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الدراسي  2015/2014
الجامعة المــستنصریةـ24
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2015/2014 
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الجامعــة التكنولوجیةـ32
عـدد الطلبـة المتخـرجیـن مـن الدراسات االولیة في الجامعة التكنولوجیة موزعین حسـب الكلیة والجنسیة والجنس للعام338

الدراسي2015/2014
عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في الجامعة التكنولوجیة موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع والجنسیة والجنس359

للعام الدراسي  2015/2014
جامعـة النھرینـ38
عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في جامعة النهرین موزعین حسب الكلیة والجنسیة والجنس  للعام الدراسي3910

2015/2014
عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في جامعة النهرین موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام4011

الدراسي 2015/2014
الجامعــــة العراقیةـ42
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الدراسي 2015/2014
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2014/2013
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2014/2013

 عدد الطلبة المتخرجین مـن الدراسات األولیـة في جامعة تكریت موزعیـن حسـب الكلیـة والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام6219
الدراسي 2015/2014

جامعة سامراءـ66
 عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في جامعة سامراء موزعیـن حسب الكلیــة والجنسیة والجنس  للعام الدراسي 6720

  2015/2014
عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في جامعة سامراء موزعین حسب الكلیــــة والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام6821

الدراسي 2015/2014
جامعة القادسیةـ69
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الدراسي 2015/2014
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2015/2014
عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في جامعة الفلوجة موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام 8127

الدراسي 2015/2014
جامعــــة بابلـ82
عـدد الطلبـة المتخرجین مـن الدراسات األولیـة في جامعة بابل  موزعیـن حسب الكلیة والجنسیة والجنس للعام الدراسي 8328

 2015/2014
عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في جامعة بابل موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام8529

الدراسي  2015/2014

جامعة القاسم الخضراءـ89
 عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في جامعة القاسم الخضراء موزعیـن حسب الكلیــة والجنسیة والجنس  للعام 9030

الدراسي 2015/2014  
عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في جامعة قاسم الخضراء موزعین حسب الكلیــــة والقسم والفرع والجنسیة9131

والجنس للعام الدراسي 2015/2014
جامعــــة دیالىـ92

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة  في جامعة دیالى موزعیـن حسب الكلیة والجنسیة والجنس للعام الدراسي  9332
  2015/2014

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة  في جامعة دیالى موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع والجنسیة والجنس  للعام9433
الدراسي 2015/2014

جامعــــة كربالءـ97

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في جامعة كربالء موزعیـن حسـب الكلیـة والجنسیـة والجنس للعام الدراسي9834
2015/2014

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في جامعـــة  كربالء موزعین حسب الكلیــة والقسـم والفرع والجنسیـة والجنس9935
للعام الدراسي 2015/2014

جامعة ذي قارـ102
عـدد الطلبـة المتخرجیـن مـن الدراسات األولیـة في جامعة ذي قار موزعیـن حسب الكلیة والجنس والجنسیة للعام الدراسي10336

    2015/2014
عـدد الطلبـة المتخرجیـن مـن الدراسات األولیـة في جامعــة  ذي قار موزعیـن حســب الكلیـة والقســم والفرع والجنسیة والجنس10437

للعام الدراسي 2015/2014
جامعة سومرـ106
 عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في جامعة سومر  موزعیـن حسب الكلیــة والجنسیة والجنس  للعام الدراسي 10738

  2015/2014
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عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في جامعة سومر موزعین حسب الكلیــــة والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام10839
الدراسي 2015/2014

جامعة كركوكـ109
عـدد الطلبة المتخرجیـن من الدراسات األولیـة في جامعة كركوك موزعیـن حسـب الكلیـة والجنسیة والجنس للعام الدراسي11040

  2015/2014
عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في جامعة كركوك موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام11141

الدراسي 2015/2014
جامعة واسطـ113
عـدد الطلبـة المتخرجیـن من الدراسات األولیـة في جامعة واسط موزعیـن حسـب الكلیـة والجنسیـة والجنس للعام الدراسي11442

   2015 / 2014
عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في جامعة واسط موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام11543

الدراسي 2015/2014

جامعة میسانـ117
 عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في جامعة میسان موزعیـن حسب الكلیــة والجنسیة والجنس  للعام الدراسي 11844

  2015/2014
عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في جامعـة میسان موزعین حسب الكلیــــة والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام11945

الدراسي 2015/2014
جامعة المثنىـ120
 عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في جامعة المثنى موزعیـن حسب الكلیــة والجنسیة والجنس  للعام الدراسي 12146

  2015/2014
عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في جامعة المثنى موزعین حسب الكلیــــة والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام12247

الدراسي 2015/2014
الجامعة التقنیة في المنطقة الشمالیةـ124
 عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في الجامعة التقنیة في المنطقة الشمالیة موزعیـن حسب الكلیــة  (المعهد) 12548

والجنسیة والجنس  للعام الدراسي 2015/2014  
عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في الجامعة التقنیة في المنطقة الشمالیة موزعین حسب الكلیــــة (المعهد)12649

والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014
الجامعة التقنیة في المنطقة الوسطىـ129
 عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في الجامعة التقنیة في المنطقة الوسطى موزعیـن حسب الكلیــة  (المعهد) 13050

والجنسیة والجنس  للعام الدراسي 2015/2014  
عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في الجامعة التقنیة في المنطقة الوسطى موزعین حسب الكلیــــة (المعهد)13151

والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014
الجامعة التقنیة في منطقة الفرات االوسطـ137
 عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في الجامعة التقنیة في منطقة الفرات االوسط موزعیـن حسب الكلیــة(المعهد) 13852

والجنسیة والجنس  للعام الدراسي 2015/2014  
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عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في الجامعة التقنیة في منطقة الفرات االوسط موزعین حسب الكلیــــة (المعهد)13953
والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

الجامعة التقنیة في المنطقة الجنوبیةـ144
 عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في الجامعة التقنیة في المنطقة الجنوبیة موزعیـن حسب الكلیــة  (المعهد) 14554

والجنسیة والجنس  للعام الدراسي 2015/2014  
عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في الجامعة التقنیة في المنطقةالجنوبیة موزعین حسب الكلیــــة (المعهد) والقسم14655

والفرع والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014
الكلیات االھلیةـ149
عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في الكلیات االهلیة  موزعیـن حسب الكلیة والجنسیة والجنس للعام الدراسي 15056

 2015 /2014
عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات األولیـة في الكلیات االهلیة موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام 15257

الدراسي 2015/2014
القسم الثاني ـ الدراسات العلیا ـ جداول تجمیعیةـ156
عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعات العراق كافة والهیئات العراقیة موزعیـن حسب الجامعة والشهادة 16658

والجنس للعام الدراسي 2015/2014  
عدد الطلبة المتخرجین من الدراسـات العلیا  في الجامعات كافة والهیئات العراقیة موزعیـن حسب الجامعة والجنسیة والجنس 16759

للعام الدراسي  2015/2014 
جامعة بغدادـ168
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراســات العلیا  في جامعة بغداد موزعیـن حسب الكلیـة والشهادة والجنس للعام 16960

الدراسي 2015/2014  
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة بغداد موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشهادة 17061

والجنس للعام الدراسي 2015/2014
الجامعة المستنصریةـ178
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیــا في الجامعة المستنصریة موزعیـن حسـب الكلیـة والشهادة والجنس للعام 17962

الدراسي  2015/2014  
عدد الطلبة العرب المتخرجین من الدراسـات العلیــا في الجامعة المستنصریة موزعیـن حسـب الكلیـة والشهادة والجنس للعام 18063

الدراسي  2015/2014  
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا  في الجامعة المستنصریة موزعیـن حسب الكلیة والقسم واالختصاص 18164

والشهادة والجنس للعام الدراسي  2015/2014  
عدد الطلبة العرب المتخرجین من الدراسـات العلیا  في الجامعة المستنصریة موزعیـن حسب الكلیة والقسم واالختصاص 18565

والشهادة والجنس للعام الدراسي  2015/2014  
الجامعة التكنولوجیةـ186
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا في الجامعة التكنولوجیة موزعیـن حسـب القسم والشهادة والجنس للعام 18766

الدراسي 2015/2014  
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عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا في الجامعة التكنولوجیة موزعیـن حسب الكلیة والقسم واالختصاص 18867
والشهادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014  

جامعة النھرینـ190

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا في جامعة النهرین موزعیـن حسـب الكلیـة والشهادة والجنس للعام 19168
الدراسي 2015/2014  

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا في جامعة النهرین موزعیـن حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشهادة 19269
والجنس للعام الدراسي 2015/2014  

الجامعة العراقیةـ194

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا في الجامعة العراقیة موزعیـن حسـب الكلیـة والشهادة والجنس للعام 19570
الدراسي 2015/2014  

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا في الجامعة العراقیة موزعیـن حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشهادة 19671
والجنس للعام الدراسي 2015/2014  

المجلس العراقي لالختصاصات الطبیةـ197
عدد الطلبة  المتخرجیـن من الدراسات العلیا في المجلس العراقي لالختصـاصات الطبیـة موزعیـن حسب الكلیة والشهادة 19872

والجنس للعام الدراسي 2015/2014  
عدد الطلبـة العراقیـین المتخرجیــن من الدراسات العلیا  في المجلس العراقي لالختصاصات الطبیة موزعیـن حسب الكلیة 19973

والقسم واالختصاص والشهادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014  
جامعة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالتـ201
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیـا في جامعة تكنلوجیا المعلومات واالتصاالت موزعیـن حسب الكلیـة 20274

والشهـادة والجنـس للعام الدراسي 2015/2014  
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا  في جامعة تكنلوجیا المعلومات واالتصاالت موزعیـن حسب  الكلیـــة 20375

والقسم واالختصاص والشهادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014  
جامعة البصرةـ204
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا  في جامعة البصرة موزعیـن حسـب الكلیـة والشهادة والجنس للعام 20576

الدراسي 2015/2014  
والجنس للعام الدراسي 2015/2014  20677

جامعة الكوفةـ210
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا في جامعة الكوفة موزعیـن حسب الكلیـــة والشهادة والجنس للعام 21178

الدراسي 2015/2014  
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا في جامعة الكوفة موزعیـن حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشهادة 21279

والجنس للعام الدراسي 2015/2014  



الموضوعرقم الجدولرقم الصفحة

جامعة تكریتـ214

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا في جامعة تكریت موزعیـن حسب الكلیـــة والشهادة والجنس للعام 21580
الدراسي 2015/2014  

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا في جامعة تكریت موزعیـن حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشهادة 21681
والجنس للعام الدراسي 2015/2014  

جامعة سامراءـ219
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیــا  في جامعـة سامراء موزعیـن حسب الكلیــــة والشهـادة والجنس للعام 22082

الدراسي 2015/2014  
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعــة سامراء موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشهادة 22183

والجنس للعام الدراسي  2015/2014  
جامعة القادسیةـ222
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا في جامعة القادسیة موزعیـن حسب الكلیـــة والشهادة والجنس للعام 22384

الدراسي 2015/2014    
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا فـي جامعة القادسیة موزعیـن حسب الكلیـــــة والقسم  واالختصاص 22485

والشهادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014  
جامعة االنبارـ225
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا في جامعة االنبار موزعیـن حسب الكلیـــة والشهادة والجنس للعام 22686

الدراسي 2015/2014    
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا فـي جامعة االنبار موزعیـن حسب الكلیـــــة والقسم  واالختصاص 22787

والشهادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014  
جامعة بابلـ229
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیــا  في جامعة بابل موزعیـن حسب الكلیــة والشهادة والجنس للعام الدراسي 23088

   2015/2014
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا في جامعة بابل موزعیـن حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشهادة 23189

والجنس للعام الدراسي  2015/2014  
جامعة القاسم الخضراءـ234
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیــا في جامعـة القاسم الخضراء موزعیـن حسب الكلیــــة والشهـادة والجنس 23590

للعام الدراسي 2015/2014  
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعــة القاسم الخضراء موزعین حسب الكلیة والقســـم واالختصاص 23691

والشهادة والجنس للعام الدراسي  2015/2014  
جامعة دیالىـ237
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا في جامعة دیالى موزعیـن حسب الكلیــــة والشهادة والجنس للعام 23892

الدراسي  2014/2013 
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا في جامعـــة دیالى موزعیـن حسـب الكلیـة والقسـم و االختصاص 23993

والشهادة  والجنس للعام الدراسي 2015/2014  
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جامعة كربالءـ241

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا في جامعة كربالء موزعیـن حسب الكلیـــة والشهادة والجنس للعام 24294
الدراسي 2015/2014  

عدد الطلبة العراقییــن المتخرجین من الدراسـات العلیا في جامعة كربالء موزعیـن حسب الكلیـة والقسم  واالختصــاص 24395
والشهادة  والجنس للعام الدراسي 2015/2014  

جامعة ذي قارـ244
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا في جامعة ذي قار موزعیـن حسب الكلیـــة والشهادة والجنس للعام 24596

الدراسي 2015/2014  
عدد الطلبة العراقییــن المتخرجین من الدراسـات العلیا في جامعة ذي قار موزعیـن حسب الكلیـة والقسم واالختصــاص 24697

والشهادة  والجنس للعام الدراسي 2015/2014  
جامعة واسطـ247
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا في جامعة واسط موزعیـن حسب الكلیـــة والشهادة والجنس للعام الدراسي 24898

  2015/2014
عدد الطلبة العراقییــن المتخرجین من الدراسـات العلیا في جامعة واسط موزعیـن حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشهادة  24999

والجنس للعام الدراسي 2015/2014  
جامعة كركوكـ250
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا في جامعة كركوك موزعیـن حســب الكلیة والشهادة والجنس للعام 251100

الدراسي 2015/2014  
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا في جامعة كركوك موزعیـن حسب الكلیـــة والقســم واالختصاص والشهادة 252101

 والجنس للعام الدراسي 2015/2014  
جامعة المثنىـ253
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا في جامعة المثنى موزعیـن حســب الكلیة والشهادة والجنس للعام 254102

الدراسي 2015/2014  
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسـات العلیا في جامعة المثنى موزعیـن حسب الكلیـــة والقســم واالختصاص والشهادة 255103

 والجنس للعام الدراسي 2015/2014  
الجامعة التقنیة في المنطقة الوسطىـ256
 عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في الجامعة التقنیة في المنطقة الوسطى موزعیـن حسب الكلیــة 257104

والشهادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014  
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في الجامعة التقنیة في المنطقة الوسطى موزعین حسب الكلیــــة والقسم258105

واالختصاص والشهادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014
جامعةالفرات االوسط التقنیةـ259
 عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة الفرات االوسط التقنیة موزعیـن حسب الكلیــة والشهادة 260106

والجنس للعام الدراسي 2015/2014  
عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة الفرات االوسط التقنیة موزعین حسب الكلیــــة  والقسم261107

واالختصاص والشهادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014



البیانیة األشكال محتویات  
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2 1 
خالل  األولیة حسب الجنسالمتخرجین من الدراسات الجامعیة  الطلبة مخطط لعدد

).2014/2015-2010/2011(الفترة   

3 2 
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)2010/2011-2014/2015.(  

3 3 
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)2010/2011-2014/2015.(  

4 4 
الجامعات الحكومیة والكلیات االهلیة والجامعات مخطط لعدد الطلبة المتخرجیـــن من 

).2014/2015(التقنیة للعام الدراسي   

6 5 
حسب الجنس خالل الفترة مخطط لعدد الطلبة المتخرجین من الدراسات العلیا 

  ).2014/2015ـــ  2010/2011(

7 6 
مخطط لعدد الطلبة المتخرجین من الدراسات العلیا حسب الشهادة للعام الدراسي 

)2014/2015(  
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5 

 )1(جدول رقم 
نس عدد الطلبة المتخرجین في الجامعات كافة والجامعات التقنیة والكلیات االھلیة في الدراسات الجامعیة االولیة موزعین حسب الجامعة والج

 2015/2014للعام الدراسي 

 الھیئة/ الكلیة / الجامعة 
 المجموع مجموع الدراسات المسائیة مجموع الدراسات الصباحیة

 مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور مجموع اناث ذكور
 9917 5837 4080 2138 961 1177 7779 4876 2903 بغداد

 6149 3369 2780 1121 509 612 5028 2860 2168 المستنصریة
 1562 841 721 19 4 15 1543 837 706 التكنولوجیة

 795 477 318 1 0 1 794 477 317 النھرین 
 2697 1467 1230 1031 457 574 1666 1010 656 العراقیة
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. الموصل

 .. .. .. .. .. .. .. .. .. نینوى
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. الحمدانیة

 4745 2521 2224 708 176 532 4037 2345 1692 البصرة
 4579 2293 2286 776 190 586 3803 2103 1700 الكوفة
 3554 1449 2105 1090 322 768 2464 1127 1337 تكریت

 306 148 158 0 0 0 306 148 158 سامراء
 3643 1733 1910 864 281 583 2779 1452 1327 القادسیة

 1450 717 733 28 4 24 1422 713 709 االنبار
 185 44 141 27 4 23 158 40 118 الفلوجھ

 3981 2404 1577 327 137 190 3654 2267 1387 بابل
 290 133 157 0 0 0 290 133 157 الخضراءالقاسم 

 3074 1802 1272 63 12 51 3011 1790 1221 دیالى
 3013 1631 1382 466 193 273 2547 1438 1109 كربالء
 1813 1317 496 1 0 1 1812 1317 495 ذي قار
 270 180 90 0 0 0 270 180 90 سومر
 1799 1071 728 79 7 72 1720 1064 656 كركوك
 1856 979 877 318 120 198 1538 859 679 واسط
 1018 667 351 0 0 0 1018 667 351 میسان
 1709 813 896 433 144 289 1276 669 607 المثنى

 58405 31893 26512 9490 3521 5969 48915 28372 20543 مجموع الجامعات الحكومیة
الجامعة التقنیة في  

 المنطقة الشمالیة
 .. .. .. .. .. .. .. .. .. كلیات
 2091 720 1371 73 10 63 2018 710 1308 معاھد

الجامعة التقنیة في 
 المنطقة الوسطى

 1188 601 587 185 79 106 1003 522 481 كلیات
 7304 3344 3960 633 187 446 6671 3157 3514 معاھد

الجامعة التقنیة في  
 منطقة الفرات االوسط

 460 199 261 0 0 0 460 199 261 كلیات
 4785 1894 2891 0 0 0 4785 1894 2891 معاھد

الجامعة التقنیة في  
 المنطقة الجنوبیة

 486 222 264 0 0 0 486 222 264 كلیات
 4616 1919 2697 59 13 46 4557 1906 2651 معاھد

