
نفقة خاصةمنحةالدقيقالعام
53ماجستير

53دكتوراه

158ماجستير

53دكتوراه

53ماجستير

53دكتوراه

74اإلحصاءاإلحصاءاإلحصاءاإلدارة واالقتصادماجستير4

53ماجستير 

53دكتوراه

ن  كلية اإلدارة واالقتصاد/ خطة قبول الطلبة غير العراقيير

اعداد المقاعد االختصاص
القسمالكليةالشهادةت

اإلدارة واالقتصاد

2

3

5

اإلدارة واالقتصاد

إدارة االعمال

محاسبة

إدارة االعمال

1

إدارة االعمالاإلدارة واالقتصاد

اإلدارة واالقتصاد

اقتصاداقتصاداالقتصاد

العلوم المالية والمرصفيةالعلوم المالية والمرصفية

محاسبة

العلوم المالية والمرصفية

محاسبة



نفقة خاصةمنحةالدقيقالعام
يعلم االمراضفرع االمراض  والطب العدليكلية الطبماجستير1

21نسيج مرضن

21االدويهاالدويهفرع علم االدويةكلية الطبماجستير2

21الفسلجهالفسلجهفرع علم وظائف األعضاءكلية الطبماجستير3

21الكيمياء الحياتية الرسيريهالكيمياء الحياتيةفرع الكيمياء الحياتيةكلية الطبماجستير4

22االحياء المجهريه الطبيةاالحياء المجهريه الطبيةفرع االحياء المجهريةكلية الطبماجستير5

22االحياء المجهريه الطبيةاالحياء المجهريه الطبيةفرع االحياء المجهريةكلية الطبدكتوراه6

22طب مجتمعطب مجتمعفرع طب االرسة والمجتمعكلية الطبماجستير7

22طب مجتمعطب مجتمعفرع طب االرسة والمجتمعكلية الطبدبلوم8

32النسائية والتوليدالنسائية والتوليدفرع النسائية والتوليدكلية الطبدبلوم9

32تخديرتخديرفرع الجراحة كلية الطبدبلوم عالي10

23جراحة عظام و كسورجراحة عظام و كسورفرع الجراحة كلية الطبدبلوم عالي11

يكلية الطبماجستير12 ي    ح البرسر يفرع الترسر ي    ح برسر يترسر ي    ح برسر 126ترسر

ن  كلية الطب/ خطة قبول الطلبة غير العراقيير

اعداد المقاعد
القسمالكليةالشهادةت

االختصاص



نفقة خاصةمنحةالدقيقالعام
بية ماجستير1 33علوم الحياةعلوم الحياةعلوم الحياةالقرنة- كلية الير

بية ماجستير2 63اللغة العربيةاللغة العربيةاللغة العربيةالقرنة- كلية الير

ن  بية / خطة قبول الطلبة غير العراقيير القرنة-كلية الير

اعداد المقاعد
القسمالكليةالشهادةت

االختصاص



نفقة خاصةمنحةالدقيقالعام
جمةاالدابالماجستير1 جمةالير جمةالير 52دراسات الير

42طبيعيالجغرافيةالجغرافيةاالدابالماجستير2

يالجغرافيةالجغرافيةاالدابالماجستير3 42برسر

يالجغرافيةالجغرافيةاالدابالدكتوراه4 42برسر

43معارصالتاري    خ الحديثالتاري    خ االدابالدكتوراه5

43العراق القديمالتاري    خ اإلسالميالتاري    خ االدابالدكتوراه6

43فكر إسالميالتاري    خ اإلسالميالتاري    خ االدابالدكتوراه7

43معارصالتاري    خ الحديثالتاري    خ االدابالماجستير8

43العراق القديمالتاري    خ اإلسالميالتاري    خ االدابالماجستير9

43عرص الرسالةالتاري    خ اإلسالميالتاري    خ االدابالماجستير10

22ادباللغة العربيةاللغة العربيةاالدابالماجستير11

22لغةاللغة العربيةاللغة العربيةاالدابالماجستير12

22ادباللغة العربيةاللغة العربيةاالدابالدكتوراه13

22لغةاللغة العربيةاللغة العربيةاالدابالدكتوراه14

يةاالدابالماجستير15 ن يةاللغة اإلنكلير ن 22ادباللغة اإلنكلير

يةاالدابالماجستير16 ن يةاللغة اإلنكلير ن 22لغةاللغة اإلنكلير

يةاالدابالدكتوراه17 ن يةاللغة اإلنكلير ن 22لغةاللغة اإلنكلير

ن  كلية االداب/ خطة قبول الطلبة غير العراقيير

اعداد المقاعد
القسمالكليةالشهادةت

االختصاص



نفقة خاصةمنحةالدقيقالعام
32انشاءات

32موارد مائية

32انشاءات

32موارد مائية

32جيوتكنك

32الدكتوراه

32الماجستير

32الدكتوراه

32الماجستير

32هندسة الحاسباتهندسة الحاسباتهندسة الحاسباتالهندسةالماجستير5

22الهندسة الكيميائيةالهندسة الكيميائيةالهندسة الكيميائيةالهندسةالماجستير6

الهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكيةالهندسة الميكانيكيةالهندسة 4

