. خليل ابراهيم 2005)

علم الجمال أفاقه و تطوره ( د. نجم عبد حيدر )
النقد الفني ( جيروم ستولنتز )

48 جامعة واسط ة القانون ل ماجست 
القانون/القانون 

الجنا 
2023-2024 2 1  

بكالوريوس قانون و حقوق قانون

 
المبادئ العامة في قانون العقوبات / د. علي حسين خلف

شرح قانون العقوبات / القسم الخاص  _ د. جمال أبراهيم 
الحيدري 

أصول المحاكمات الجزائية / د. فخري عبد الرزاق الحديثي
التحقيق الجنائي والطب العدلي / د. سلطان الشاوي , د. وصفي 

محمد علي 
المختصر في الفقه الجنائي األسالمي / د. أحمد الكبيسي , د. 

محمد شالل حبيب 
القضاء  الجنائي الدولي / د. سهيل الفتالوي

49 جامعة واسط ة الهندسة ل ماجست 
اء  اء عامة/كه كه

عامة
2023-2024 1 2

 
بكالوريوس هندسة كهربائية هندسة
بكالوريوس هندسة الكترونيك هندسة
بكالوريوس هندسة اتصاالت هندسة

بكالوريوس هندسة القدرة الكهربائية هندسة
بكالوريوس هندسة كهرباء / قدرة ومكائن هندسة

بكالوريوس هندسة النظم والسيطرة هندسة
بكالوريوس هندسة الحاسبات هندسة

بكالوريوس هندسة الكهروميكانيك هندسة

 
اسس الهندسة الكهربائية + دوائر كهربائية

الكترونيك
اتصاالت

هوائيات و انتشار
مكائن كهربائية

انظمة قدرة
انظمة سيطرة

حاسبات متقدم +شبكات



50 جامعة واسط ة الهندسة ل ماجست 
هندسة 

شاءات  ة/اال المدن
ة المستدامة الهندس

2023-2024 2 2

 
بكالوريوس هندسة المدنية هندسة

بكالوريوس هندسة بناء وأنشاءات / فرع االنشاءات هندسة
بكالوريوس هندسة المدنية / هندسة الطرق والجسور هندسة

 
ميكانيك الموائع

هندسة تربة
هندسة االسس
هتدسة إنشاءات
تصاميم خرسانية

رياضيات
تحليالت هندسية

إحصاء
مقاومة المواد
تصاميم الحديد

51 جامعة واسط ة الهندسة ل ماجست 
هندسة 

اه  ة/هندسة م مدن
ئة و ب

2023-2024 2 2

 
بكالوريوس هندسة المدنية هندسة

بكالوريوس هندسة المياه والمنشأت الهيدروليكية هندسة
بكالوريوس الهندسة المدنية / الهندسة الصحية والبيئية 

هندسة
بكالوريوس هندسة السدود والموارد المائية هندسة

 
منشآت هيدروليكية
ميكانيك الموائع

هيدرولوجي
هندسة صحية
هندسة تربة
هندسة اسس

هندسة انشاءات
تصاميم خرسانية

رياضيات
تحليالت هندسية

احصاء
هندسة ري و بزل

52 جامعة واسط ة الهندسة ل ماجست 
ف  ات/تكي الحرار
د الهواء و التجم

2023-2024 2 2
 

بكالوريوس هندسة ميكانيك هندسة
بكالوريوس هندسة التكييف و التجميد هندسة

 
رياضيات (اول+ثاني+تحليالت عددية)

ديناميك الحرارة
ميكانيك الموائع
انتقال الحرارة

محركات االحتراق الداخلي
محطات القدرة
تكييف الهواء

53 جامعة واسط ة الهندسة ل ماجست 
د  ات/تول الحرار

طاقة
2023-2024 3 2  

بكالوريوس هندسة ميكانيك هندسة

 
رياضيات (اول+ثاني+تحليالت عددية) 

ديناميك الحرارة 
ميكانيك الموائع
انتقال الحرارة 

محركات االحتراق الداخلي
محطات القدرة 
تكييف الهواء



54 جامعة واسط ة الهندسة ل ماجست 
هندسة 

ك  ان ة/الم ك ان م
التطب 

2023-2024 2 2  
بكالوريوس هندسة ميكانيكية  هندسة

 
ميكانيك هندسي (سكوني و حركي)

مقاومة مواد
سيطرة

إهتزازات
نظرية مكائن
مواد هندسية

رياضيات اول و ثاني و تحليالت عددية

55 جامعة واسط ة الهندسة ل دكتوراه
هندسة 

ات ة/حرار ك ان م
2023-2024 2 1

 
ماجستير هندسة ميكانيكية / موائع وحراريات هندسة

ماجستير هندسة التبريد والتكييف هندسة
ماجستير هندسة ميكانيكية / قدره هندسة

ماجستير هندسة ميكانيكية / حراريات هندسة
ماجستير هندسة ميكانيكية / قدرة حرارية  هندسة
ماجستير هندسة ميكانيكية / تكييف وتجميد  هندسة

ماجستير هندسة ميكانيكية / موائع هندسة

 
ديناميك الحرارة بكلوريوس و ماجستير
انتقال حرارة  بكلوريوس و ماجستير

ميكانيك الموائع  بكلوريوس و ماجستير
تكييف الهواء و التجميد  بكلوريوس و ماجستير

تحليالت عددية  بكلوريوس و ماجستير
محركات احتراق داخلي  بكلوريوس و ماجستير

محطات قدرة  بكلوريوس و ماجستير
طاقة شمسية  بكلوريوس و ماجستير

56 جامعة واسط ة الهندسة ل ماجست 
هندسة 

م  العمارة/تصم
ي ح

2023-2024 3 2  
بكالوريوس هندسة العمارة هندسة

 
اساليب الحفاظ المعماري 

اساسيات التخطيط
نظريات التصميم الحضري

االسكان 
عمارة عربية اسالمية 

عمارة ومناخ
تصميم فضاءات خارجية