 2134 1022 1112 185 79 106 1949 943 1006 مجموع الكلیات التقنیة
 18796 7877 10919 765 210 555 18031 7667 10364 التقنیةمجموع المعاھد 

 20930 8899 12031 950 289 661 19980 8610 11370 مجموع الجامعات التقنیة
 21513 6726 14787 8026 1757 6269 13487 4969 8518 الكلیات االھلیة
 100848 47518 53330 18466 5567 12899 82382 41951 40431 المجموع الكلي
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ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ

6 

 

1 808120142015

46201320146485

24.620102011 

2014201564.64910

20102011                                   

5 

  
20102011 20142015 

  

 
2 

36497

 
3 67.7

25.469 

 
 
 
 
 
 
 

 

0 1000 2000 3000 4000 5000

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

اناث

ذكور



  2015/2014للعام الدراسي  التعلیم العالي خریجو

ـــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــ
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6 

20142015 

  
  
2 

  )2014/2015-2010/2011( الفترةالتعلیم العالي في العراق خالل  يخریجمؤشرات رئیسة ل

  السنة الدراسیة

خریجو   الجامعیة األولیةخریجو الدراسات 
الدراسات 

الجامعات   العلیا
  الحكومیة

الكلیات 
  األھلیة

  ھیئة التعلیم التقني
 المجموع

المعاھد   الكلي
  التقنیة

الكلیات 
  التقنیة

  مجموع

2011/2010 59369 9641 21819 2528 24347 93357 4910 

2012/2011 56361 13673 26314 2325 28639 98673 5846 

2013/2012 61079 16276 19899 2518 22417 99772 6888 

20132014 58235 23880 15705 2370 18075 100190 6485 

20142015 58405 21513 18796 2134 20930 100848 8081 



 

20132014 20142015  

0.3 9.9  19.7 10  15.8 0.7 24.6 



 

20102011 20142015  

1.6  123.1 13.9  15.6  14.0  8.0 64.6 

 

557

5467

2057

الدبلوم العالي

الماجستیر

الدكتوراه



الدراسات األولیة

القسم األول

جداول تجمیعیة



جدول ( 3 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

290248707772167290348767779بغداد
216828605028000216828605028المستنصریة
70682815340997068371543التكنولوجیة

317477794000317477794 النھرین
6561006166204465610101666العراقیة

..................الموصل *
..................نینوى*

..................الحمدانیة*
169223454037000169223454037البصرة
170021033803000170021033803الكوفة
133711272464000133711272464تكریت

158148306000158148306سامراء
132714522779000132714522779القادسیة

70971314220007097131422االنبار
1184015800011840158الفلوجھ

138722673654000138722673654بابل
157133290000157133290القاسم الخضراء

122117903011000122117903011دیالى
110914382547000110914382547كربالء
4951317181200049513171812ذي قار
9018027000090180270سومر
6561064172000065610641720كركوك
67985915380006798591538واسط
35166710180003516671018میسان

*  (..) عدم توفر بیانات

دراسات صباحیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في الجامعات كافة والكلیات االھلیة موزعین حسب الجامعة والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

الجامعة
المجموععربعراقیون
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تابع جدول ( 3 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

60766912760006076691276المثنى
1308710201800013087102018الجامعة التقنیة في  المنطقة الشمالیة
39903669765951015399536797674الجامعة التقنیة في المنطقة الوسطى

315220935245000315220935245الجامعة التقنیة في  منطقة الفرات االوسط
291521285043000291521285043الجامعة التقنیة في  المنطقة الجنوبیة

851149641347575128518496913487الكلیات االھلیة
404184191782335133447404314195182382مجموع الدراسات الصباحیة

1177961213800011779612138بغداد
61250811200116125091121المستنصریة
1541900015419التكنولوجیة

101000101النھرین
57445710310005744571031العراقیة

..................الموصل *
..................الحمدانیة *

532176708000532176708البصرة
586190776000586190776الكوفة
76832210900007683221090تكریت

000000000سامراء
583281864000583281864القادسیة

2442800024428االنبار

*  (..) عدم توفر بیانات

الجامعة
المجموععربعراقیون

دراسات مسائیة
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تابع جدول (  3  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
2342700023427جامعة الفلوجة

190137327000190137327بابل
000000000القاسم الخضراء

511263000511263دیالى
273193466000273193466كربالء
101000101ذي قار
000000000سومر
7277900072779كركوك
198120318000198120318واسط
000000000میسان
289144433000289144433المثنى

631073000631073الجامعة التقنیة في  المنطقة الشمالیة
552266818000552266818الجامعة التقنیة في المنطقة الوسطى

000000000الجامعة التقنیة في  منطقة الفرات االوسط
461359000461359الجامعة التقنیة في  المنطقة الجنوبیة

626817578025101626917578026الكلیات االھلیة
1289855661846411212899556718466مجموع الدراسات المسائیة

53316474831007991435495333047518100848مجموع الجامعات

المجموع
الجامعة

عربعراقیون
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جامعـــة بغـــداد 



جدول (  4 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

8613722300086137223الطب

242852000242852طب الكندي

49961450004996145طب االسنان

4410514900044105149الصیدلة

5310215501153103156التمریض

250249499000250249499الھندسة

205373000205373ھندسة الخوارزمي

216197413011216198414الزراعة

58581161015958117الطب البیطري

119312431000119312431العلوم

02572570000257257العلوم للبنات

402331733011402332734االدارة واالقتصاد

198389587000198389587التربیة  ابن رشد

115216331000115216331التربیة  ابن الھیثم

06806800110681681التربیة  للبنات

1887426200018874262التربیة الریاضیة

01331330000133133التربیة الریاضیة للبنات

277424701000277424701االداب

1208520500012085205االعالم

218325543011218326544اللغات

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة بغداد موزعین حسب الكلیة والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

الكلیة
المجموععربعراقیون

دراسات صباحیة
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تابع جدول (  4 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

5817623400058176234القانون

9812422200098124222العلوم السیاسیة

193119312000193119312الفنون الجمیلة

116200316011116201317العلوم االسالمیة

290248707772167290348767779مجموع الدراسات الصباحیة

781795000781795التمریض

0121200001212العلوم للبنات

304166470000304166470االدارة واالقتصاد

159127286000159127286التربیة ابن رشد

105164269000105164269التربیة ابن الھیثم

02892890000289289التربیة للبنات

404000404االعالم

99481470009948147اللغات

2437631900024376319العلوم السیاسیة

1856124600018561246الفنون الجمیلة

011000011العلوم االسالمیة

1177961213800011779612138مجموع الدراسات المسائیة

407958319910167408058379917المجموع الكلي

دراسات مسائیة

الكلیة
المجموععربعراقیون
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    جدول (   5  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

8613722300086137223عامالطب
242852000242852عامطب الكندي
49961450004996145عامطب االسنان

4410514900044105149عامالصیدلة
5310215501153103156عامالتمریض

322961000322961الھندسة  المدنیة
112839000112839الھندسة  المعماریة

191130000191130الھندسة المیكانیكة
235000235ھندسة الطیران

211435000211435
181129000181129الھندسة الكھربائیة

131730000131730ھندسة الكترونیك واتصاالت
7172400071724ھندسة  الحاسوب

163551000163551الھندسة  الكیمیاویة
92411330009241133ھندسة  النفط

111122000111122ھندسة المساحة
38110003811الھندسة الطاقة
5111600051116ھندسة البیئة

212748000212748ھندسة  الموارد المائیة
250249499000250249499

4182200041822ھندسة  الطب الحیاتي

3121500031215ھندسة  المیكاترونیكس

6101600061016ھندسة المعلومات واالتصاالت

2101200021012ھندسة الكیمیاءاالحیائیة

538000538ھندسة  عملیات التصنیع

205373000205373

 عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة بغداد موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

المجموععربعراقیون
الفرع القسم الكلیة

مجموع القسم

دراسات صباحیة

الھندسة

الھندسة المیكانیكة

مجموع الكلیة

الھندسة الخوارزمي

مجموع الكلیة
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    تابع جدول (   5  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
192443000192443االرشاد الزراعي
182947000182947االقتصاد الزراعي

293665000293665البستنة
222345011222446التربة والموارد المائیة

261339000261339الثروة الحیوانیة
182139000182139علوم االغذیة
271744000271744وقایة النبات

2583300025833المكننة الزراعیة
322658000322658المحاصیل الحقلیة

216197413011216198414
58581161015958117عامالطب البیطري

177087000177087علوم الحیاة
155267000155267التقنیات االحیائیة

166379000166379الكیمیاء
113950000113950الفیزیاء

172138000172138الریاضیات
202040000202040علم االرض

2182000021820 الفلك
212950000212950علوم الحاسوب

119312431000119312431
0626200006262علوم الحیاة

0595900005959الكیمیاء
0343400003434الفیزیاء العام
0202000002020الفیزیاء الطبیة

0363600003636الریاضیات
0464600004646علوم الحاسوب

02572570000257257

المجموع

الزراعھ

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

العلوم للبنات

مجموع الكلیة

الفرعالقسمالكلیة
عربعراقیون

العلوم
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    تابع جدول (   5  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

404585000404585االحصاء
97811780009781178عامادارة االعمال
73521250007352125االدارة العامة

332558000332558االدارة الصناعیة
1009219200010092192المحاسبة

341852011341953عام
251843000251843 مالیة ونقدیة

593695011593796مجموع القسم
402331733011402332734

27971240002797124اللغة العربیة
29911200002991120اللغة االنكلیزیة

213960000213960لغة كردیة
365288000365288التاریخ

344781000344781الجغرافیة
182644000182644العلوم التربویة والنفسیة

333770000333770علوم القران
198389587000198389587

155065000155065علوم الحیاة
28731010002873101الكیمیاء
192241000192241الفیزیاء

324274000324274الریاضیات
212950000212950علوم الحاسوب

115216331000115216331

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

المجموع
الفرعالقسمالكلیة

عراقیون

االدارة واالقتصاد

االقتصاد 

عرب

التربیة ابن رشد

التربیة ابن الھیثم
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    تابع جدول (   5  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
0363600003636علوم الحاسوب
01031030000103103اللغة العربیة

0929200009292اللغة االنكلیزیة
0696900006969التاریخ

0646400006464الجغرافیة
0676700006767التربیة وعلم النفس

0717101107272علوم القران
0565600005656ریاض االطفال
0595900005959االقتصاد منزلي

0636300006363الخدمة االجتماعیة
06806800110681681

30751050003075105اللغة العربیة
8374500083745اللغة االنكلیزیة

68611290006861129التاریخ
325688000325688الجغرافیة
52701220005270122االجتماع

34681020003468102علم النفس
212950000212950الفلسفة
322860000322860االثار

277424701000277424701
26941200112695121اللغة االنكلیزیة
121628000121628اللغة الكردیة

1782500017825اللغة السریانیھ
222345000222345اللغة الفارسیة
403777000403777اللغة التركیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

المجموع
الفرع

عربعراقیون

التربیة البنات

االداب

القسمالكلیة

اللغات
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    تابع جدول (   5  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
1782500017825اللغة العبریة

292655000292655اللغة الفرنسیة
175471000175471اللغة االلمانیة
112031000112031اللغة الروسیة
273966000273966اللغة االسبانیة

218325543011218326544
323163000323163الصحافة

502777000502777االذاعة والتلفزیون
382765000382765العالقات العامة

1208520500012085205
5817623400058176234عامالقانون

9812422200098124222عامالعلوم السیاسیة
1836825100018368251االلعاب الفردیة
56110005611االلعاب الفرقیة

1887426200018874262
01331330000133133عامالتربیة  الریاضیة للبنات

151227000151227رسم
1762300017623نحت
76130007613خزف

392463000392463
141024000141024طباعي
1321500013215صناعي
1772400017724اقمشة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

المجموععرب

اللغات

الفرعالقسمالكلیة
عراقیون

التربیة الریاضیة

االعالم

الفنون الجمیلة

فنون تشكیلیة

التصمیم

مجموع القسم
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    تابع جدول (   5  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
99180009918داخليالتصمیم

532881000532881
639000639تمثیل
303000303اخراج
617000617تقنیات

1541900015419
1392200013922تلفزیون
1401400014014سینما

2793600027936
284472000284472التربیة  الفنیة

1521700015217الفنون الموسیقیة
1682400016824الخط والزخرفة

193119312000193119312
355388000355388اللغة العربیة

47731200114774121الشریعة
34741080003474108عقیده وفكر اسالمي

116200316011116201317
290248707772167290348767779

عرب

المجموع
مجموع الدراسات الصباحیة

الفرعالقسمالكلیة

مجموع القسم

مجموع القسم

مجموع القسم

الفنون الجمیلة

العلوم االسالمیة

مجموع الكلیة

المسرح

سینمائیة وتلفزیون

المجموععراقیون
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    تابع جدول (   5  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

781795000781795عامالتمریض
011000011علوم الحیاة

044000044الكیمیاء
033000033الفیزیاء

044000044علوم الحاسوب
0121200001212

2092900020929االحصاء
84571410008457141عامادارة االعمال
78451230007845123االدارة العامة

3173800031738االدارة الصناعیة
68411090006841109المحاسبة

1631900016319عام
74110007411مالیة

2373000023730
304166470000304166470

113041000113041اللغة العربیة
242448000242448اللغة االنكلیزیة
1051500010515اللغة الكردیة

271138000271138التاریخ
411657000411657الجغرافیة

341751000341751العلوم التربویة والنفسیة
122436000122436طرائق تدریس القران والتربیة االسالمیة

159127286000159127286

مجموع القسم

دراسات مسائیة

الفرعالقسمالكلیة
عراقیون

العلوم للبنات

االدارة واالقتصاد

االقتصاد 

التربیة ابن رشد

المجموععرب

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة
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    تابع جدول (   5  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
213758000213758علوم الحیاة

243559000243559الكیمیاء
183149000183149الفیزیاء

144054000144054ریاضیات 
282149000282149علوم الحاسبات

105164269000105164269
0191900001919علوم الحاسبات
0272700002727اللغة العربیة

0555500005555اللغة االنكلیزیة
0262600002626التاریخ

0393900003939الجغرافیة
0404000004040علوم القران

0383800003838العلوم التربویة والنفسیة
0141400001414االقتصاد المنزلي
0313100003131ریاض االطفال

02892890000289289
311546000311546اللغة االنكلیزیة
101000101اللغة الفارسیة
2883600028836اللغة التركیة
101000101اللغة الكردیة
011000011اللغة العبریة

6131900061319اللغة الفرنسیة
1472100014721اللغة االلمانیة
202000202اللغة الروسیة
1642000016420اللغة االسبانیة

99481470009948147
404000404الصحافةاالعالم

404000404

مجموع الكلیة

التربیة البنات

مجموع الكلیة

القسمالكلیة

التربیة ابن الھیثم

المجموععربعراقیون
الفرع

اللغات

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة
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    تابع جدول (   5  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
2437631900024376319عامالعلوم السیاسیة

2142500021425رسم
1141500011415نحت
58130005813خزف

371653000371653
98170009817طباعي
1221400012214صناعي
92110009211اقمشة
617000617داخلي

361349000361349
2763300027633تلفزیون
2232500022325سینما

4995800049958
181634000181634تربیة فنیة

1121300011213عامالفنون الموسیقیة
1241600012416الخط والزخرفة

808000808تمثیل
505000505اخراج
91100009110تقنیات

2212300022123
1856124600018561246

011000011اصول الدینالعلوم االسالمیة
011000011

1177961213800011779612138
407958319910167408058379917

المجموع

مجموع القسم

مجموع القسم

الفرعالقسمالكلیة
عراقیون

المجموع الكلي

مجموع القسم

مجموع القسم

الفنون الجمیلة

المسرح

فنون تشكیلیة

التصمیم

سینمائیة وتلفزیونیة

عرب

مجموع الدراسات المسائیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة
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الجامعـــة المستنصـــریة  



جدول ( 6  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

56811370005681137الطب
256792000256792طب االسنان

38631010003863101الصیدلة
156218374000156218374الھندسة

176273449000176273449العلوم
335259594000335259594االدارة واالقتصاد

271410681000271410681التربیة 
48369911820004836991182التربیة االساسیة
662490000662490التربیة الریاضیة

349499848000349499848االداب
149208357000149208357القانون

64591230006459123العلوم السیاسیة
216828605028000216828605028مجموع الدراسات الصباحیة

4565100045651الھندسة
538011549العلوم

1268120700012681207االدارة واالقتصاد
108105213000108105213التربیة 

231200431000231200431التربیة االساسیة
9611320900096113209االداب

101000101القانون
61250811200116125091121مجموع الدراسات المسائیة

278033686148011278033696149المجموع الكلي

دراسات صباحیة

دراسات مسائیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في الجامعة المستنصریة موزعین حسب الكلیة والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

الكلیة
المجموععربعراقیون
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 جدول (  7  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

56811370005681137عامالطـــب

256792000256792عامطب االسنان

38631010003863101عامالصیدلة

484896000484896الھندسة المدنیة

261238000261238الھندسة المیكانیكیة

333669000333669الھندسة الكھربائیة

9364500093645هندسة  الحاسبوب

112940000112940هندسة البیئة

213556000213556هندسة الطرق

8223000082230هندسة المواد

156218374000156218374

45821270004582127علوم الحیاة

48681160004868116الكیمیاء

242953000242953الفیزیاء

193352000193352الریاضیات

101828000101828علوم الجو

304373000304373علوم الحاسوب

176273449000176273449

244165000244165االحصاء

62581200006258120ادارة االعمال

دراسات صباحیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في الجامعة  المستنصریة موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع  والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

المجموععربعراقیون
الفرعالقسمالكلیة

 الھندسة

  العلوم

  االدارة واالقتصاد

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة
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تابع جدول (  7 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

1045716100010457161المحاسبة

61401010006140101االقتصاد

452974000452974السیاحة

393473000393473المالیة والمصرفیة

335259594000335259594

161935000161935الفیزیاء

36731090003673109الریاضیات

267298000267298علوم الحاسوب

32931250003293125اللغة العربیة

56741300005674130التاریخ

344175000344175الجغرافیة

639000639العلوم التربویة والنفسیة

511869000511869علوم القران

141731000141731االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي

271410681000271410681

374683000374683طرائق تدریس القران والتربیة  االسالمیة

67421090006742109االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي

6263200062632احیاء

142438000142438كیمیاء

121123000121123فیزیاء

326193000326193

345892000345892الریاضیات

المجموععربعراقیون

العلوم

مجموع القسم

الفرعالقسمالكلیة

  االدارة واالقتصاد

  التربیة 

التربیة  االساسیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

 27



تابع جدول (  7  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

493180000493180التربیة  الریاضیة

384078000384078التربیة  الفنیة

424284000424284معلم الصف االول

0686800006868ریاض االطفال

116475000116475التربیة  االسریة

121931000121931التربیة  الخاصة

41791200004179120اللغة العربیة

153449000153449اللغة االنكلیزیة

52601120005260112التاریخ

53551080005355108الجغرافیة

48369911820004836991182

4810915700048109157اللغة العربیة

293160000293160اللغة االنكلیزیة

51491000005149100التاریخ

434588000434588علم النفس

135871000135871الفلسفة

474693000474693المكتبات والمعلومات

54551090005455109االنثروبولوجي

184563000184563الترجمة

46611070004661107اللغة الفرنسیة

349499848000349499848

الفرعالقسمالكلیة
المجموععربعراقیون

التربیة  االساسیة

 االداب

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة
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تابع جدول ( 7 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