الهندسة الكهربائية 3

الدكتوراه

الماجستير

الهندسة المدنية

الهندسة المدنية

1

2

الهندسة الكهربائيةالهندسة الكهربائيةالهندسة

ن  كلية الهندسة/ خطة قبول الطلبة غير العراقيير

اعداد المقاعد

الهندسة المدنية الهندسة

القسمالكليةالشهادةت
االختصاص



نفقة خاصةمنحةالدقيقالعام
بية البدنية وعلوم الرياضةماجستير1 بية البدنية وعلوم الرياضةالير 42الير

بية البدنية وعلوم الرياضةدكتوراه2 بية البدنية وعلوم الرياضةالير 42الير

الشهادةت
اعداد المقاعداالختصاص

ن  بية بدنية وعلوم الرياضة/ خطة قبول الطلبة غير العراقيير كلية الير



نفقة خاصةمنحةالدقيقالعام
22تقنيات حياتيةعلوم األغذيةعلوم األغذيةالزراعةدكتوراه1

وة البحريةالزراعةدكتوراه2 وة البحريةاألسماك والير راع سمكياألسماك والير
ن 22اسير

وة البحريةالزراعةدكتوراه3 وة البحريةاألسماك والير ياألسماك والير
 
22تنوع احيائ

22امراض نباتوقاية النباتوقاية النباتالزراعةدكتوراه4

اتوقاية النباتوقاية النباتالزراعةدكتوراه5 22حرسر

ن  كلية الزراعة/ خطة قبول الطلبة غير العراقيير

اعداد المقاعد
القسمالكليةالشهادةت

االختصاص



نفقة خاصةمنحةدقيقعام
بية للعلوم الرصفة1 23تطبيقيةرياضياترياضياتالير

بية للعلوم الرصفة2 ياءالير ن ياءفير ن يفير 23نانو تكنولوج 

بية للعلوم الرصفة3 ياويةكيمياءكيمياءالير ن 23فير

بية للعلوم الرصفة4 23طفيلياتعلوم حياةعلوم حياةالير

بية للعلوم الرصفة5 23-علوم الحاسوبعلوم الحاسوبالير

بية للعلوم الرصفة6 24رصفة+ تطبيقية رياضياترياضياتالير

بية للعلوم الرصفة7 ياءالير ن ياءفير ن ي فير ياء المادة المكثفة+ نانو تكنولوج  ن 24فير

بية للعلوم الرصفة8 24ال عضوية+ عضوية كيمياءكيمياءالير

بية للعلوم الرصفة9 24فسلجة نبات+ بيئة وتلوث علوم حياةعلوم حياةالير

بية للعلوم الرصفة10 24امنية حاسباتعلوم الحاسوبعلوم الحاسوبالير

بية للعلوم الرصفة11 24-رياضياترياضياتالير

بية للعلوم الرصفة12 ياءالير ن ياءفير ن 24-فير

بية للعلوم الرصفة13 24-كيمياءكيمياءالير

بية للعلوم الرصفة14 24-علوم حياةعلوم حياةالير

بية للعلوم الرصفة15 24-علوم الحاسوبعلوم الحاسوبالير

ماجستير

بكالوريوس

الشهادةت

ن  بية للعلوم الرصفة/ خطة قبول الطلبة غير العراقيير كلية الير

القسمالكلية
اعداد المقاعداالختصاص

دكتوراه



نفقة خاصةمنحةدقيقعام
32اللغةاللغة العربيةماجستير

32االدباللغة العربيةماجستير

32طرائق التدريساللغة العربيةماجستير

بية للبناتماجستير2 بوية والنفسيةالير 32طرائق التدريسعلوم تربويةالعلوم الير

بية للبناتماجستير3 32الجغرافية التطبيقيةالجغرافية التطبيقيةالجغرافية التطبيقيةالير

32الحديث والمعارصالتاري    خماجستير

32اإلسالميالتاري    خماجستير

32الحديث والمعارصالتاري    خدكتوراه

32اإلسالميالتاري    خدكتوراه

ن  بية للبنات/ خطة قبول الطلبة غير العراقيير كلية الير

اللغة العربية بية للبنات1 الير

بية للبنات التاري    خالير 4

اعداد المقاعد
القسمالكليةالشهادةت

االختصاص



نفقة خاصةمنحةدقيقعام
21لغةاللغة العربيةالدكتوراه

21لغةاللغة العربيةالماجستير

21ادباللغة العربيةالدكتوراه

21ادباللغة العربيةالماجستير

بية للعلوم اإلنسانيةالماجستير2 يةالير ن يةاللغة اإلنكلير ن يةاللغة اإلنكلير ن 11اللغة اإلنكلير

