
ىىع الدراسُاليفكُ اخلاصُالكبىل العاوالدراسُالتخصص الدقًلالتخصص العاوالكشه/ الفرع الهلًُت

مشتنر51َماجشتري

مشتنر51َدنتىراه

مشتنر42َماجشتري

مشتنر32َدنتىراه

مشتنر22َماجشتري

مشتنر11َدنتىراه

مشتنر42َماجشتري

مشتنر22َدنتىراه

مشتنر42َماجشتري

مشتنر22َدنتىراه

مشتنر22َماجشتريطب عدلٌ

مشتنر42َماجشتريفًزياء طبًُفًزياء

مشتنر31َماجشتري

مشتنر42َدنتىراه

مشتنر22َدنتىراهتشريح بشرٍتشريح بشرٍ

مشتنر22َماجشتريتشريح تشريح

مشتنر22َماجشتريأىشجُ وأجيُأىشجُ وأجيُ

مشتنر33َدبلىو عالٌ موين

مشتنر33َماجشتري

مشتنر33َدنتىراه

مشتنر33َماجشتري

مشتنر33َدنتىراه

مشتنر24َماجشتري

مشتنر24َدنتىراه

مشتنر22َماجشتري

مشتنر33َدنتىراه

مشتنر126َماجشتري

مشتنر84َدنتىراه

مشتنر64َماجشتري

مشتنر22َدنتىراه

مشتنر62َماجشتري

مشتنر22َدنتىراه

مشتنر44َماجشتريهيدسُ احلاسىبهيدسُ احلاسىبهيدسُ احلاسىب

مشتنر42َماجشتري

مشتنر11َدنتىراه

مشتنر33َماجشترياهليدسُ االلهرتوىًُ واالتصاالتاهليدسُ االلهرتوىًُ واالتصاالتاهليدسُ االلهرتوىًُ واالتصاالت

مشتنر22َماجشتريهيدسُ االطراف واملشاىد الصياعًُهيدسُ االطراف واملشاىد الصياعًُهيدسُ االطراف واملشاىد الصياعًُ

مشتنر62َماجشتري

مشتنر22َدنتىراه

مشتنر44َماجشتريهيدسُ العنارَهيدسُ العنارَهيدسُ العنارَ

مشتنر31َماجشتري

مشتنر31َدنتىراه

مشتنر73َماجشتريالرياضًات وتطبًكات احلاسىبالرياضًات وتطبًكات احلاسىب

مشتنر42َماجشتريعلىو احلاسىبعلىو احلاسىب

مشتنر103َماجشتري

مشتنر52َدنتىراه

مستمرة22ماجشتري
مستمرة22دنتىراه

مستمرة22ماجشتري
مستمرة22دنتىراه

مستمرة22ماجشتري
مستمرة22دنتىراه

مشتنر22َماجشتري

مشتنر22َدنتىراه

مشتنر22َماجشتري

مشتنر22َدنتىراه

مشتنر22َماجشتريهيدسُ الشبهات وتكيًات الشبهُ الدولًُهيدسُ شبهات احلاسىبهيدسُ شبهات احلاسىب

مشتنر22َماجشتريهيدسُ امليظىماتهيدسُ امليظىماتهيدسُ امليظىمات

مشتنر32َماجشتريادارَ األستثنار واملىارداقتصاديات ادارَ األستثنار واملىارداقتصاديات ادارَ األستثنار واالعنال

مشتنر32َماجشتريذلاسبُ االعنالالرقابُ احملاسبًُ واملالًُالرقابُ احملاسبًُ واملالًُ

مشتنر32َماجشتريادارَ الصريفُ والتنىيلاقتصاديات ادارَ املصارفاقتصاديات ادارَ املصارف

مشتنر107َماجشتريالتكيًات احلًىيُ اجلزيئًُ و الطبًُالتكيًات احلًىيُ اجلزيئًُ و الطبًُالتكيًات احلًىيُ اجلزيئًُ و الطبًُ

مشتنر75َماجشتريالتكيًات االحًائًُ اليباتًُالتكيًات االحًائًُ اليباتًُالتكيًات االحًائًُ اليباتًُ

العكه الشريرٍ والتكيًات املشاعدَ علِ 

االجناب

العكه الشريرٍ والتكيًات املشاعدَ علِ 

االجناب

دبلىو عالٌ 

معادل 

للناجشتري

مشتنر22َ

مشتنر12َدنتىراهالعكه والتياسل الشريرٍالعكه والتياسل الشريرٍ

مشتنر22َماجشتريعله األجيُ التطبًكٌعله األجيُ التطبًكٌاألجيُ التطبًكٌ

الكاىىن العاو

الكاىىن اخلاص

الكاىىن العاو

الكاىىن اخلاص

الكاىىن العاو

الكاىىن اخلاص

شعبُ الكبىل/ قشه شؤون الدراسات العلًا 

هيدسُ اللًزر وااللهرتوىًات البصريُهيدسُ اللًزر وااللهرتوىًات البصريُ

هيدسُ الطب احلًاتٌ

اسرتاتًجًُعلىو سًاسًُاالسرتاتًجًُ

سًاسُ دولًُ علىو سًاسًُ الشًاسُ الدولًُ

هيدسُ املعلىمات

فشلجُ التياسل

هيدسُ الطب احلًاتٌ

هيدسُ املعلىمات واالتصاالتهيدسُ املعلىمات واالتصاالتهيدسُ املعلىمات واالتصاالت

اهليدسُ الهًنًاويُ

4

اهليدسُ املدىًُاهليدسُ املدىًُاهليدسُ املدىًُ

اهليدسُ املًهاىًهًُ

اهليدسُ الهًنًاويُ

العلىو

علىو الفًزياءعلىو الفًزياء

علىو الهًنًاءعلىو الهًنًاء

اهليدسُ املًهاىًهًُ اهليدسُ املًهاىًهًُ

هيدسُ اللًزر وااللهرتوىًات البصريُ

9

املعود العالٌ لتشخًص 

العكه والتكيًات 

املشاعدَ علِ االجناب

اقتصاديات األعنال7

التكيًات االحًائ8ًُ

ىظه سًاسًُ وسًاسات عامُعلىو سًاسًُ

العالقات االقتصاديُ الدولًُعلىو سًاسًُالعالقات االقتصاديُ الدولًُ

6

احلكىم2

هيدسُ الطب احلًاتٌ

اهليدسُ الهًنًاويُ

اهليدس3ُ

العلىو الشًاس5ًُ

اليظه الشًاسًُ والشًاسات العامُ

الهًنًاء والهًنًاء احلًاتًُ

نًنًاء حًاتًُ سريريُنًنًاء حًاتًُ سريريُ

نًنًاء طبًُنًنًاء طبًُ

أمراض دو

الفشلجُالفشلجُ

التشريح البشرٍ

الفشلجُ والفًزياء الطبًُ

(القبىل العام و النفقة الخاصة)  لقناتي التقدين 2023 ــ 2022خطة القبىل للدراسات العليا في جاهعة النهرين للعام الدراسي 

الطب1

أحًاء دلوريُأحًاء دلوريُاألحًاء اجملوريُ

طب اجملتنعطب اجملتنعطب األسرَ واجملتنع

عله األدويُعله األدويُعله األدويُ

عله األمراضعله األمراض

ىشًج مرضٌ