149208357000149208357عام  القانون

64591230006459123العلوم السیاسیة

662490000662490عامالتربیة الریاضیة

216828605028000216828605028

1611700016117الھندسة المدنیة

617000617الھندسة المیكانیكیة

303000303الھندسة الكھربائیة

437000437هندسة  الحاسوب

404000404الھندسة البیئة

101000101هندسة المواد

1111200011112هندسة الطرق

4565100045651

202000202علوم الحیاة

112000112الكیمیاء

101000101الفیزیاء

022000022الریاضیات

000011011علوم الجو

101000101علوم الحاسوب

538011549

162036000162036االحصاء

422668000422668ادارة االعمال

مجموع الدراسات الصباحیة

  االدارة واالقتصاد

الفرعالقسمالكلیة
المجموععربعراقیون

دراسات مسائیة

 الھندسة

  العلوم

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة
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تابع جدول (  7  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

3153600031536المحاسبة

162036000162036االقتصاد

211031000211031السیاحة 

1268120700012681207

1011100010111الفیزیاء

1011100010111علوم الحاسوب

2022200020222التاریخ

142135000142135الجغرافیة

122133000122133العلوم التربویة والنفسیة

133851000133851علوم القران

292150000292150االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي

108105213000108105213

162339000162339طرائق تدریس القران والتربیة االسالمیة

7101700071017االحیاءالعلوم

56110005611الفیزیاء

89170008917الكیمیاء

202545000202545

263965000263965الریاضیات

541165000541165التربیة الریاضیة

263258000263258التربیة  الفنیة

مجموع  القسم

الفرعالقسمالكلیة
المجموععربعراقیون

  االدارة واالقتصاد

  التربیة 

التربیة  االساسیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة
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تابع جدول (  7  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

2653100026531التربیة  االسریة

121628000121628اللغة العربیة

131225000131225اللغة االنكلیزیة

253358000253358الجغرافیة

1341700013417االرشاد النفسي والتوجیة التربوي

231200431000231200431

101727000101727اللغة االنكلیزیة

628000628التاریخ

5182300051823علم النفس 

171330000171330الفلسفة

121224000121224المكتبات والمعلومات

361854000361854االنثروبولوجي

5131800051318الترجمة

5202500052025اللغة الفرنسیة

9611320900096113209

101000101عام  القانون

61250811200116125091121

278033686148011278033696149 المجموع الكلي

مجموع الدراسات المسائیة

المجموععرب

التربیة  االساسیة

اآلداب

الفرعالقسمالكلیة
عراقیون

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة
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الجامعـــة التكنولوجیـــة  



جدول (  8 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

64491130006449113ھندسة البناء واالنشاءات
91531440009153144ھندسة الكھربائیة وااللكترونیة

95351300119536131ھندسة المكائن والمعدات
214061000214061ھندسة معماریة
373976000373976ھندسة كیمیاویة

44631070004463107ھندسة السیطرة والنظم
243155000243155ھندسة الحاسبات وتكنولوجیا المعلومات

154358000154358ھندسة المواد
79691480227971150الھندسة الكھرومیكانیكیة
47881350004788135ھندسة االنتاج والمعادن
113546011113647ھندسة لیزر وبصریات
66561220116657123ھندسة تكنولوجیا النفط

59460111950555946061200مجموع االقسام الھندسیة
4810215003348105153علوم الحاسبات 
6412518901164126190العلوم التطبیقیة

112227339044112231343مجموع االقسام العلمیة
70682815340997068371543مجموع الدراسات الصباحیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في الجامعة  التكنولوجیة  موزعین حسب الكلیة  والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

القسم
المجموععربعراقیون

دراسات صباحیة
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تابع جدول (  8 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

314000314ھندسة البناء واالنشاءات

123000123ھندسة الكھربائیة وااللكترونیة

404000404ھندسة المكائن والمعدات

101000101ھندسة السیطرة والنظم

303000303ھندسة المواد

202000202الھندسة الكھرومیكانیكیة

1431700014317مجموع االقسام الھندسیة

011000011علوم الحاسبات 

101000101العلوم التطبیقیة

112000112مجموع االقسام العلمیة

1541900015419مجموع الدراسات المسائیة

72183215530997218411562المجموع الكلي

دراسات مسائیة

القسم
المجموععربعراقیون
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 جدول (  9  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

131023000131023الھندسةاالنشائیة
131427000131427هندسة البناء و ادارة المشاریع

141024000141024هندسة الطرق والجسور
1221400012214هندسة الصحیة والبیئیة
121325000121325هـندسة المیاه والسدود

64491130006449113
214061000214061عامالھندسة العمارة

3894700038947الھـندسة المیكانیكیة 
301646000301646هـندسة التكییف والتجمید

1341700013417میكانیك السیارات
1462001114721میكانیك الطائرات

95351300119536131
371148000371148هندسة كھربائیة
241741000241741هندسة الكترونیة
302555000302555هندسة اتصاالت

91531440009153144
241640000241640هندسة السیطرة
4313500043135هندسة الحاسبات

161632000161632هندسة المیكاترونكس
44631070004463107

101828000101828برامجیات
141327000141327المعلومات

243155000243155
6172301161824هندسة اللیزر

5182300051823بصریات
113546011113647

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في الجامعة التكنولوجیة موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع والجنسیة والجنس  للعام الدراسي 2015/2014

الفرعالقسمالكلیة
المجموععربعراقیون

دراسات صباحیة

هـندسة البناء و االنشاءات

هندسة المكائن والمعدات

الھـندسة الكھربائیة وااللكترونیة

هندسة السیطرة والنظم

مجموع القسم

مجموع القسم

مجموع القسم

الھندسة

هندسة اللیزر وااللكترونیات 
البصریة

هـندسة الحاسوب وتكنولوجیا 
المعلومات

مجموع القسم

مجموع القسم

مجموع القسم
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 تابع جدول ( 9 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
172138000172138هـندسة تكریر النفط والغاز
201838000201838هندسة العملیات الكیمیاویة

373976000373976
0191900001919هندسة مواد/عام صناعي

9122100091221هندسة سیرامیك
6121800061218هندسة البولیمیرات

154358000154358
403777000403777الطاقة

393271022393473نظم كھرومیكانیكیة
79691480227971150

182846000182846هندسة االنتاج
154156000154156هندسة  المعادن

141933000141933الھندسة الصناعیة
47881350004788135

66561220116657123هندسة تكنولوجیا النفط
59460111950555946061200

112334011112435نظم المعلومات
2262800022628علوم البرمجیات

101424000101424الذكاء االصطناعي
111829011111930امنیة البیانات

142135011142236شبكات
4810215003348105153

102030000102030علوم اللیزرالعلوم التطبیقیة
6202601162127علوم المواد

8192700081927الریاضیات التطبیقیة
161632000161632الفیزیاء التطبیقیة

122436000122436التقنیات الكیمیائیة االحیائیة
122638000122638كیمیاء

6412518901164126190
112227339044112231343
70682815340997068371543

مجموع االقسام العلمیة

مجموع القسم

مجموع القسم

مجموع الدراسات الصباحیة

مجموع العلوم التطبیقیة

الھندسة

العلوم

الھندسة الكیمیاویة

هندسةالمواد

الھندسة الكھرومیكانیكیة

هندسة االنتاج والمعادن

علوم الحاسوب

مجموع القسم

مجموع القسم

مجموع القسم

الفرع
المجموععربعراقیون

القسمالكلیة

مجموع االقسام الھندسیة
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 تابع جدول (  9  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
213000213الھندسةاالنشائیة

101000101هـندسة المیاه والسدود
314000314

404000404هندسة التكییف والتجمیدهندسة المكائن والمعدات
404000404

123000123الھندسة الكترونیةهندسة الكھربائیة وااللكترونیة
123000123

101000101هندسة الحاسوبهندسة السیطرة والنظم
101000101

202000202هندسة مواد/عام صناعي
101000101هندسة سیرامیك

303000303
101000101النظم الكھرومیكانیكیة
101000101الھندسة الكھربائیة

202000202
1431700014317

011000011علوم البرمجیاتعلوم الحاسوب
101000101الریاضیات التطبیقیةالعلوم التطبیقیة

112000112
1541900015419

72183215530997218411562

مجموع االقسام العلمیة

المجموع الكلي
مجموع الدراسات المسائیة

مجموع االقسام الھندسیة
مجموع القسم

العلوم

مجموع القسم

المجموععرب

الھندسة

هندسةالمواد

الھندسة الكھرومیكانیكیة

هـندسة البناء و االنشاءات

مجموع القسم

مجموع القسم

مجموع القسم

مجموع القسم

الفرعالقسمالكلیة
عراقیون
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جامعـــة النھـــــرین   



جدول (  10 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

375289000375289الطب

68881560006888156الھندسة

224567000224567ھندسة المعلومات

5610115700056101157العلوم

5910216100059102161الحقوق 

49531020004953102العلوم السیاسیة

263662000263662اقتصادیات االعمال

317477794000317477794مجموع الدراسات الصباحیة

101000101الحقوق

101000101مجموع الدراسات المسائیة

318477795000318477795المجموع الكلي

دراسات صباحیة

دراسات مسائیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة النھرین  موزعین حسب الكلیة والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

الكلیة
المجموععربعراقیون
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

375289000375289عامالطب
1462000014620الھندسة المدنیة

5121700051217الھندسة المعماریة
1061600010616الھندسة المیكانیكیة

161329000161329ھندسة االلكترونیة واالتصاالت
9192800091928ھندسة االجھزة الطبیة

4101400041014ھندسة الحاسوب
48120004812اللیزر واالللكترونیات
6142000061420الھندسة الكیمیاویة

68881560006888156
8142200081422ھندسة المعلومات واالتصاالت

6192500061925ھندسة الشبكات
8122000081220ھندسة الشبكات الدولیة

224567000224567
133750000133750التقنیات االحیائیة

172340000172340الكیمیاء
8132100081321الفیزیاء

161531000161531علوم الحاسوب
2131500021315الریاضیات وتطبیقات الحاسوب

5610115700056101157
5910216100059102161الحقوق

111021000111021السیاسة االستراتیجیة
151328000151328السیاسة الدولیة

111526000111526النظم السیاسیة والسیاسة العامة
121527000121527العالقات االقتصادیة الدولیة

49531020004953102

دراسات صباحیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

الھندسة

ھندسة المعلومات

العلوم

العلوم السیاسیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة النھرین موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع  والجنسیة والجنس  للعام الدراسي 2015/2014

القسمالكلیة
المجموععربعراقیون

 جدول (  11   )

الفرع
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

162036000162036اقتصادیات ادارة االستثمار والموارد

101626000101626اقتصادیات ادارة المصارف

263662000263662

317477794000317477794

101000101الحقوق

101000101

318477795000318477795

الفرعالقسم
عراقیون

 تابع جدول (  11    )

المجموععرب

مجموع الدراسات المسائیة

المجموع الكلي

مجموع الدراسات الصباحیة

دراسات مسائیة

مجموع الكلیة

اقتصادیات االعمال

الكلیة
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الجامعـــة العراقیــــــة   



جدول (12  )

مجموعاناثمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

90421320009042132االدارة واالقتصاد

03713710220373373التربیة البنات

96621580119663159تربیة 

124125249011124126250االداب

55461010005546101اعالم

178202380000178202380القانون

000000000الشریعة

113158271000113158271العلوم االسالمیة

6561006166204465610101666مجموع الدراسات الصباحیة

94931870009493187االدارة واالقتصاد

01121120000112112التربیة البنات

442569000442569تربیة الطارمیة

98651630009865163االداب

75331080007533108اعالم

210118328000210118328القانون

000000000الشریعة

531164000531164اصول الدین

57445710310005744571031مجموع الدراسات المسائیة

123014632693044123014672697المجموع الكلي

دراسات صباحیة

دراسات مسائیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في الجامعة العراقیة موزعین حسب الكلیة والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

الكلیة
عربعراقیون

المجموع
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

3574200035742ادارة االعمال
2853300028533العلوم المالیة والمصرفیة

273057000273057محاسبة
90421320009042132

443175000443175اللغة العربیة
354580000354580التاریخ

3374000033740علوم القران
124254011124355اللغة االنكلیزیة

124125249011124126250
202040000202040العقیدة والدعوة االسالمیة

152641000152641علوم الحدیث
153954000153954التفسیر

193958000193958مقارنة ادیان
322153000322153الفقة

121325000121325اصول الفقة
113158271000113158271

1531800015318التربیة االسالمیة وعلوم القران
181432000181432التاریخ

2293100022931اللغة العربیة
181129000181129علوم الحیاة
1181900011819الحاسبات
4101401141115الفیزیاء
87150008715الكیمیاء

96621580119663159

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

المجموع
القسم

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في الجامعة العراقیة موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع  والجنسیة والجنس  للعام الدراسي 2015/2014 

الفرعالكلیة
عربعراقیون

 جدول (   13  )

دراسات صباحیة

االدارة واالقتصاد

االداب

العلوم االسالمیة

التربیة

مجموع الكلیة

المجموع
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
0828200008282اللغة العربیة 
0696901107070علوم القران

0717100007171عامالتربیة االسالمیة
0585800005858الشریعة
0919101109292التاریخ

03713710220373373
252651000252651الصحافة

302050000302050االذاعة والتلفزیون
55461010005546101

178202380000178202380عامقانون
6561006166204465610101666

402868000402868ادارة االعمال
254065000254065العلوم المالیة والمصرفیة

292554000292554محاسبة
94931870009493187

1601600016016اللغة العربیة
2753200027532العلوم القران

1872500018725تاریخ
375390000375390اللغة االنكلیزیة

98651630009865163
606000606العقیدة والدعوة  االسالمیة

67130006713التفسیر
538000538مقارنة ادیان
808000808علوم الحدیث
606000606الفقة واصولة

2212300022123الفقة
531164000531164

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الدراسات الصباحیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

تابع جدول (   13  )

االداب

العلوم االسالمیة

الفرعالقسمالكلیة
المجموععربعراقیون

كلیة التربیة للبنات

االعالم

االدارة واالقتصاد

دراسات مسائیة

مجموع الكلیة
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
1472100014721علوم القران
202000202اللغة العربیة

1482200014822التاریخ
437000437علوم الحیاة
1071700010717الحاسبات

442569000442569
0323200003232اللغة العربیة 
0303000003030علوم القران

0191900001919التربیة االسالمیة
0191900001919مجموع التربیة االسالمیة

0111100001111الشریعة
0202000002020التاریخ

01121120000112112
431760000431760الصحافة

321648000321648االذاعة والتلفزیون
75331080007533108

210118328000210118328عامقانون
57445710310005744571031

123014632693044123014672697 المجموع الكلي
مجموع الدراسات المسائیة

تابع جدول (   13  )

مجموع الكلیة

المجموع

التربیة

كلیة التربیة للبنات

االعالم

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

الفرعالقسمالكلیة
عربعراقیون
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جامعـــة البصـــرة  



  جدول ( 14)

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

60911510006091151الطب
202545000202545طب االسنان

256994000256994الصیدلة
131730000131730التمریض
276227503000276227503الھندسة
128164292000128164292الزراعة

132336000132336الطب البیطري
105193298000105193298العلوم

420248668000420248668االدارة واالقتصاد
9824534300098245343التربیة للعلوم الصرفة

115360475000115360475التربیة للعلوم االنسانیة
01411410000141141التربیة للبنات

1313416500013134165التربیة  الریاضیة
147306453000147306453االداب

116576000116576تربیة القرنة
84831670008483167القانون

46541000004654100الفنون الجمیلة
169223454037000169223454037مجموع الدراسات الصباحیة

101000101الھندسة
202000202العلوم

425138563000425138563االدارة واالقتصاد
2802800028028التربیة الریاضیة

76381140007638114االداب
000000000القانون

000000000الفنون الجمیلة
532176708000532176708مجموع الدراسات المسائیة

222425214745000222425214745المجموع الكلي

دراسات صباحیة

دراسات مسائیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة البصرة موزعین حسب الكلیة والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

الكلیة
المجموععربعراقیون
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 جدول (  15  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

60911510006091151عامالطـــب
202545000202545عامطب االسنان

256994000256994عامالصیدلة
131730000131730عامالتمریض

563591000563591الھندسة المدنیة
121729000121729الھـندسة  المعماریة
652994000652994الھندسة المیكانیكیة
532275000532275الھندسة الكھربائیة
163551000163551هندسة  الحاسبوب
324375000324375الھندسة الكیمیاویة

6253100062531هندسة المواد
362157000362157هندسة النفط

276227503000276227503
9263500092635البستنھ 

301848000301848علوم التربة والمیاه
131427000131427الثروة الحیوانیة
132437000132437علوم االغذیة
162642000162642وقایة النبات

2943300029433المكننة الزراعیة
123143000123143المحاصیل الحقلیة

6212700062127االسماك والثروة البحریة
128164292000128164292

132336000132336عامالطب البیطري
9596800095968عامعلوم الحیاة

274269000274269الكیمیاء
162238000162238الفیزیاء

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة  البصرة موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع  والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 

الفرعالقسمالكلیة
المجموععربعراقیون

دراسات صباحیة

الھندسة

الزراعة

العلوم
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تابع جدول (  15  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
1091900010919الریاضیات

383068000383068علوم االرض
5313600053136علوم الحاسوب

105193298000105193298
573491000573491االحصاء

91591500009159150ادارة االعمال
84511350008451135المحاسبة

1075916600010759166العلوم المالیة والمصرفیة
81451260008145126االقتصاد

420248668000420248668
105161000105161علوم الحیاة

326496000326496الكیمیاء
325688000325688الفیزیاء

113445000113445الریاضیات
134053000134053علوم الحاسوب

9824534300098245343
1910412300019104123اللغة العربیة

177491000177491اللغة االنكلیزیة
166379000166379التاریخ

207292000207292الجغرافیة
112233000112233التربیة وعلم النفس

322557000322557االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي
115360475000115360475

0484800004848التاریخ 
0484800004848الغة العربیة
0454500004545الجغرافیة

01411410000141141
1313416500013134165عـــامالتربیة البدنیة وعلوم الریاضیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