21تاري    خ إسالميتاري    خ إسالميالدكتوراه

21تاري    خ إسالميتاري    خ إسالميالماجستير

31تاري    خ حديثتاري    خ حديثالدكتوراه

21تاري    خ حديثتاري    خ حديثالماجستير

يةالدكتوراه يةجغرافية برسر 41جغرافية برسر

يةالماجستير يةجغرافية برسر 41جغرافية برسر

21جغرافية طبيعيةجغرافية طبيعيةالدكتوراه

21جغرافية طبيعيةجغرافية طبيعيةالماجستير

3

بية للعلوم اإلنسانية الير

الجغرافية

بية للعلوم اإلنسانية الير

االختصاص

بية للعلوم اإلنسانية الير

بية للعلوم اإلنسانية الير

اللغة العربية1

القسمالكليةالشهادةت

ن  بية للعلوم اإلنسانية/ خطة قبول الطلبة غير العراقيير كلية الير

3

بية للعلوم اإلنسانية الير

التاري    خ

بية للعلوم اإلنسانية الير

اعداد المقاعد



نفقة خاصةمنحةدقيقعام
22ماجستير

22دكتوراه

22ماجستير

22دكتوراه

22الجراحة والتوليد البيطريالجراحة والتوليد البيطريالجراحة والتوليد البيطريالطب البيطري  ماجستير

22ماجستير

22دكتوراه4

22الصحة العامة الصحة العامة الصحة العامة الطب البيطري  ماجستير5

ي الطب البيطري  ماجستير6
ي الطب الباطنن

ي الطب الباطنن
22الطب الباطنن

2

3

االحياء المجهرية والطفليات الطب البيطري  

الفسلجة واالدوية البيطرية الطب البيطري  

االحياء المجهرية والطفليات االحياء المجهرية والطفليات 

ي    ح واالنسجة البيطرية الطب البيطري   ي    ح واالنسجة البيطرية الترسر ي    ح واالنسجة البيطرية الترسر الترسر

اعداد المقاعد

ن  كلية الطب البيطري/ خطة قبول الطلبة غير العراقيير

الفسلجة واالدوية البيطرية الفسلجة واالدوية البيطرية 

القسمالكليةالشهادةت
االختصاص

1



نفقة خاصةمنحةدقيقعام
42رسم تشكيلي فنون تشكيليةالفنون الجميلةدكتوراه1

42نحتتشكيلي فنون تشكيليةالفنون الجميلةدكتوراه2

42رسم تشكيلي فنون تشكيليةالفنون الجميلةماجستير 3

42نحتتشكيلي فنون تشكيليةالفنون الجميلةماجستير 4

42أخراجمرسحفنون مرسحيةالفنون الجميلةدكتوراه5

42اخراجمرسحفنون مرسحيةالفنون الجميلةماجستير 6

اعداد المقاعد

ن  كلية الفنون الجميلة/ خطة قبول الطلبة غير العراقيير

القسمالكليةالشهادةت
االختصاص



نفقة خاصةمنحةدقيقعام
22القانون العامالقانون العامالقانون العامالقانونماجستير1

22القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصالقانونماجستير2

22القانون الخاصالقانون الخاصالقانون الخاصالقانوندكتوراه3

ن  كلية القانون/ خطة قبول الطلبة غير العراقيير

القسمالكليةالشهادةت
اعداد المقاعداالختصاص



نفقة خاصةمنحةدقيقعام

22الكيمياءالكيمياءماجستير

22الكيمياءالكيمياءدكتواه

22علوم الحياةعلوم الحياةماجستير

22علوم الحياةعلوم الحياةدكتواه

ياءماجستير ن ياءالفير ن 22الفير

ياءدكتواه ن ياءالفير ن 22الفير

22الرياضياتالرياضياتماجستير

22الرياضياتالرياضياتدكتواه

22علم األرضعلم األرضماجستير

22علم األرضعلم األرضدكتواه

22البيئةالبيئةماجستير

22البيئةالبيئةدكتواه

22التحليالتالتحليالتالتحليالتالعلومماجستير7

اعداد المقاعد

5

6

الرياضيات العلوم

علم األرضالعلوم

البيئة العلوم

ن  كلية العلوم/ خطة قبول الطلبة غير العراقيير

1

2

3

4

الكيمياءالعلوم

علوم الحياة العلوم

ياءالعلوم ن الفير

القسمالكليةالشهادةت
االختصاص



نفقة خاصةمنحةدقيقعام
32الصيدلةالصيدلةالصيدلةالصيدلةماجستير1

32الصيدالنياتالصيدالنياتالصيدالنياتالصيدلةماجستير2

ن  كلية الصيدلة/ خطة قبول الطلبة غير العراقيير

القسمالكليةالشهادةت
اعداد المقاعداالختصاص



نفقة خاصةمنحةدقيقعام
33علوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوبماجستير1

2
33نظم المعلومات الحاسوبيةنظم المعلومات الحاسوبيةنظم المعلومات الحاسوبيةنظم المعلومات الحاسوبيةماجستير

ن  كلية علوم الحاسوب/ خطة قبول الطلبة غير العراقيير

القسمالكليةالشهادةت
اعداد المقاعداالختصاص