التربیة للعلوم االنسانیة

مجموع الكلیة

الفرعالقسمالكلیة
المجموععربعراقیون

العلوم

االدارة واالقتصاد

التربیة للعلوم الصرفة

التربیة للبنات
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تابع جدول (  15  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
185775000185775اللغة العربیة

8384600083846اللغة االنكلیزیة
295988000295988التاریخ

49621110004962111الجغرافیة
142842000142842الفلسفة

213000213المكتبات والمعلومات
276188000276188الترجمة

147306453000147306453
7576400075764لغة عربیة
48120004812علوم الحیاة

116576000116576
84831670008483167عامالقانون

4222600042226الرسم
246000246النحت
73100007310خزف

132942000132942
1992800019928التمثیل

134000134االخراج المسرحي
055000055التقنات

055000055االدب والنقد
202242000202242

1331600013316فنون موسیقیة
46541000004654100

169223454037000169223454037

101000101الھندسة مدنیةالھندسة
101000101علوم الحیاة

101000101علوم الحاسوب
202000202 مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة
مجموع الدراسات الصباحیة

مجموع القسم

مجموع القسم

مجموع الكلیة

الفرعالقسمالكلیة

  دراسات مسائیة

المجموععربعراقیون

االداب

تربیة القرنة

الفنون الجمیلة

الفنون التشكیلیة

فنون مسرحیة

العلوم
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تابع جدول (  15  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
2052500020525االحصاء

96341300009634130ادارة االعمال
99391380009939138المحاسبة

1212814900012128149العلوم المالیة والمصرفیة
89321210008932121اقتصاد

425138563000425138563
2802800028028عامالتربیة البدنیة وعلوم الریاضة

57120005712اللغة العربیة
281240000281240اللغة االنكلیزیة

86140008614التاریخ
351348000351348الترجمة

76381140007638114
532176708000532176708

222425214745000222425214745

مجموع الكلیة

االدارة واالقتصاد

االداب

المجموع الكلي

المجموععرب
الفرعالقسمالكلیة

عراقیون

مجموع الدراسات المسائیة
مجموع الكلیة
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جامعـــة الكوفـــة  



جدول ( 16)

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

52701220005270122الطب
38711090003871109الصیدلة

343165000343165طب االسنان
56751310005675131التمریض
168135303000168135303الھندسة
73531260007353126الزراعة

172340000172340الطب البیطري
51621130005162113العلوم

281133414000281133414االدارة واالقتصاد
373471000373471الریاضیات وعلوم الحاسبات

136291427000136291427التربیة
04454450000445445التربیة للبنات

9113322400091133224التربیة االساسیة
6206200062062التربیة الریاضیة

167169336000167169336االداب
1216218300012162183القانون

392463000392463العلوم السیاسیة
9922031900099220319الفقھ

1094115000010941150التخطیط العمراني
69311000006931100االثار والتراث

170021033803000170021033803مجموع الدراسات الصباحیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة الكـوفة موزعین حسب الكلیة والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

الكلیة
المجموععربعراقیون

دراسات صباحیة
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تابع جدول ( 16)

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

93191120009319112الھندسة
1081712500010817125العلوم

1567022600015670226االدارة واالقتصاد
000000000التربیة للبنات

383169000383169االداب
1471516200014715162القانون

303000303العلوم السیاسیة
413879000413879الفقة

586190776000586190776مجموع الدراسات المسائیة
228622934579000228622934579المجموع الكلي

دراسات مسائیة

الكلیة
المجموععربعراقیون
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 جدول (   17  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

52701220005270122عـــامالطـــب
343165000343165عـــامطب االسنان

38711090003871109عـــامالصیدلة
56751310005675131عامالتمریض

55511060005551106الھندسة المدنیة
221234000221234الھندسة المیكانیكیة
482573000482573الھندسة الكھربائیة
7192600071926المواد الھندسیة

362864000362864المنشأت والموارد المائیة
262248000262248االلكترونیك واالتصاالت

168135303000168135303
181533000181533البستنھ

1382100013821الثروة الحیوانیة
201232000201232وقایة النبات
221840000221840علوم االغذیة

73531260007353126
172340000172340عـــامالطب البیطري

171633000171633علوم الحیاة
8233100082331الكیمیاء
111122000111122الفیزیاء
1292100012921البیئة

336000336التحلیالت المرضیة
51621130005162113

84561400008456140ادارة االعمال
98291270009829127المحاسبة

70311010007031101العلوم المالیة والمصرفیة
291746000291746االقتصاد

281133414000281133414

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة الكوفة موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع  والجنسیة والجنس  للعام الدراسي 2015/2014 

القسمالكلیة
المجموععربعراقیون

الفرع

دراسات صباحیة

الھندسة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

الزراعة

العلوم

االدارة واالقتصاد

مجموع الكلیة
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 تابع جدول (   17  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
181129000181129الریاضیات
192342000192342الحاسوب

373471000373471
4213517700042135177اللغة االنكلیزیة
305282000305282علوم الحاسوب
9546300095463التربیة الفنیة

55501050005550105القران والتربیة االسالمیة
136291427000136291427

0343400003434علوم الحیاة
0282800002828الكیمیاء
0282800002828الفیزیاء

0464600004646الریاضیات
0555500005555علوم الحاسوب
0989800009898اللغة العربیة

0474700004747التاریخ
0535300005353الجغرافیة

0333300003333علوم التربویة والنفسیة 
0232300002323التربیة  الریاضیة

04454450000445445
355489000355489اللغة العربیة

56481040005648104القران والتربیة االسالمیة
0313100003131ریاض االطفال

9113322400091133224
6206200062062التربیة البدنیة وعلوم الریاضة

391756000391756اللغة العربیة
38621000003862100اللغة االنكلیزیة

211940000211940التاریخ
273562000273562الجغرافیة
181735000181735الفلسفة

241943000241943المجتمع المدني
167169336000167169336

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

الفرعالقسمالكلیة
عراقیون

الریاضیات وعلوم الحاسبات

التربیة

التربیة للبنات

التربیة االساسیة

االداب

المجموععرب
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 تابع جدول (   17  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
1216218300012162183عامالقانون

392463000392463عامعلوم سیاسیة
316798000316798علوم القران الحدیث

166076000166076الفقھ واصولھ
314778000314778اللغة العربیة

214667000214667العقیدة والفكر االسالمي
9922031900099220319

531972000531972التخطیط الحضري
562278000562278التخطیط البیئي

1094115000010941150
471461000471461االثار العراقیة القدیمھ

221739000221739االثار االسالمیة
69311000006931100

170021033803000170021033803

411152000411152الھندسة المدنیة
2172800021728الكھرباء

3113200031132الھـندسة المیكانیكیة
93191120009319112

631174000631174علوم الحیاة
4565100045651الكیمیاء

1081712500010817125
732699000732699ادارة االعمال

372461000372461المحاسبة
462066000462066العلوم المالیة والمصرفیة

1567022600015670226

مجموع الدراسات الصباحیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

االدارة واالقتصاد

الفرعالقسمالكلیة
المجموععربعراقیون

الفقھ

التخطیط العمراني

االثار والتراث

دراسات مسائیة

الھندسة

العلوم
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 تابع جدول (   17  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
372966000372966اللغة االنكلیزیة

011000011التاریخ
112000112الجغرافیة

383169000383169
1471516200014715162عامالقانون

303000303عامالعلوم السیاسیة
141024000141024الفقة واصولة
242852000242852علوم القران 
202000202اللغة العربیة
101000101العقیدة والفكر

413879000413879
586190776000586190776

228622934579000228622934579

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

االداب

الفقة

مجموع الدراسات المسائیة
المجموع الكلي

الفرعالقسمالكلیة
المجموععربعراقیون
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جامعـــة تكریـــت  



 جدول (   18  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

232750000232750الطب
293564000293564طب االسنان

303464000303464الصیدلة
1478823500014788235الھندسة

443377000443377ھندسة النفط والمعادن
1217719800012177198الزراعة

151833000151833الطب البیطري
87971840008797184العلوم

313364000313364الریاضیات والحاسبات
1709426400017094264االدارة واالقتصاد

139104243000139104243التربیة للعلوم الصرفة
191182373000191182373التربیة للعلوم االنسانیة

01701700000170170التربیة للبنات
7077700070777التربیة الریاضیة

83601430008360143االداب
90321220009032122القانون

351146000351146العلوم السیاسیة
322557000322557العلوم االسالمیة

133711272464000133711272464مجموع الدراسات الصباحیة

000000000الزراعة
5175800051758الریاضیات والحاسبات

1245317700012453177االدارة واالقتصاد
84701540008470154التربیة للعلوم الصرفة

221147368000221147368التربیة للعلوم االنسانیة
362056000362056االداب 
5556000055560االعالم
1942021400019420214القانون

303000303العلوم االسالمیة
76832210900007683221090مجموع الدراسات المسائیة

210514493554000210514493554المجموع الكلي

دراسات صباحیة

دراسات مسائیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة تكریت موزعین حسب الكلیة  والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

الكلیة
المجموععربعراقیون
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

232750000232750عامالطـــب
293564000293564عامطب االسنان

303464000303464عامالصیدلة
151833000151833الطب البیطري

312152000312152الھندسة المدنیةالھندسة
3723900037239الھندسة المیكانیكیة
351146000351146الھندسة الكھربائیة
363066000363066الھـندسة الكیمیاویة

8243200082432الھندسة البیئة
1478823500014788235

3824000038240ھندسة العملیات النفطیة
6313700063137ھندسة السیطرة والحاسبات

443377000443377
282250000282250االقتصاد واالرشاد الزراعي

201636000201636البستنة
1552000015520 الثروة الحیوانیة
141630000141630علوم االغذیة 
1882600018826وقایة النبات

1151600011516المحاصیل الحقلیة
1552000015520التربة والموارد المائیة

1217719800012177198
9283700092837احیاء عامة

202949000202949احیاء مجھریة
295786000295786

332457000332457الكیمیاء
171027000171027الفیزیاء

86140008614علوم االرض
87971840008797184

 جدول (   19   )

الفرع

مجموع القسم

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

العلوم

علوم الحیاة

مجموع الكلیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة  تكریت موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع  والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 

القسمالكلیة
المجموععربعراقیون

دراسات صباحیة

الھندسة

ھندسة النفط والمعادن

الزراعة
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
8122000081220الریاضیات

232144000232144علم الحاسوب
313364000313364

351752000351752ادارة االعمال
352459000352459المحاسبة
492574000492574عاماالقتصاد

512879000512879علوم مالیة ومصرفیة
1709426400017094264

283967000283967علوم الحیاة
372259000372259الكیمیاء
362056000362056الفیزیاء

382361000382361الریاضیات
139104243000139104243

514899000514899اللغة العربیة
344175000344175اللغة االنكلیزیة

372966000372966التاریخ
233659000233659الجغرافیة

221133000221133العاوم التربویة والنفسیة
241741000241741طرق تدریس القران والتربیة االسالمیة

191182373000191182373
0171700001717علوم الحیاة

0141400001414الكیمیاء
0262600002626الریاضیات

0262600002626اللغة العربیة
0373700003737اللغة االنكلیزیة

0252500002525التاریخ
0252500002525طرق تدریس القران والتربیة االسالمیة

01701700000170170
1372000013720اللغة العربیة

1862400018624التاریخ

التربیة للعلوم االنسانیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

الحاسبات والریاضیات

االدارة واالقتصاد

التربیة للعلوم الصرفة

االداب

التربیة للبنات

مجموع الكلیة

 تابع جدول (   19   )

الفرعالقسمالكلیة
المجموععربعراقیون
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
172542000172542الترجمة
88160008816صحافةاالعالم
617000617اذاعةاالعالم

1492300014923
211334000211334الجغرافیة التطبیقیة

83601430008360143
90321220009032122عامالقانون

351146000351146عامالعلوم السیاسیة
7077700070777التربیة البدنیة وعلوم الریاضیة

221840000221840اصول الدینكلیة العلوم االسالمیة
1071700010717الفقھ االسالمي واصولھ

322557000322557
133711272464000133711272464

602181000602181ادارة االعمال
643296000643296المحاسبة

1245317700012453177
5175800051758الحاسوبعلوم الحاسبات والریاضیات

182644000182644علوم الحیاة
361551000361551الفیزیاء
191231000191231الكیمیاء

111728000111728الریاضیات
84701540008470154

483684000483684اللغة العربیة
552378000552378اللغة االنكلیزیة

222547000222547التاریخ
343872000343872جغرافیة

التربیة للعلوم الصرفة

التربیة للعلوم االنسانیة

مجموع الدراسات الصباحیة

مجموع القسم

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

 تابع جدول (   19   )

الفرعالقسمالكلیة
المجموععربعراقیون

االداب

دراسات مسائیة

االدارة واالقتصاد

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
321345000321345العلوم التربویة والنفسیة

301242000301242علوم القران
221147368000221147368

202000202اللغة العربیة
211233000211233الترجمة
101000101التاریخ

1282000012820الجغرافیة
362056000362056

2853300028533صحافةاالعالم
2702700027027اذاعةاالعالم

5556000055560
1942021400019420214القانون

303000303اصول الدینالعلوم االسالمیة
76832210900007683221090

210514493554000210514493554

مجموع الكلیة

المجموع الكلي
مجموع الدراسات المسائیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

الفرعالقسمالكلیة
عراقیون

 تابع جدول (   19   )
المجموععرب

التربیة للعلوم االنسانیة

االداب

االعالم
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جامعـــة سامـــــراء   



جدول (  20 )

مجموعاناثمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

85931780008593178التربیة

101222000101222العلوم االسالمیة

291645000291645االثار

342761000342761العلوم التطبیقیة

158148306000158148306مجموع الدراسات الصباحیة

000000000التربیة

000000000مجموع الدراسات المسائیة

158148306000158148306المجموع الكلي

دراسات صباحیة

دراسات مسائیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة سامراء موزعین حسب الكلیة  والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

الكلیة
عربعراقیون

المجموع
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

112637000112637علوم الحیاة
161531000161531علوم الكیمیاء
2092900020929اللغة العربیة

9334200093342اللغة االنكلیزیة
1952400019524التاریخ

1051500010515طرق تدریس القران والتربیة االسالمیة
85931780008593178

66120006612اصول الدین
46100004610الشریعة

101222000101222
1091900010919االثار

1972600019726الصیانة والترمیم
291645000291645

211738000211738التحلیالت المرضیة
131023000131023الكیمیاء التطبیقیة

342761000342761
158148306000158148306

000000000علوم الحیاة
000000000علوم الكیمیاء

000000000التاریخ
000000000طرق تدریس القران والتربیة االسالمیة

000000000اللغة العربیة
000000000اللغة االنكلیزیة

000000000
000000000

158148306000158148306

دراسات صباحیة

دراسات مسائیة

التربیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

العلوم االسالمیة

االثار

العلوم التطبیقیة

مجموع الكلیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة سامراء موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع  والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 
 جدول (  21  )

القسمالكلیة
المجموععربعراقیون

الفرع

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة
مجموع الدراسات الصباحیة

مجموع الدراسات المسائیة
المجموع الكلي

التربیة
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جامعـــة القادسیـــة  



جدول (  22 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

215879000215879الطب

334578000334578الھندسة

111627000111627الطب البیطري

59441030005944103الزراعة

49851340004985134العلوم

344175000344175الحاسبات والریاضیات

312200512000312200512االدارة واالقتصاد

343542885000343542885التربیة  

1682319100016823191التربیة الریاضیة

183305488000183305488االداب

1149320700011493207القانون

132714522779000132714522779مجموع الدراسات الصباحیة

602686000602686العلوم

1952400019524الحاسبات والریاضیات

2127428600021274286االدارة واالقتصاد

198156354000198156354التربیة  

94201140009420114القانون

583281864000583281864مجموع الدراسات المسائیة

191017333643000191017333643مجموع الجامعة

دراسات صباحیة

دراسات مسائیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة القادسیة موزعین حسب الكلیة والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

الكلیة
المجموععربعراقیون
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

215879000215879عامالطـــب
131427000131427الھندسة المدنیة

181432000181432الھندسة االمیكانیكیة
2171900021719الھندسة الكیمیاوي

334578000334578
111627000111627عامالطب البیطري

271542000271542علوم التربة والموارد المائیة
202242000202242البستنھ وھندسة الحدائق

1271900012719الثروة الحیوانیة
59441030005944103

123951000123951علوم الحیاة
222951000222951كیمیاء
151732000151732البیئة

49851340004985134
111627000111627الریاضیات

232548000232548علوم الحاسوب
344175000344175

527000527االحصاء
60491090006049109ادارة االعمال

91551460009155146المحاسبة
89481370008948137العلوم المالیھ والمصرفیھ

67461130006746113االقتصاد
312200512000312200512

304575000304575علوم الحیاة
283260000283260الكیمیاء
443579000443579الفیزیاء

الزراعة

العلوم

الحاسبات والریاضیات

االدارة واالقتصاد

التربیة 

المجموع

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة القادسیة موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع  والجنسیة والجنس  للعام الدراسي 2015/2014 

القسمالكلیة
عربعراقیون

الفرع

 جدول (   23 )

دراسات صباحیة

الھندسھ

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
264369000264369الریاضیات

4112516600041125166اللغة العربیة
4512416900045124169اللغة االنكلیزیة

57981550005798155التاریخ
72401120007240112العلوم التربویة والنفسیة

343542885000343542885
204868000204868اللغة العربیة
48991470004899147الجغرافیة
66891550006689155 االجتماع
255883000255883علم النفس

241135000241135االثار
183305488000183305488

1149320700011493207عامالقانون
1682319100016823191عامالتربیة البدنیة وعلوم الریاضة

132714522779000132714522779

301949000301949علوم الحیاة
3073700030737الكیمیاء

602686000602686
1952400019524الحاسوب علوم الحاسوب والریاضیات

492877000492877ادارة االعمال
712091000712091المحاسبة
441054000441054االقتصاد

481664000481664مالیة ومصرفیة
2127428600021274286

االدارة واالقتصاد

 تابع جدول ( 23 )
المجموععرب

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الدراسات الصباحیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

التربیة 

االداب

دراسات مسائیة

العلوم

الفرعالقسمالكلیة
عراقیون
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
351651000351651علوم الحیاة

73100007310الكیمیاء
2542900025429الفیزیاء

191534000191534اللغة العربیة
392968000392968اللغة االنكلیزیة

382159000382159التاریخ
35681030003568103علوم تربویة ونفسیة

198156354000198156354
94201140009420114عامالقانون

583281864000583281864
191017333643000191017333643

الكلیة
المجموععرب

المجموع الكلي

التربیة 

مجموع الكلیة

 تابع جدول ( 23 )

الفرعالقسم
عراقیون

مجموع الدراسات المسائیة
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جامعـــة االنبـــار  



جدول  (  24  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

302050000302050الطب
153348000153348طب االسنان

000000000الھندسة
91631540009163154الزراعة

000000000الطب البیطري
55711260005571126العلوم

355489000355489كلیة الحاسبات
3854300038543االدارة واالقتصاد الرمادي

1367120700013671207تربیھ للعلوم االنسانیھ
62651270006265127التربیة  للعلوم الصرفھ

02382380000238238التربیة للبنات
1222300012223التربیة القائم

9909900099099التربیة الریاضیة
77281050007728105االداب

522274000522274القانون الرمادي
182139000182139العلوم االسالمیة الرمادي

70971314220007097131422مجموع الدراسات الصباحیة

000000000الھندسة
2442800024428كلیة الحاسبات

000000000التربیة للعلوم االنسانیة
000000000التربیة للعلوم الصرفة

2442800024428مجموع الدراسات المسائیة
73371714500007337171450المجموع الكلي

دراسات صباحیة

دراسات مسائیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة االنبار موزعین حسب الكلیة  والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

المجموععربعراقیونالكلیة
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

302050000302050عامالطـــب
153348000153348عامطب االسنان

161228000161228البستنة وھندسة الحدائق
1572200015722التربة والموارد المائیة

75120007512الثروة الحیوانیة
9142300091423وقایة النبات

2172800021728المحاصیل الحقلیة
121426000121426علوم االغذیة

1141500011415االقتصاد الزراعي
91631540009163154

8233100082331علوم الحیاة
161834000161834الكیمیاء
142034000142034الفیزیاء

171027000171027الجیولوجیا
55711260005571126

163349000163349علوم الحاسوب
192140000192140نظم المعلومات

355489000355489
1621800016218االقتصاد

1101100011011ادارة عامة
1131400011314ادارة اعمال

3854300038543
281341000281341اللغة العربیة

171532000171532اللغة االنكلیزیة
191332000191332التاریخ

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

 الحاسبات والریاضیات

االدارة واالقتصاد الرمادي

التربیھ للعلوم االنسانیھ

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة االنبار موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 

القسمالكلیة
المجموععربعراقیون

 جدول ( 25 )

الفرع

دراسات صباحیة

الزراعة

العلوم
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
311546000311546الجغرافیة

2172800021728العلوم التربویة والنفسیة
2082800020828طرائق تدریس القران والتربیة االسالمیة

1367120700013671207
162339000162339علوم الحیاة

181129000181129الكیمیاء
122032000122032الفیزیاء

161127000161127الریاضیات
62651270006265127

0414100004141علوم الحیاة
0303000003030الكیمیاء

0282800002828اللغة العربیة
0313100003131اللغة االنكلیزیة

0343400003434التاریخ
0474700004747الجغرافیة

0272700002727طرائق تدریس القران والتربیة االسالمیة
02382380000238238

9909900099099عامالتربیة الریاضیة
0121200001212اللغة العربیة

1101100011011علوم القران والتربیة االسالمیة
1222300012223

1572200015722اللغة العربیة
628000628اللغة االنكلیزیة

1261800012618التاریخ
1672300016723الجغرافیة

1431700014317علم االجتماع
1431700014317االعالم

77281050007728105
371552000371552القانون

1572200015722العلوم السیاسیة
522274000522274

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

عرب

المجموع

التربیھ للعلوم االنسانیھ

التربیة للعلوم الصرفھ

التربیة البنات

التربیة القائم

االداب

القانون والعلوم السیاسیة

الفرعالقسمالكلیة
عراقیون

 تابع جدول ( 25 )
المجموع
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

46100004610الفقھ واصولھ

47110004711الحدیث

101000101العقیده

98170009817التفسیر

182139000182139

70971314220007097131422

2442800024428علوم الحاسوبالحاسبات والریاضیات

2442800024428

73371714500007337171450

المجموع

دراسات مسائیة

العلوم االسالمیة الرمادي

مجموع الكلیة

 تابع جدول ( 25 )

الفرعالقسمالكلیة
عربعراقیون

المجموع الكلي

مجموع الدراسات الصباحیة

مجموع الدراسات المسائیة
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جامعة الفلوجة



جدول  ( 26 )

مجموعاناثمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

131023000131023الطب البیطري

8489200084892االدارة واالقتصاد

1972600019726القانون

2151700021517العلوم االسالمیة

1184015800011840158مجموع الدراسات الصباحیة

2342700023427االدارة واالقتصاد

2342700023427مجموع الدراسات المسائیة

1414418500014144185المجموع الكلي

دراسات صباحیة

الدراسات المسائیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة الفلوجة موزعین حسب الكلیة والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

الكلیة
عربعراقیون

المجموع
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

131023000131023الطب البیطري

4414500044145االدارة العامة

4074700040747االقتصاد

8489200084892

1972600019726القانون

0131300001313الشریعة

224000224اللغة العربیة

2151700021517

1184015800011840158

1912000019120االدارة العامة

437000437االقتصاد

2342700023427

2342700023427

1414418500014144185

دراسات صباحیة

االدارة واالقتصاد

العلوم االسالمیة

مجموع الدراسات المسائیة

المجموع الكلي

دراسات مسائیة

االدارة واالقتصاد

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الدراسات الصباحیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة الفلوجة موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014
جدول  (27 )

القسمالكلیة
المجموععراقیون

الفرع
عرب

 81



جامعـــة بابــــل  



جدول ( 28  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

31861170003186117الطب
56571130005657113طب االسنان

215273000215273صیدلة
336497000336497التمریض
140186326000140186326الھندسة

56811370005681137ھندسة المواد
193251000193251تكنولوجیا المعلومات

8812020800088120208العلوم
01901900000190190العلوم للبنات

60621220006062122االدارة واالقتصاد
221350571000221350571التربیة للعلوم االنسانیة
5313719000053137190التربیة للعلوم الصرفة

171376547000171376547التربیة االساسیة
1542517900015425179التربیة الریاضیة

4214218400042142184االداب
3011314300030113143الدراسات القرانیة

1589225000015892250القانون
5410215600054102156الفنون الجمیلة

138722673654000138722673654مجموع الدراسات الصباحیة

دراسات صباحیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة بابل موزعین حسب الكلیة والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

الكلیة
المجموععربعراقیون
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تابع جدول ( 28  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

202000202الھندسة
202000202ھندسة المواد

000000000العلوم
0161600001616العلوم للبنات

164120284000164120284التربیة للعلوم االنسانیة
000000000التربیة للعلوم الصرفة

000000000التربیة االساسیة
000000000التربیة الریاضیة

606000606القانون
1611700016117الفنون الجمیلة

190137327000190137327مجموع الدراسات المسائیة
157724043981000157724043981المجموع الكلي

دراسات مسائیة

الكلیة
المجموععربعراقیون
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

31861170003186117عامالطـــب
56571130005657113عامطب االسنان

215273000215273عامصیدلة 
336497000336497عامالتمریض

326294000326294الھندسة المدنیة
112031000112031الھندسة المعماریة
403070000403070الھـندسة المیكانیكیة
403777000403777الھـندسة الكھربائیة

152338000152338ھندسة البیئة
2141600021416الھندسة الكیمیاوي

140186326000140186326
183553000183553ھندسة المعادن

171633000171633السیرامكھندسة الالمعدنیة
213051000213051البولیمرھندسة الالمعدنیة

56811370005681137
111930000111930شبكات المعلومات

8132100081321البرامجیات
193251000193251

7152200071522عام
3161900031619مجھریة

1292100012921بیئة
5162100051621تقانھ

275683000275683
173249000173249الكیمیاء
171936000171936عامالفیزیاء

271340000271340علوم االرض التطبیقي
8812020800088120208

العلوم

علوم الحیاة

مجموع الكلیة

ھندسة المواد

تكنولوجیا المعلومات

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع القسم

دراسات صباحیة

الھندسة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة بابل موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع  والجنسیة والجنس  للعام الدراسي 2015/2014 

القسمالكلیة
عربعراقیون

 جدول (  29  )

الفرع
المجموع
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
0676700006767علوم الحیاة
0242400002424 الكیمیاء

0434300004343قیزیاء اللیزر
0565600005656علوم الحاسوب

01901900000190190
242650000242650االدارة الصناعیة

363672000363672العلوم المالیة والنقدیة
60621220006062122

37891260003789126اللغة العربیة
176885000176885اللغة االنكلیزیة

70681380007068138التاریخ
74741480007474148جغرافیة

235174000235174العلوم التربویة والنفسیة 
221350571000221350571

34701040003470104الفیزیاء
196786000196786الریاضیات

5313719000053137190
267399000267399اللغة العربیة

15901050001590105اللغة االنكلیزیة
256792000256792التاریخ 
345892000345892جغرافیة

56641200005664120العلوم عامة
152439000152439التربیة الخاصة

171376547000171376547
177087000177087اللغة الغربیة

174259000174259االجتماع
8303800083038االسالمياالثار

4214218400042142184

العلوم للبنات

االدارة واالقتصاد

الفرعالقسمالكلیة
عراقیون

 تابع جدول (  29  )

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

المجموععرب

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

التربیة للعلوم االنسانیة

التربیة للعلوم الصرفة

التربیة  االساسیة

االداب
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
254469000254469علوم القران

5697400056974لغة القران واعجازھة
3011314300030113143

1589225000015892250عـــامالقانون
1542517900015425179عـــامالتربیة  الریاضیة

46100004610رسم
49130004913خزف
369000369نحت

112132000112132
0313100003131تصمیم

214061000214061التربیة  الفنیة
606000606االخراج
606000606التمثیل

639000639سمعیة ومرئیة
101000101تربیة مسرحیة

156000156تقنیات
224000224ادب ونقد

221032000221032
5410215600054102156

138722673654000138722673654

101000101الھـندسة المیكانیكیة
101000101الھـندسة الكھربائیة

202000202
101000101المعادن
101000101البولیمر

202000202 مجموع الكلیة

دراسات مسائیة

الھندسة

ھندسة المواد

المجموععرب

الدراسات القرانیة

الفنون الجمیلة

الفنون  المسرحیة

مجموع القسم

الفنون التشكیلیة

مجموع القسم

الفرعالقسمالكلیة
عراقیون

 تابع جدول (  29  )

مجموع الدراسات الصباحیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
0161600001616احیاء المجھریةعلوم الحیاةالعلوم للبنات

0161600001616
142034000142034اللغة العربیة

464187000464187اللغة االنكلیزیة
271037000271037التاریخ

252348000252348الجغرافیة
522678000522678علم النفس 

164120284000164120284
606000606عامالقانون

1411500014115رسم
101000101خزف

1511600015116
101000101التربیة  الفنیة

1611700016117
190137327000190137327

157724043981000157724043981

الفنون الجمیلة

المجموععربعراقیون

الفنون التشكیلیة

مجموع القسم

الفرعالقسمالكلیة

مجموع الكلیة

التربیة للعلوم االنسانیة

المجموع الكلي
مجموع الدراسات المسائیة

 تابع جدول (  29  )

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

 88



جامعـــة القاســم الخضراء 



جدول ( 30 )

مجموعاناثمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

211435000211435طب البیطري

136119255000136119255الزراعة

157133290000157133290مجموع الدراسات الصباحیة

000000000الزراعة

000000000مجموع الدراسات المسائیة

157133290000157133290المجموع الكلي

دراسات صباحیة

دراسات مسائیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة القاسم الخضراء موزعین حسب الكلیة والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

الكلیة
عربعراقیون

المجموع
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

211435000211435عامالطب البیطري

252954000252954التربة والموارد المائیة

283664000283664البستنة

623294000623294الثروة الحیوانیة

212243000212243المحاصیل الحقلیة

136119255000136119255

157133290000157133290

000000000الزراعةالزراعة

000000000

000000000

157133290000157133290

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة القاسم الخضراء موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 
 جدول ( 31  )

القسمالكلیة
المجموععربعراقیون

الفرع

مجموع الكلیة

مجموع الدراسات الصباحیة

المجموع الكلي

مجموع الدراسات المسائیة

دراسات صباحیة

الزراعة

دراسات مسائیة

مجموع الكلیة
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جامعـــة دیالــــى  



جدول (   32 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

222547000222547الطب 
7413220600074132206الھندسة
484795000484795الزراعة

131629000131629الطب البیطري
4516220700045162207العلوم

67531200006753120االدارة واالقتصاد
264573837000264573837التربیة للعلوم االتسانیة
6913420300069134203التربیة للعلوم الصرفة

243392635000243392635التربیة  االساسیة
2195527400021955274التربیة  الریاضیة

138123261000138123261القانون
197897000197897العلوم االسالمیة

122117903011000122117903011مجموع الدراسات الصباحیة

2983700029837التربیة للعلوم االتسانیة
1642000016420التربیة للعلوم الصرفة

404000404التربیة  االساسیة
202000202التربیة  الریاضیة

000000000القانون
511263000511263مجموع الدراسات المسائیة

127218023074000127218023074المجموع الكلي

دراسات صباحیة

دراسات مسائیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة دیالى  موزعین حسب الكلیة والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

الكلیة
المجموععربعراقیون
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

222547000222547عامالطب 

111829000111829الھندسة المدنیة

211334000211334ھندسة القدرة والمكائن

8283600082836ھـندسة الكترونیك

162440000162440ھندسة االتصاالت

7313800073138ھندسة الحاسوب

111829000111829ھندسة المیكانیك

7413220600074132206

261844000261844الثروة الحیوانیة

222951000222951البستنة

484795000484795

131629000131629الطب البیطري

104454000104454علوم الحیاة

104555000104555الكیمیاء

7243100072431الفیزیاء

8212900082129الریاضیات

102838000102838علوم الحاسوب

4516220700045162207

252045000252045االحصاء

423375000423375االقتصاد

67531200006753120

المجموع

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة دیالى موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع  والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 

القسمالكلیة
عربعراقیون

 جدول (  33   )

الفرع

دراسات صباحیة

الھندسة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

الزراعة

مجموع الكلیة

العلوم

االدارة واالقتصاد
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

5214419600052144196اللغة العربیة

1610612200016106122اللغة االنكلیزیة

7610418000076104180التاریخ

44831270004483127الجغرافیة

345084000345084العلوم النفسیة والتربویة

42861280004286128علوم القران

264573837000264573837

235174000235174علوم الحیاة

235073000235073الكیمیاء

233356000233356علوم الحاسوب

6913420300069134203

303767000303767اللغة العربیة

247599000247599اللغة االنكلیزیة

244569000244569التاریخ 

203353000203353الجغرافیة

183957000183957العلوم

203353000203353الریاضیات

6192500061925علوم الحاسوب

5355800053558التربیة  الریاضیة

4353900043539التربیة  الفنیة

44711150004471115ارشاد تربوي

243392635000243392635

105100205000105100205القانون

332356000332356العلوم السیاسیة

138123261000138123261عـــام

2195527400021955274عـــامالتربیة  الریاضیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

تابع جدول (  33   )

التربیة االساسیة

القانون

المجموععرب

التربیة للعلوم االتسانیة

التربیة للعلوم الصرفة

الفرعالقسمالكلیة
عراقیون
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

114051000114051الشریعة

8384600083846اصول الدین

197897000197897

122117903011000122117903011

1311400013114اللغة العربیة

549000549اللغة االنكلیزیة

11000011التاریخ

729000729الجغرافیة

404000404العلوم النفسیة والتربویة

2983700029837

426000426علوم الحیاة

202000202علوم الحاسوب

1021200010212الكیمیاء

1642000016420

303000303التربیة  الریاضیة

101000101الریاضیات

404000404

202000202عـــامالتربیة  الریاضیة

511263000511263

127218023074000127218023074

مجموع الدراسات الصباحیة

المجموع الكلي

تابع جدول (  33   )

التربیة للعلوم الصرفة

التربیة االساسیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الدراسات المسائیة

الفرعالقسمالكلیة
المجموععربعراقیون

العلوم االسالمیة

دراسات مسائیة

التربیة للعلوم االتسانیة
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جامعـــة كربـــالء   



جدول ( 34)

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

153651000153651طب
264066000264066الصیدلة
54651190005465119ھندسة
59471060005947106زراعة

181937000181937الطب البیطري
5214419600052144196العلوم

42771190004277119العلوم الطبیة التطبیقیة
313284597000313284597االدارة واالقتصاد
82281100008228110العلوم السیاحیة

67951620006795162التربیة  للعلوم الصرفة
6823230000068232300التربیة للعلوم االنسانیة

1003813800010038138التربیة الریاضیة
135102237000135102237القانون

7823130900078231309العلوم االسالمیة
110914382547000110914382547مجموع الدراسات الصباحیة

1372000013720العلوم
204114318000204114318االدارة واالقتصاد

3222500032225التربیة  للعلوم الصرفة
324880000324880التربیة للعلوم االنسانیة

2122300021223قانون
273193466000273193466مجموع الدراسات المسائیة

138216313013000138216313013المجموع الكلي

دراسات صباحیة

دراسات مسائیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة كربالء موزعین حسب الكلیة  والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

الكلیة
المجموععربعراقیون
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

153651000153651عامالطب
264066000264066الصیدلة

232144000232144الھندسة المدنیة
121729000121729الھندسة الكھرباء
192746000192746الھندسة المیكانیكة

54651190005465119
271340000271340البستنة

171835000171835وقایة النبات
1091900010919محاصیل

57120005712ثروة
59471060005947106

181937000181937الطب البیطري
143751000143751علوم الحیاة

114152000114152الكیمیاء
112738000112738الفیزیاء

163955000163955علوم الحاسوب
5214419600052144196

224971000224971التحلیالت المرضیة
202848000202848الصحة البیئیة

42771190004277119
73551280007355128ادارة االعمال

66761420006676142العلوم المالیة والمصرفیة
524193000524193االقتصاد
412970000412970احصاء
81831640008183164محاسبة

313284597000313284597

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة كربالء موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع  والجنسیة والجنس  للعام الدراسي 2015/2014 

القسمالكلیة
المجموععربعراقیون

 جدول (  35 )

الفرع

دراسات صباحیة

الھندسة

العلوم الطبیة التطبیقیة

االدارة واالقتصاد

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

الزراعة

العلوم

المجموع
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
401353000401353السیاحة الدینیة

421557000421557ادارة المؤسسات الفندقیة
82281100008228110

343064000343064علوم الحیاة
263763000263763الریاضیات
7283500072835الكیمیاء

67951620006795162
185270000185270اللغة العربیة

105060000105060اللغة االنكلیزیة
144660000144660التاریخ

124961000124961الجغرافیة التطبیقیة
143549000143549التربیة وعلم النفس

6823230000068232300
135102237000135102237عامقانون

1003813800010038138التربیة الریاضیة
176481000176481اللغة العربیة

34971310003497131دراسات قرأنیة
277097000277097الفقة واصولة

7823130900078231309
110914382547000110914382547

1271900012719الكیمیاء
11000101الفیزیاء

1372000013720
643397000643397ادارة االعمال

602383000602383اقتصاد
363268000363268علوم المالیة والمصرفیة

442670000442670المحاسبة
204114318000204114318

العلوم

االدارة واالقتصاد

مجموع الدراسات الصباحیة
دراسات مسائیة

العلوم االسالمیة

تابع جدول (  35 )

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

الكلیة

التربیة للعلوم الصرفة

العلوم السیاحیة

التربیة للعلوم االنسانیة

المجموع
الفرعالقسم

عربعراقیون
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
3222500032225علوم الحیاةالتربیة للعلوم الصرفة

156000156اللغة العربیة
213000213الجغرافیة التطبیقیة

284169000284169اللغة االنكلیزیة
112000112التاریخ

324880000324880
2122300021223عامقانون

273193466000273193466
138216313013000138216313013

التربیة للعلوم االنسانیة

مجموع الدراسات المسائیة

تابع جدول (  35 )
المجموععرب

الفرعالقسمالكلیة
عراقیون

المجموع الكلي

مجموع الكلیة
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جامعـــة ذي قــــــار   



جدول (36  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

6313700063137الطب

168298000168298تمریض

62871490006287149الھندسة

42671090004267109الزراعة واالھوار

6216322500062163225العلوم

193756000193756الحاسبات والریاضیات

5613619200056136192التربیة للعلوم الصرفة

7138745800071387458التربیة للعلوم االنسانیة

9021130100090211301االداب

28811090002881109القانون

433578000433578التربیة الریاضیة

4951317181200049513171812مجموع الدراسات الصباحیة

000000000التربیة للعلوم الصرفة

101000101التربیة للعلوم االنسانیة

101000101مجموع الدراسات المسائیة

4961317181300049613171813المجموع الكلي

دراسات صباحیة

دراسات مسائیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة ذي قار موزعین حسب الكلیة والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

الكلیة
المجموععربعراقیون
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

6313700063137الطب
168298000168298التمریض

131629000131629الھندسة المدنیة 
263763000263763الھندسة المیكانیكة

233457000233457الھندسة الكھربائیة وااللكترونیة
62871490006287149

292958000292958الثروة الحیوانیة
133851000133851البستنة وھندسة الحدائق

42671090004267109
134053000134053علوم الحیاة

104858000104858الكیمیاء
243357000243357الفیزیاء

154257000154257التحلیالت المرضیة
6216322500062163225

8192700081927الحاسبات
111829000111829الریاضیات

193756000193756
214061000214061علوم الحیاة
206080000206080الریاضیات

153651000153651علوم الحاسوب
5613619200056136192

2212614800022126148اللغة العربیة
4798300047983اللغة االنكلیزیة

26811070002681107التاریخ
1910112000019101120الجفرافیة

7138745800071387458

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة ذي قار موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع  والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 

القسمالكلیة
عربعراقیون

 جدول (  37 )
المجموع

الفرع

دراسات صباحیة

الھندسة

مجموع الكلیة

الزراعة واالھوار

العلوم

الحاسبات والریاضیات

التربیة للعلوم الصرفة

التربیة للعلوم االنسانیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

135063000135063اللغة العربیة
172744000172744التاریخ

244569000244569الجغرافیة
167187000167187علوم القران

1041400010414الصحافة
101424000101424االذاعھ

201838000201838
9021130100090211301

28811090002881109عامالقانون
393271000393271عام

011000011التدریس
426000426التدریب

433578000433578
4951317181200049513171812

101000101التاریخالتربیة للعلوم االنسانیة
101000101

4961317181300049613171813

دراسات مسائیة

مجموع الدراسات المسائیة
المجموع الكلي

مجموع الدراسات الصباحیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

تابع جدول (  37 )
عراقیونالفرعالقسمالكلیة

االداب

التربیة الریاضیة 

االعالم

مجموع القسم

المجموععرب
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جامعـــة سومـــــر  



جدول (  38 )

مجموعاناثمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

375289000375289االدارة واالقتصاد

5312818100053128181التربیة االساسیة

9018027000090180270مجموع الدراسات الصباحیة

التوجددراسات مسائیة 

9018027000090180270المجموع الكلي

دراسات صباحیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة سومر موزعین حسب الكلیة والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

الكلیة
عربعراقیون

المجموع
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

184462000184462االدارة العامة

1982700019827االحصاء

375289000375289

132336000132336احیاء

211233000211233فیزیاء

343569000343569

19931120001993112معلم الصفوف االولى

5312818100053128181

9018027000090180270

الیوجد

9018027000090180270

دراسات صباحیة

مجموع الكلیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة سومر موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 

 جدول  (  39  )

القسمالكلیة
المجموععربعراقیون

الفرع

مجموع الدراسات الصباحیة

المجموع الكلي

دراسات مسائیة

االدارة واالقتصاد

التربیة االساسیة

علوم طبیعیة

مجموع القسم

مجموع الكلیة
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جامعـــة كركــــــوك   



جدول (  40 )

مجموعاناثمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

122840000122840الطب

124052000124052التمریض

61611220006161122الھندسھ

64961600006496160الزراعھ

8518426900085184269العلوم

1309622600013096226االدارة واالقتصاد

197437634000197437634التربیة للعلوم االنسانیة

9512221700095122217القانون

6561064172000065610641720مجموع الدراسات الصباحیة

000000000العلوم

000000000التربیة للعلوم االنسانیة

7277900072779القانون

7277900072779مجموع الدراسات المسائیة

7281071179900072810711799المجموع الكلي

دراسات مسائیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة كركوك موزعین حسب الكلیة والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

دراسات صباحیة

الكلیة
عربعراقیون

المجموع
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

122840000122840عامالطب

124052000124052عامالتمریض

182745000182745الھندسة المدنیة

221335000221335ھندسة النفط

212142000212142ھندسة میكانیك

61611220006161122

36661020003666102البستنھ

283058000283058الثروه الحیوانیھ

64961600006496160

124254000124254علوم الحیاة

112637000112637الكیمیاء

133043000133043الفیزیاء

102939000102939الریاضیات

163046000163046علوم الحاسوب

232750000232750الجیولوجیا التطبیقیھ

8518426900085184269

1226718900012267189ادارة االعمال

8293700082937االحصاء

1309622600013096226

2710713400027107134اللغة العربیة

17831000001783100اللغة االنكلیزیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة كركوك موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 

القسمالكلیة
المجموععربعراقیون

الفرع

 جدول (   41  )

التربیة للعلوم االنسانیة

دراسات صباحیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

الھندسھ

الزراعة

العلوم

االدارة واالقتصاد

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

33721050003372105اللغة الكردیھ

3283100032831اللغة التركیھ

295382000295382التاریخ

272148000272148الجغرافیھ

395089000395089تدریس القران والتربیة االسالمیة

222345000222345التربیھ الریاضیھ

197437634000197437634

9512221700095122217عامقانون

6561064172000065610641720

7277900072779عامقانون

7277900072779

7281071179900072810711799

التربیة للعلوم االنسانیة

 تابع جدول (   41  )

الكلیة

دراسات مسائیة

مجموع الدراسات الصباحیة

المجموع الكلي

مجموع الدراسات المسائیة

المجموععرب

مجموع الكلیة

الفرعالقسم
عراقیون
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جامعـــة واســــــط   



جدول ( 42  )

مجموعاناثمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

173047000173047الطب

181937000181937الھندسة

364682000364682الزراعة

6511117600065111176العلوم

1379423100013794231االدارة واالقتصاد

162272434000162272434التربیة  

365591000365591التربیة االساسیة

4811316100048113161االداب

661480000661480التربیة الریاضیة

9410519900094105199القانون

67985915380006798591538مجموع الدراسات الصباحیة

101000101العلوم

1809627600018096276االدارة واالقتصاد

172441000172441التربیة 

198120318000198120318مجموع الدراسات المسائیة

87797918560008779791856المجموع الكلي

دراسات صباحیة

دراسات مسائیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة واسط موزعین حسب الكلیة  والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

المجموععربعراقیونالكلیة
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

173047000173047الطب
1061600010616الھندسة المدنیة 

8132100081321الھندسة المیكانیكة
181937000181937

202444000202444علوم التربة والموارد المائیة
162238000162238الثروة الحیوانیة

364682000364682
225173000225173علوم الحیاة

192241000192241الفیزیاء
243862000243862الكیمیاء

6511117600065111176
542377000542377االحصاء
353974000353974المحاسبة
483280000483280االقتصاد

1379423100013794231
29751040002975104اللغة العربیة

144761000144761اللغة االنكلیزیة
263056000263056التاریخ

142438000142438الجغرافیة
454287000454287علم النفس
345488000345488علوم القران

162272434000162272434
194059000194059اللغة العربیةالتربیة االساسیة
96150009615االحیاءالعلوم العامةالتربیة االساسیة
89170008917الفیزیاءالعلوم العامةالتربیة االساسیة

171532000171532
365591000365591

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة واسط موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 

القسمالكلیة
المجموععربعراقیون

 جدول (  43  )

الفرع

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع العلوم العامة
مجموع الكلیة

العلوم

االدارة واالقتصاد

التربیة 

دراسات صباحیة

مجموع الكلیة

الھندسة

الزراعة

مجموع الكلیة

 115



مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
113748000113748اللغھ العربیھ

183351000183351االجتماع
9233200092332الفلسفھ

102030000102030الدراسات الشرقیة
4811316100048113161

661480000661480التربیة الریاضیة
9410519900094105199القانون

67985915380006798591538

101000101علوم الحیاةالعلوم
231437000231437االحصاء
70321020007032102المحاسبة
87501370008750137االقتصاد

1809627600018096276
6121800061218اللغة االنكلیزیة

606000606التاریخ
347000347الجغرافیة
28100002810علم النفس

172441000172441
198120318000198120318
87797918560008779791856

مجموع الكلیة

مجموع الدراسات المسائیة

مجموع الدراسات الصباحیة

المجموع الكلي

مجموع الكلیة

االدارة واالقتصاد

مجموع الكلیة

 تابع جدول (  43  )
المجموععرب

االداب

دراسات مسائیة

الفرعالقسمالكلیة
عراقیون
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جامعـــة میســـــان   



جدول ( 44  )

مجموعاناثمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

9162500091625الطب

177390000177390العلوم

464894000464894القانون

3723727400037237274التربیة

80401200008040120االدارة واالقتصاد

103193296000103193296التربیة  االساسیة

59601190005960119التربیھ الریاضیھ

35166710180003516671018مجموع الدراسات الصباحیة

000000000التربیة االساسیة

000000000مجموع الدراسات المسائیة

35166710180003516671018المجموع الكلي

دراسات صباحیة

الدراسات المسائیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة میسان موزعین حسب الكلیة والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

الكلیة
عربعراقیون

المجموع
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

9162500091625عامالطب
7313800073138الكیمیاء
104252000104252الحیاة

177390000177390
464894000464894عامالقانون

5434800054348اللغة االنكلیزیة
108494000108494اللغة العربیة

104454000104454التاریخ
5293400052934الجغرافیة
7374400073744الریاضیات

3723727400037237274
541569000541569ادارة االعمال

262551000262551االقتصاد
80401200008040120

172643000172643اللغة العربیة
5333800053338اللغة االنكلیزیة

213152000213152الریاضیات
222648000222648العلوم

101626000101626جغرافیة
131730000131730التاریخ

8273500082735معلم الصفوف االولى
7172400071724التربیھ الفنیھ

103193296000103193296
292958000292958العلوم النظریة
303161000303161العلوم التطبیقیة

59601190005960119
35166710180003516671018

000000000اللغة االنكلیزیةالتربیة االساسیة
000000000

35166710180003516671018
مجموع الدراسات المسائیة

المجموع الكلي

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة میسان موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع  والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 
 جدول (   45 )

الفرعالقسمالكلیة
المجموععربعراقیون

دراسات صباحیة

مجموع الكلیة

دراسات مسائیة

العلوم

التربیة

االدارة و االقتصاد

التربیة االساسیة

التربیھ الریاضیھ

مجموع الدراسات الصباحیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة
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جامعـــة المثنـــــى   



جدول ( 46 )

مجموعاناثمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

151429000151429الطب

402767000402767 الھندسة

613293000613293 الزراعھ

7012119100070121191 العلوم 

109264373000109264373 التربیة للعلوم االنسانیة

48771250004877125التربیة االساسیة

1388822600013888226االدارة واالقتصاد

74401140007440114التربیة البدنیة وعلوم الریاضة

5265800052658قانون

60766912760006076691276  مجموع الدراسات الصباحیة

9112000091120 العلوم 

94741680009474168التربیة

1865924500018659245االدارة واالقتصاد

289144433000289144433مجموع الدراسات المسائیة

89681317090008968131709المجموع الكلي

  دراسات صباحیة

 دراسات مسائیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة المثنى موزعین حسب الكلیة والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

الكلیة
عربعراقیون

المجموع
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

151429000151429عامالطب
271441000271441المدني

131326000131326الكیمیاوي
402767000402767

201131000201131االنتاج النباتي
86140008614االنتاج الحیواني

1451900014519التربة والموارد المائیة
191029000191029المحاصیل الحقلیة

613293000613293
113849000113849علوم الحیاة

263056000263056الكیمیاء
122032000122032الفیزیاء

7132000071320الریاضیات وتطبیقات الحاسوب
142034000142034البیئة والتلوث

7012119100070121191
155671000155671اللغة العربیة

132639000132639التاریخ
41621030004162103الجغرافیة

4012016000040120160علوم القران
109264373000109264373

مجموع الكلیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في جامعة المثنى موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع  والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 
 جدول (  47  )

القسمالكلیة
المجموععربعراقیون

الفرع

دراسات صباحیة

الھندسة

الزراعھ

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

العلوم 

التربیة للعلوم االنسانیة

 122



مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
205777000205777اللغة العربیة

1341700013417علوم الحیاة
1251700012517الكیمیاء
3111400031114الفیزیاء

282048000282048
48771250004877125

78561340007856134المحاسبة
603292000603292المالیة والمصرفیة

1388822600013888226
74401140007440114التربیة البدنیة وعلوم الریاضة

5265800052658القانون
60766912760006076691276

9112000091120علوم الحیاةالعلوم 
131427000131427التاریخ

67361030006736103الجغرافیة
142438000142438اللغة العربیة

94741680009474168
1865924500018659245محاسبةاالدارة واالقتصاد

289144433000289144433
89681317090008968131709

مجموع الدراسات المسائیة
المجموع الكلي

دراسات مسائیة

المجموععرب

االدارة واالقتصاد

مجموع الكلیة

التربیة االساسیة

 تابع جدول (  47  )

الفرعالقسمالكلیة
عراقیون

مجموع الكلیة

المجموع

العلوم العامھ

التربیة

مجموع الدراسات الصباحیة

مجموع القسم
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الجامعة التقنیة في المنطقة الشمالیة



جدول  ( 48  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

..................المعھد التقني المو صل

99462816220009946281622المعھد التقني كركوك

2906435400029064354المعھد التقني الحویجة

221840000221840المعھد التقني الدور

..................المعھد التقني نینوى 

..................الكلیة التقنیة االداریة الموصل

..................الكلیة التقنیة الموصل

..................الكلیة التقنیة كركوك

202000202الكلیة التقنیة الزراعیة /الموصل

1308710201800013087102018مجموع الدراسات الصباحیة

..................المعھد التقني المو صل

631073000631073المعھد التقني الدور

..................الكلیة التقنیة كركوك

631073000631073مجموع الدراسات المسائیة

1371720209100013717202091المجموع الكلي

الدراسات الصباحیة

الدراسات المسائیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في الجامعة التقنیة في المنطقة الشمالیة موزعین حسب الكلیة ( المعھد ) والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

الكلیة ( المعھد)
المجموععربعراقیون
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

000000000قوى
000000000شبكات

000000000
000000000الكترونیك

000000000اجھزة  وسیطرة
000000000تقنیة حاسبات

000000000
000000000بناء وانشاءات
000000000رسم ھندسى

000000000
000000000سیارات

000000000تبرید وتكییف
000000000

000000000تقنیات الري والبزلالموارد المائیة
000000000تشغیل وحدات صناعیةصناعات كیمیا ئیة

000000000المساحة
000000000انتاجالمیكا نیك

000000000انظمة حاسبات
000000000ادارة المواد

000000000تقنیات المعلومات والمكتبات
000000000ادارة المكتب

000000000تحلیالت مر ضیة
000000000اشعة

000000000صحة مجتمع
000000000صیدلة

000000000تمر یض
000000000التخدیر

          عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في الجامعة التقنیة في المنطقة الشمالیة موزعین حسب الكلیة  (المعھد) والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 

المدني

مكائن ومعدات

مجموع القسم

الكترونیك

مجموع القسم

مجموع القسم

عربعراقیون

الدراسات الصباحیة

كھرباء

المعھد التقني المو صل

جدول (   49 )

الفرعالقسمالكلیة ( المعھد)

مجموع القسم

مجموع
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
000000000انتاج نباتى

000000000انتاج حیوانيانتاج حیواني
000000000صحة حیوانیھانتاج حیواني
000000000مكننة زراعیة

000000000
381351000381351بناء وانشاءات
112940000112940رسم ھندسي
221032000221032انشاء طرق

71521230007152123
481462000481462المساحة
83211040008321104انتاجالمیكانیك

511970000511970تبرید وتكییفمكائن ومعدات
17901790001790179قوىالكھرباء

1261914500012619145االلكترونیك
67741410006774141تشغیل وحداتصناعات كیماویة
261945000261945انظمة حاسبات

6813520300068135203المحاسبة
6911017900069110179ادارة المواد

1445920300014459203ادارة  قانونیة
181331000181331صحة  مجتمع

4212500042125تمریض
5515600055156صناعة المال بس

301949000301949التسویق
527000527تقنیات الغابات

99462816220009946281622
491463000491463ادارة مكتب
682896000682896ادارة مواد

1451900014519تشغیل مشاریع ومیاهتقنیات الموارد المائیة

الكلیة ( المعھد)

مجموع القسم

مجموع المعھد 

المعھد التقني الحویجة

تابع جدول (   49 )

المدني

المعھد التقني كركوك

مجموع المعھد 

الفرعالقسم
مجموععربعراقیون

المعھد التقني المو صل
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
1511600015116الريتقنیات الموارد المائیة

2302300023023انتاجالمیكانیك
531467000531467كھرباء

3203200032032سیاراتمكائن و معدات
82100008210القوى المیكانیكیةمكائن و معدات

1501500015015انتاج نباتي
1301300013013النباتات الطبیة

2906435400029064354
426000426االلكترونیكااللكترونیك
123000123المحاسبة

171431000171431تحلیالت مرضیة
221840000221840

000000000ھندسة تقنیات الوقود والطاقة
000000000ھندسة تقنیات التبرید والتكییف
000000000ھندسة االلكترونیك و السیطرة

000000000ھندسة تقنیات البرامجیات
000000000ھندسة المساحة

000000000تقنیات  التحلیالت المرضیة
000000000

202000202تقنیات االنتاج الحیوانيالكلیة التقنیة الزراعیة /الموصل
1308710201800013087102018

431053000431053تحلیالت مرضیة
1101100011011االلكترونیك
909000909محاسبة

631073000631073
631073000631073

1371720209100013717202091

انتاج نباتي

المعھد التقني الحویجة

المعھد التقني الدور

مجموع المعھد 

مجموع المعھد 

الفرعالقسمالكلیة ( المعھد)
مجموععربعراقیون

تابع جدول (   49 )

المجموع الكلي
مجموع الدراسات المسائیة

مجموع المعھد 

مجموع الكلیة 

مجموع الدراسات الصباحیة
الدراسات المسائیة

الكلیة التقنیة كركوك

معھد تقني الدور
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الجامعة التقنیة في المنطقة الوسطى 



جدول  (  50  )

مجموعاناثمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

110273383022110275385المعھد الطبي التقني بغداد
537215752303540215755معھد التكنولوجیا  بغداد

57972213010115797231302معھد االدارة الرصافة
3316720000033167200معھد الفنون التطبیقیة

224102326033224105329المعھد الطبي التقني المنصور
261399660011261400661معھد االدارة التقني

2218030100022180301 معھد عدد المدربین التقنیین
731184000731184المعھد التقني االنبار

416297713000416297713المعھد التقني الكو ت
183105288000183105288المعھد التقني الصویرة

87477916530008747791653المعھد التقني بعقوبة
3511315066613710351431576671مجموع المعاھد التقنیة

1277620300012776203الكلیة التقنیة الھندسیة بغداد
138182320235140185325كلیة التقنیات الصحیة والطبیة

86641500008664150كلیة التقنیات الكھربائیة وااللكترونیة
100139239000100139239الكلیة التقنیة االداریة بغداد

285886000285886كلیة الفنون التطبیقیة
4795199982354815221003مجموع الكلیات التقنیة

39903669765951015399536797674مجموع الدراسات الصباحیة

19601960001960196معھد تكنولوجیا بغداد
213187400000213187400معھد االدارة الرصافة

3703700037037معھد تقني االنبار
446187633000446187633مجموع المعاھد التقنیة
1067918500010679185الكلیة التقنیة االداریة

552266818000552266818مجموع الدراسات المسائیة
45423935847751015454739458492المجموع الكلي

دراسات صباحیة

دراسات مسائیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في الجامعة التقنیة في المنطقة الوسطى موزعین حسب الكلیة (المعھد) والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

الكلیة ( المعھد)
عربعراقیون

المجموع
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

4151900041519صناعة اسنان
0313101103232وقایة اسنان

0161600001616ذوي االحتیاجات الخاصة
8445200084452صحة مجتمع

1301300013013اطراف ومساند
1192001112021عالج طبیعي

141933011142034
0151500001515قبالة وتولید

40641040004064104
40791190004079119

1282900012829معالجة شعاعیةاالشعة
9324100093241االشعة

106070000106070
3494300034943التخدیر

110273383022110275385
331245000331245بناء وانشاءاتالمدني
131124000131124انشاء طرقالمدني
211132000211132رسم ھندسيالمدني

67341010006734101
421254000421254المساحة

1002812810110128129االلكترونیكااللكترونیك
403070000403070تشغیل مشاریعالري والبزل
273057000273057تقنیات ريالري والبزل

67601270006760127

دراسات صباحیة

المعھد الطبي التقني 
بغداد

التاھیل الطبي

تمریض

 عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في الجامعة التقنیة في المنطقة الوسطى موزعین حسب الكلیة  (المعھد) والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

جدول  (   51 )

الفرعالقسمالكلیة ( المعھد)
المجموععربعراقیون

مجموع القسم

مجموع القسم

مجموع القسم

مجموع المعھد الطبي التقني / بغداد

مجموع القسم

مجموع القسم

معھد التكنولوجیا بغداد
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
581270000581270قوىالكھرباء
2722900027229شبكاتالكھرباء
1721900017219مصاعدالكھرباء

1021611800010216118
2553000025530تبرید وتكییفالمكائن والمعدات
1952400019524سیاراتالمكائن والمعدات
1001000010010قوى میكانیكیةالمكائن والمعدات
1091900010919مایترونكسالمكائن والمعدات
641983000641983مجموع القسم

2121400021214تشغیل وحدات
121931000121931سالمة مھنیة

143145000143145
4304310144044انتاج 
1601610117017لحام

5905920261061
221537000221537تكنولوجیا المعلومات

537215752303540215755
9014523500090145235المحاسبة

65521170006552117تقنیات مالیة ومصرفیة
48691170004869117االحصاء والمعلوماتیة
107120227000107120227تقنیات ادارة المواد

74961700007496170ادارة مكتب
464086011464187انظمة حاسبات

149200349000149200349تقنیات معلومات ومكتبات
57972213010115797231302

124658000124658التصمیم الطباعي
0323200003232تقنیات صناعة المالبس

105464000105464التصمیم والتزیین المعماري
2151700021517فن الحلي والمجوھرات

9202900092029فن الخزف
3316720000033167200

معھد الفنون التطبیقیة

مجموع المعھد 

المجموععربعراقیون

مجموع المعھد 

مجموع القسم

مجموع القسم

مجموع المعھد 

مجموع القسم

معھد االدارة الرصافة

تابع جدول  (   51 )

الفرعالقسمالكلیة ( المعھد)

معھد التكنولوجیا بغداد

المیكانیك

الصناعات الكیمیاویة
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
672390011672491تحلیالت مرضیة

583997022584199الصیدلة
2993800029938اجھزة طبیةالكترونیك

321244000321244فحص البصر
221739000221739ادارة صحیة
1621800016218ادلة جنائیة

224102326033224105329
247599000247599المحاسبة

233760000233760االرشاد
291948000291948ادارة فنادق

52561080005256108
237295011237396ادارة مواد
48851330004885133ادارة مكتب

252348000252348انظمة حاسبات
89881770008988177ادارة  قانونیة

261399660011261400661
86181040008618104قوىالكھرباء
251843000251843انتاجالمیكانیك

76271030007627103االلكترونیك
341751000341751سیاراتمكائن و معدات

2218030100022180301
4514600045146قوىالكھرباء

1492300014923انظمة حاسبات
1411500014115صحة مجتمع

731184000731184
3194000031940سیاراتمكائن و معدات

87581450008758145قو ىالكھرباء
311546000311546انتاجالمیكانیك

3694500036945ري و بزلتقنیات الموارد المائیة
46701160004670116المحاسبة

المعھد التقني االنبار

المجموععربعراقیون

السیاحة

معھد االدارة التقني

المعھد الطبي التقني 
المنصور

تابع جدول  (   51 )

مجموع المعھد 

مجموع القسم

مجموع المعھد 

مجموع المعھد 

مجموع المعھد 

الفرعالقسمالكلیة ( المعھد)

 معھد عدد المدربین 
التقنیین

المعھد التقني الكو ت
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
602484000602484تحلیال ت مرضیة

224668000224668صحة مجتمع
3984700039847المساحة

64581220006458122ادارة مواد
416297713000416297713

1008118100010081181المحاسبة
1382100013821انتاج
2242600022426تشغیل

351247000351247
1711800017118سیاراتمكائن و معدات

251035000251035قوىالكھرباء
617000617االنتاج النباتي

183105288000183105288
1358722200013587222قوىالكھرباء
472774000472774انتاجالمیكانیك

381351000381351سیاراتمكا ئن و معدات
333871000333871المساحة

270196466000270196466ادارة مواد
242263505000242263505المحاسبة

67671340006767134انطمة حاسبات
89170008917صحة مجتمع

6394500063945تمریض
284068000284068تحلیالت مرضیة

87477916530008747791653
9233200092332ھندسة تقنیات قوالب وعدد

1201200012012ھندسة تقنیات اللحام
451762000451762ھندسة تقنیات المساحة

2563100025631ھندسة تقنیات التبرید والتكییف
1301300013013ھندسة تقنیات السیارات
9172600091726ھندسة تقنیات المواد

141327000141327المیكاترونیك
1277620300012776203

المعھد التقني الصویرة

المیكانیك

المعھد التقني بعقوبة

الكلیة التقنیة الھندسیة  
بغداد

الفرعالقسمالكلیة ( المعھد)
المجموععربعراقیون

مجموع المعھد 

مجموع القسم

مجموع المعھد 

مجموع المعھد 

مجموع الكلیة 

المعھد التقني الكو ت

تابع جدول  (   51 )
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

243256112253358تقنیات التحلیالت المرضیة
143347011143448تقنیات صناعة االسنان

12193111131932التقنیات البصریة
293160000293160تقنیات االشعة
183048000183048تقنیات التخدیر

312556000312556تقنیات صحة المجتمع
101222011101323العالج الطبیعي

138182320235140185325
111223000111223شبكات اتصاالت الحاسوبھندسة الحاسبات
101222000101222الكترونیات الحاسوبھندسة الحاسبات

212445000212445
311950000311950ھندسة االجھزة الطبیة

342155000342155ھندسة القدرة الكھربائیة
86641500008664150

42601020004260102التقنیات المالیةوالمحاسبیة
292251000292251تقنیات العملیات

112637000112637تقنیات المعلوماتیة
183149000183149تقنیات ادارة الجودة الشاملة

100139239000100139239
8233100082331التصمیم الداخلي
203555000203555تقنیات االعالن

285886000285886
39903669765951015399536797674

كلیة التقنیات الصحیة 
والطبیة

كلیة التقنیات الكھربائیة 
وااللكترونیة

التقنیة االداریة بغداد

الكلیة الفنون التطبیقیة

مجموع الكلیة 

مجموع القسم

الفرعالقسمالكلیة ( المعھد)
المجموععربعراقیون

تابع جدول  (   51 )

مجموع الكلیة 

مجموع الكلیة 

مجموع الكلیة الفنون التطبیقیة
مجموع الدراسات الصباحیة
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

6106100061061قوىكھرباء
1301300013013سیاراتالمكائن والمعدات

3703700037037انتاجالمیكانیك
8508500085085االلكترونیكااللكترونیك

19601960001960196
223759000223759المحاسبة

333568000333568تقنیات مالیة ومصرفیة
243256000243256ادارة مكتب

311647000311647انظمة حاسبات
492877000492877ادارة مواد

402666000402666المعلومات والمكتبات
141327000141327تقنیات االحصاء

213187400000213187400
3703700037037صحة مجتمعمعھد تقني االنبار

503282000503282التقنیات المالیةوالمحاسبیة
181533000181533تقنیات العملیات

231740000231740تقنیات المعلوماتیة
151530000151530ادارة الجودة الشاملة

1067918500010679185
552266818000552266818

45423935847751015454739458492

تابع جدول  (   51 )

مجموع الكلیة 

المجموع الكلي

مجموع المعھد 

مجموع المعھد 

مجموع الدراسات المسائیة

دراسات مسائیة

القسمالكلیة ( المعھد)

 معھد االدارة الرصافة

الكلیة التقنیة االداریة 
بغداد

الفرع
المجموععربعراقیون

معھد تكنولوجیا بغداد
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الجامعة التقنیة في منطقة الفرات االوسط



جدول  (  52  )

مجموعاناثمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

58246310450005824631045المعھد التقني بابل

512308820000512308820المعھد التقني النجف

413184597000413184597المعھد التقني المسیب

428175603000428175603المعھد التقني الكوفة

379240619000379240619المعھد التقني كربالء

274227501000274227501المعھد التقني الدیوانیة

303297600000303297600المعھد التقني السماوة

289118944785000289118944785مجموع المعاھد التقنیة

534295000534295الكلیة التقنیة االداریة الكوفة

452974000452974الكلیة التقنیة النجف

1257319800012573198الكلیة التقنیة المسیب

385593000385593التقنیات الصحیة والطبیة/ كوفة

261199460000261199460مجموع الكلیات التقنیة

315220935245000315220935245مجموع  الدراسات الصباحیة

000000000الكلیة التقنیة االداریة الكوفة

000000000مجموع الدراسات المسائیة

315220935245000315220935245المجموع الكلي

دراسات صباحیة

دراسات مسائیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في الجامعة التقنیة في منطقة الفرات االوسط موزعین حسب الكلیة (المعھد) والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

الكلیة ( المعھد)
عربعراقیون

المجموع

 138



مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

231942000231942بناء وانشاءات

1372000013720انشاء طرق 

362662000362662

411253000411253المساحة

4174800041748میكانیكالمیكانیك

481563000481563االلكترونیك

151530000151530غزل

3674300036743سیارات

512273000512273

80881680008088168المحاسبة

85851700008585170ادارة مواد

80571370008057137ادارة قانونیة

301545000301545انظمة حاسبات

464288000464288صحة مجتمع

8667400086674تمریض

362864000362864تحلیالت مرضیة

58246310450005824631045

283058000283058االتصاالت

111324000111324االلكترونیكااللكترونیك

67371040006737104صیانة حاسوبااللكترونیك

6176800061768قوىالكھرباء

          عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في  الجامعة التقنیة في منطقة الفرات االوسط موزعین حسب الكلیة (المعھد) والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

جدول ( 53 )

الفرعالقسمالكلیة ( المعھد)
المجموععراقیون عرب

مجموع المعھد التقني /بابل

مجموع القسم

مجموع القسم

دراسات صباحیة

المدني

مكائن ومعدات

المعھد التقني بابل

المعھد التقني النجف
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

2483200024832انتا جالمیكانیك

311243000311243تبرید وتكییفمكائن ومعدات

71491200007149120ادارة  قانونیة

68691370006869137محاسبة

204262000204262انظمة حاسبات

2272900022729بناء وانشاءات

2293100022931انشاء طرق

1171800011718رسم ھندسي

552378000552378

68140006814التصمیم والتزیین المعماري

033000033صناعة مالبس

2463000024630االرشاد والسیاحةالسیاحة

4614700046147الفندقة

512308820000512308820

1301300013013مكائن زراعیة

1051500010515انتاج نباتيانتاج نباتي

336000336

2342700023427انتاج حیواني

66120006612التربة واستصالح االراضي

2312400023124سیاراتمكائن و معدات

3303300033033انتاجالمیكانیك

8859300088593قوىالكھربا ء

1131400011314رسم ھند سيالمدني

2022200020222بناء وانشاءاتالمدني

مجموع المعھد 

مجموع القسم

مجموع القسم

 تابع جدول ( 53 )

الفرعالقسمالكلیة ( المعھد)
المجموععربعراقیون

المدنيالمعھد التقني النجف

المعھد التقني المسیب
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

1058118600010581186المحاسبة

54541080005454108التقنیات المالیة والمصرفیة

7101700071017تقنیات الري والبزلتقنیات الموارد المائیة

171027000171027تقنیات تشغیل المشاریعتقنیات الموارد المائیة

242044000242044

413184597000413184597

72431150007243115الصیدلة

83341170008334117تحلیالت مرضیة

441862000441862صحة مجتمع

861399000861399التمریض

2082800020828سیاراتمكائن و معدات

1682400016824انتاجالمیكانیك

331144000331144 شبكاتالكھرباء

413273000413273ادارة مواد

1752200017522انتاج نباتي

1631900016319انتاج حیواني

428175603000428175603

95161110009516111قوىالكھرباءالمعھد التقني كربالء

231437000231437بناء وانشاءاتتقنیات مدنیة

361147000361147انتاجالمیكانیك

44721160004472116المحاسبة

69621310006962131ادارة مكتب

281543000281543انظمة حاسبات

513485000513485صحة مجتمع

331649000331649ادارة الفنادقسیاحة وفندقة

379240619000379240619

مجموع القسم

مجموع المعھد 

الفرعالقسمالكلیة ( المعھد)

مجموع المعھد 

مجموع المعھد 

 تابع جدول ( 53 )
المجموععربعراقیون

المعھد التقني المسیب

المعھد التقني الكوفة
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

351348000351348انتاجالمیكانیك

162642000162642صیانة وتشغیلالمیكانیك

513990000513990

1005215200010052152ادارة  المواد

61751360006175136المحاسبة

5085800050858صحة المجتمع

125365000125365تمریض

274227501000274227501

4775400047754قوىالكھرباء

2983700029837انتاج ومعادنالمیكانیك

461460000461460المساحة

150235385000150235385المحاسبة

172542000172542صحة مجتمع

1482200014822تمریض

303297600000303297600

281543000281543تقنیات ادارة العملیات

252752000252752تقنیات مالیة ومحاسبة

534295000534295

322254000322254ھندسة االتصاالتالكلیة التقنیة النجف

1372000013720ھندسة السیارات

452974000452974

1631900016319تقنیات االنتاج الحیواني

231336000231336ھندسة تقنیات المضخات
221436000221436ھندسة تقنیات المكائن والمعدات الزراعیة

261339000261339ھندسة تقنیات القدرة الكھربائیة

1692500016925تقنیات التربة والمیاه

مجموع المعھد 

الكلیة التقنیة المسیب

مجموع الكلیة 

 تابع جدول ( 53 )

مجموع المعھد 

مجموع الكلیة 

مجموع القسم

المعھد التقني الدیوانیة

المعھد التقني السماوة

الكلیة التقنیة االداریة الكوفة

الفرعالقسمالكلیة ( المعھد)
المجموععربعراقیون
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

4111500041115تقنیات المقاومة االحیائیة

181028000181028تقنیات االنتاج النباتي

1257319800012573198

133245000133245تقنیات التحلیالت المرضیة

252348000252348تقنیات صحة المجتمع

385593000385593

315220935245000315220935245

000000000الكلیة التقنیة االداریة الكوفة

000000000

315220935245000315220935245

مجموع الدراسات المسائیة

المجموع الكلي

مجموع الدراسات الصباحیة

دراسات مسائیة

الفرعالقسمالكلیة ( المعھد)
المجموععربعراقیون

مجموع الكلیة 

مجموع الكلیة 

 تابع جدول ( 53 )

الكلیة التقنیة المسیب

التقنیات الصحیة والطبیة/ كوفة
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الجامعة التقنیة في المنطقة الجنوبیة



جدول ( 54  )

مجموعاناثمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

1606966257200016069662572المعھد التقني البصرة

264164428000264164428المعھد التقني العمارة

233165398000233165398المعھد التقني الشطر ة

45755810150004575581015المعھد التقني الناصریة

91531440009153144المعھد تقني القرنة

265119064557000265119064557مجموع المعاھد التقنیة

148120268000148120268الكلیة التقنیة البصرة

86651510008665151الكلیة التقنیة االداریة البصرة

303767000303767الكلیة التقنیة الصحیة والطبیة

264222486000264222486مجموع الكلیات التقنیة

291521285043000291521285043مجموع الدراسات الصباحیة

441256000441256معھد تقني البصرة

213000213المعھد التقني العماره

461359000461359مجموع المعاھد التقنیة

000000000الكلیة التقنیة الھندسیة

461359000461359مجموع الدراسات المسائیة

296121415102000296121415102المجموع الكلي

الدراسات المسائیة

الدراسة الصباحیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في الجامعة التقنیة في المنطقة الجنوبیة موزعین حسب الكلیة (المعھد) والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

الكلیة ( المعھد)
عربعراقیون

المجموع
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

80321120008032112بناء وانشاءاتالمدني
1161513100011615131المساحة

1733320600017333206االلكترونیك
2612628700026126287قوى كھربائیةالتقنیات الكھربائیة
2732229500027322295انتاجالتقنیات المیكانیكیة

96501460009650146تبرید
6406400064064سیارات

1605021000016050210
59451040005945104تشغیل وحدات صناعیةالصناعات الكیمیاویة

148177325000148177325المحاسبة
108147255000108147255ادارة مكتب

45561010004556101انظمة حاسبات
121131252000121131252ادارة مواد

1878800018788تحلیالت مرضیة
423779000423779الصیدلة

3515400035154صحة مجتمع
122133000122133التخدیر

4364000043640التمریض
1606966257200016069662572

1852300018523بناء وانشاءاتالمدني
211031000211031اال لكترونیك

3303300033033قوىالكھرباء
1101100011011انتاجالمیكانیك

000000000سیاراتمكائن ومعدات
2302300023023تبرید

1171800011718التمریض

          عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في  الجامعة التقنیة في المنطقة الجنوبیة موزعین حسب الكلیة (المعھد) والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

جدول (  55)

الفرعالقسمالكلیة ( المعھد)
المجموععربعراقیون

مجموع القسم

مجموع المعھد 

دراسات صباحیة

المكائن والمعدات

المعھد التقني البصرة

المعھد التقني العمارة
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
66591250006659125المحاسبة

2092900020929انظمة حاسبات
415697000415697ادارة مواد
1031300010313االتصاالت
2052500020525المساحة

264164428000264164428
79160007916انتاج  نباتي
639000639انتاج حیواني

202000202المكننة الزراعیة
93120009312صحة حیوانیة
301141000301141البناء واالنشاءاتالتقنیات المدنیة

2683400026834شبكاتالكھربا ء
1261800012618انتاجالمیكا نیك

261238000261238سیاراتمكائن و معدات
3674300036743المساحة

64951590006495159ادارة مواد
151126000151126ري وبزلموارد مائیة

233165398000233165398
633194000633194انتاجالمیكانیك
90471370009047137قوىالكھرباء
73501230007350123المحاسبة

76821580007682158ادارة قانونیة
234871000234871انظمة حاسبات

81881690008188169ادارة مكتب
0454500004545تقنیات صناعة المال بس

156984000156984صحة مجتمع
107383000107383تمریض

111223000111223تحلیالت مرضیة
151328000151328بناء وانشاءاتالتقنیات المدنیة

45755810150004575581015 مجموع المعھد 

مجموع المعھد 

مجموع المعھد 

تابع جدول (  55)

المعھد التقني العمارة

المعھد التقني الشطر ة

المعھد التقني الناصریة

الفرعالقسمالكلیة ( المعھد)
المجموععربعراقیون
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
7182500071825انظمة حاسوب
84351190008435119قوىتقنیات كھربائیة

91531440009153144
213556000213556ھندسة الوقود والطاقة
302656000302656ھندسة البتروكیمیاویات
132639000132639ھندسة البیئة والتلوث

471663000471663ھندسة القدرة الكھربائیة
371754000371754ھندسة تقنیات التبرید والتكییف

148120268000148120268
253156000253156المالیة والمحاسبیة

613495000613495ادارة العملیات
86651510008665151

181735000181735صحة مجتمع
122032000122032تحلیالت مرضیة

303767000303767
291521285043000291521285043

441256000441256الصیدلةمعھد تقني البصرة
011000011التمریض
202000202محاسبة

213000213
461359000461359

296121415102000296121415102 المجموع الكلي

مجموع المعھد 

مجموع الكلیة 

مجموع الدراسات المسائیة

مجموع الكلیة 

مجموع الكلیة 
مجموع الدراسات الصباحیة

مجموع المعھد 

تابع جدول (  55)

معھد تقني القرنة

الفرعالقسمالكلیة ( المعھد)
المجموععربعراقیون

الكلیة التقنیة الھندسیة

الكلیة التقنیة االداریة البصرة

كلیة التقنیة صحیة وطبیة البصرة

الدراسات المسائیة

معھد تقني العماره
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الكلیـــات االھلیــــة 



جدول  (  56 )

مجموعاناثمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

460321781000460321781المنصور االھلیة الجامعة
448285733112449286735التراث االھلیة الجامعة

95155015013149545511505الرافدین االھلیة الجامعة
74649112372137484921240المامون االھلیة الجامعة

387217604000387217604بغداد للعلوم االقتصادیة اللجامعة
000000000الحدباء االھلیة الجامعة

447149596000447149596شط العرب االھلیة الجامعة
418415833011418416834الیرموك االھلیة الجامعة
482234716000482234716المعارف االھلیة الجامعة

5011716700050117167بغداد للصیدلة االھلیة
1057429148611210584301488دجلة االھلیة الجامعة

669247916000669247916الكلیة االسالمیة الجامعة
311546000311546الدراسات االنسانیة الجامعة

216102318000216102318كلیة السالم
239202441000239202441كلیة مدینة العلم االھلیة

218127345000218127345جامعة اھل البیت االھلیة
251540000251540كلیة الشیخ الطوسي االھلیة الجامعة

139122261000139122261الرشید
88760114880008876011488االمام جعفر الصادق(ع)

1083514300010835143كلیة الحسین االھلیة الجامعة
252550000252550كلیة الحكمة الجامعة

1064314900010643149كلیة المستقبل الجامعة
1304117100013041171كلیة العراق الجامعة

314475000314475كلیة صدر العراق الجامعة
216121337000216121337كلیة القلم الجامعة
000000000كلیة الحلة الجامعة
251641000251641كلیة بالد الرافدین

851149641347575128518496913487مجموع الدراسات الصباحیة

دراسات صباحیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في الكلیات االھلیة موزعین حسب الكلیة والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

الكلیة
عربعراقیون

المجموع
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تابع جدول  (  56 )

مجموعاناثمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

88151030008815103التراث االھلیة الجامعة
332113445000332113445الرافدین االھلیة الجامعة
332156488000332156488المامون االھلیة الجامعة

61641250006164125بغداد للعلوم االقتصادیة اللجامعة
000000000الحدباء االھلیة الجامعة

2112623700021126237شط العرب االھلیة الجامعة
1081412200010814122الیرموك االھلیة الجامعة
2805233200028052332المعارف االھلیة الجامعة

540219759101541219760دجلة االھلیة الجامعة
822104926000822104926الكلیة االسالمیة االھلیة الجامعة

1423617800014236178الدراسات االنسانیة االھلیة الجامعة
679197876000679197876كلیة السالم

2529034200025290342كلیة مدینة العلم االھلیة
1911020100019110201جامعة اھل البیت االھلیة

000000000كلیة االمام 
591372000591372كلیة الشیخ الطوسي االھلیة الجامعة

000000000كلیة الرشید الجامعة
1028291131900010282911319االمام جعفر الصادق(ع)

1321500013215كلیة الحسین االھلیة الجامعة
79251040007925104كلیة الحكمة الجامعة

1831820100018318201كلیة المستقبل الجامعة
2843200028432كلیة العراق الجامعة

281139000281139كلیة صدر العراق الجامعة
509170679000509170679كلیة القلم الجامعة
267113380000267113380كلیة الحلة الجامعة
361450000361450كلیة بالد الرافدین

626817578025101626917578026مجموع الدراسات المسائیة
14779672121500851314787672621513المجموع الكلي

دراسات مسائیة

الكلیة
عربعراقیون

المجموع
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

262046000262046ھندسة البرمجیات

69351040006935104ھندسة مدنیة

85401250008540125ھندسة تقنیات الحاسوب

87591460008759146ھندسة اتصاالت الحاسبات

382361000382361علم الحاسبات ونظم المعلومات

432770000432770ادارة االعمال

173754000173754العلوم المحاسبیة والمصرفیة

76421180007642118القانون

193857000193857اللغة االنكلیزیة

460321781000460321781

331649000331649علوم الحاسبات

1287520301112876204ادارة االعمال

1126517710111365178المحاسبة

244468000244468اللغة االنكلیزیة

1518523600015185236القانون

448285733112449286735

61711320006171132طب اسنان

1193515400011935154علوم الحاسبات

64711350006471135 ھندسة البرامجیات

1179220901111793210ھندسة اتصاالت الحاسبات

181735000181735االحصاء والمعلوماتیة

          عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات االولیة في الكلیات االھلیة موزعین حسب الكلیة والقسم والفرع والجنسیة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

جدول  (  57 )

القسمالكلیة
المجموععراقیون

الفرع

دراسات صباحیة

المنصور االھلیة الجامعة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

عرب

التراث االھلیة الجامعة

الرافدین االھلیة الجامعة
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

89641531019064154المحاسبة

996316210110063163ادارة االعمال

1697224100016972241القانون

1536221500015362215ھندسة تقنیات الحاسبات

6236510163366ھندسة التبرید والتكییف

95155015013149545511505

95341290009534129علوم الحاسوب

573390000573390ھندسھ حاسوب

741286000741286ھندسة تقنیات قدرة كھربائیة

1114916000011149160ھندسة االتصاالت

165470101175471اللغة االنكلیزیة

413677000413677التاریخ

47681150004768115الجغرافیة

91621531129263155ادارة االعمال

1075416100010754161القانون

293160000293160الترجمة

78581360007858136التحلیالت المرضیة

74649112372137484921240

291847000291847علوم حاسبات

1095316200010953162ھندسة البرامجیات

1014614700010146147ادارة االعمال

1116417500011164175المحاسبة

373673000373673العلوم المالیة والمصرفیة

387217604000387217604

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

تابع جدول (  57)

الفرعالقسمالكلیة
المجموععربعراقیون

الرافدین االھلیة الجامعة

المامون االھلیة الجامعة

بغداد للعلوم االقتصادیة 
اللجامعة
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
000000000علوم حاسبات

000000000ھندسة تقنیات الحاسبات
000000000ادارة االعمال
000000000ادارة صناعیة

000000000
000000000المحاسبة

000000000العلوم المالیة والمصرفیة
000000000اللغة االنكلیزیة

000000000القانون
000000000

1023914100010239141علوم حاسبات
521365000521365ادارة االعمال
603191000603191اللغة االنكلیزیة

642286000642286القانون
1694421300016944213المحاسبة

447149596000447149596
64931570006493157طب االسنان

5910316200059103162صیدلة
71801510117181152تحلیالت مرضیة
292554000292554علوم حاسبات

3183900031839الكترونیك الحاسوب
271643000271643شبكات االتصاالت

582482000582482
1183915700011839157قانون

195170000195170اللغة االنكلیزیة
418415833011418416834

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع القسم

ھندسة تقنیات الحاسبات

تابع جدول (  57)

الفرعالقسمالكلیة
المجموععربعراقیون

الحدباء االھلیة الجامعة

ادارة االعمال

مجموع القسم

شط العرب االھلیة الجامعة

الیرموك االھلیة الجامعة
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
59431020005943102اللغة العربیة

7010117100070101171اللغة االنكلیزیة
1081011800010810118القانون

1081612400010816124العلوم المالیة والمصرفیة
574097000574097علوم حاسبات

441559000441559الكترونیات الحاسوبھندسة تقنیات الحاسبات
3594400035944شبكات واتصاالتھندسة تقنیات الحاسبات
101000101تقنیات الحاسوبھندسة تقنیات الحاسبات

80241040008024104
482234716000482234716

5011716700050117167عامكلیة بغداد للصیدلة 
115104219011115105220العلوم المالیة والمصرفیة

1487121900014871219ادارة االعمالادارة االعمال
11411150001141115ادارة صناعیة

1244116510112541166علوم الحاسبات
1565220800015652208االعالم

75601350007560135تقنیات بصریات
1043914300010439143ھندسة تقنیات الحاسبات
7047400070474ھندسة التبرید والتكییف

1515720800015157208القانون
1057429148611210584301488

2798336200027983362القانون
1742100017421الفكر االسالمي والعقیدة

188127315000188127315الدراسات القرانیة واللغویة
1421600014216العلوم السیاسیھ والدولیھ

84120008412اعالمالصحافة
1482717500014827175ھندسة تقنیات الحاسبات
1501500015015تقنیات التبرید والتكییف

669247916000669247916

دجلة االھلیة الجامعة

الكلیة االسالمیة الجامعة

مجموع الكلیة

مجموع القسم
مجموع الكلیة

تابع جدول (  57)

الفرعالقسمالكلیة

المعارف االھلیة الجامعة

المجموععربعراقیون

مجموع الكلیة
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
1982700019827ھندسة تقنیة الحاسبات

1271900012719القانون
000000000الشریعة

311546000311546
1662200016622غلوم الحاسبات
363672000363672اللغة االنكلیزیة

661985000661985القانون
312051000312051الدراسات االسالمیة

672188000672188ھندسة تقنیات الحاسوب
216102318000216102318

59661250005966125علوم الحیاة
57120005712البرامجیات

78651430007865143القانون
762298000762298ھندسة تقنیات الحاسبات

214263000214263محاسبة
239202441000239202441

73321050007332105عامالقانون
39120003912اللغة العربیة

3083800030838صحافة
193958000193958اللغة االنكلیزیة

52561080005256108
1171800011718الفقھ واصولھالعلوم االسالمیة

363167000363167علوم القران
4614700046147السیاحة الدینیھ

93391320009339132
218127345000218127345

االداب

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة
مجموع جامعة اھل البیت

تابع جدول (  57)

الفرعالقسمالكلیة

الدراسات االنسانیة الجامعة

كلیة السالم

مجموع الكلیة

المجموععربعراقیون

كلیة مدینة العلم االھلیة

جامعة اھل البیت االھلیة
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

45771220004577122اللغة العربیة
7712219900077122199اللغة االنكلیزیة

91241150009124115االعالم
49601090004960109تاریخ

262283545000262283545
484200684000484200684

141118259000141118259عامكلیة التكنولوجیا المعلومات
88760114880008876011488

9122100091221القرأن الكریم
101000101اصول الدین

1531800015318التربیة االسالمیة
251540000251540

385896000385896الصیدلة
423577000423577التحلیالت المرضیة

422668000422668القانون
1421600014216اللغة العربیة

314000314التاریخ
139122261000139122261

201232000201232ھندسة الحاسوب
2262800022628ھندسة االتصاالت

661783000661783ھندسة تقنیات االجھزة الطبیة
1083514300010835143

عراقیون

مجموع جامعة االمام جعفر الصادق (ع)

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

تابع جدول (  57)

الشیخ محمد الطوسي

الرشید

كلیة الحسین االھلیة الجامعة

مجموع الكلیة
القانون

االداب

الفرعالقسمالكلیة

جامعة االمام جعفر الصادق(ع)

المجموععرب

 157



مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

172138000172138قانون

84120008412الدراسات االسالمیة

252550000252550

یوجد خریجین صباحي ومسائي تم دمجھم باالحصاء ھندسة تقنیات الحاسبات
341347000341347الجامعي

617000617ھندسة تقنیات التكییف والتبرید

291140000291140التحلیالت المرضیة

371855000371855القانون

1064314900010643149

1132814100011328141ھندسة االتصاالت

171330000171330ھندسة الحاسبات

1304117100013041171

274067000274067القانون

448000448الصحافة

314475000314475

333164000333164قانون

111021000111021علوم القران

682896000682896ھندسة تقنیات الحاسوب

302858000302858ادارة االعمال

5805800058058التربیة الریاضیة

162440000162440اللغة االنكلیزیة

216121337000216121337

000000000الیوجد طالب صباحيقانون

000000000االقتصاد

000000000

المجموععربعراقیون

كلیة الحكمة الجامعة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

تابع جدول (  57)

كلیة المستقبل الجامعة

كلیة العراق الجامعة

كلیة صدر العراق الجامعة

الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

الفرعالقسم

كلیة الحلة الجامعة

كلیة القلم الجامعة
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

011000011ادارة االعمال

1772400017724المحاسبة

88160008816اللغة االنكلیزیة

251641000251641

851149641347575128518496913487

88151030008815103القانونالتراث االھلیة الجامعة

958103000958103ھندسة تقنیات الحاسبات

10741110001074111ھندسة تقنیات التبرید والتكیف

1982700019827علوم الحاسبات 

652085000652085القانون

193453000193453المحاسبة

273966000273966ادارة االعمال

332113445000332113445

6131900061319اللغة االنكلیزیة

63751380006375138ادارة االعمال

808000808علوم حاسبات

101000101ھندسة حاسبات

5725900057259ھندسة تقنیات قدرة كھربائیة

2673300026733ھندسة اتصاالت

76130007613ترجمة

1333416700013334167القانون

311950000311950التحلیالت المرضیة

332156488000332156488

الفرعالقسمالكلیة
المجموععربعراقیون

مجموع الدراسات الصباحیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

كلیة بالد الرافدین

دراسات مسائیة

الرافدین االھلیة الجامعة

المامون االھلیة الجامعة

تابع جدول (  57)
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
61641250006164125العلوم المالیة والمصرفیة

61641250006164125
000000000ھندسة تقنیات الحاسبات

000000000القانون
000000000ادارة االعمال
000000000ادارة صناعیة

000000000
000000000اللغة االنكلیزیة

000000000المحاسبة
000000000العلوم المالیة والمصرفیة

000000000
2733000027330علوم حاسبات
5996800059968اللغة االنكلیزیة

7668200076682القانون
4985700049857ادارة االعمال

2112623700021126237
1081412200010814122قانونالیرموك االھلیة الجامعة

1221400012214علوم الحاسبات
12761330001276133القانون

461157000461157العلوم المالیة والمصرفیة
501565000501565اللغھ العربیھ

301646000301646اللغھ االنكلیزیھ
1321500013215الكترونیات الحاسوبھندسة تقنیات الحاسبات
202000202شبكات واتصاالتھندسة تقنیات الحاسبات

1521700015217

2805233200028052332

مجموع ھندسة تقنیات الحاسبات

الحدباء االھلیة الجامعة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

تابع جدول (  57)

ادارة االعمال

مجموع القسم

الفرعالقسمالكلیة
المجموععربعراقیون

شط العرب االھلیة الجامعة

المعارف االھلیة الجامعة
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
60731330006073133العلوم المالیھ والمصرفیھ

61561171016256118ادارة االعمالادارة اعمال
5315400053154ادارة صناعیة

531366000531366االعالم
322254000322254تقنیات البصریات
2522700025227علوم الحاسبات

782098000782098ھندسة تقنیات الحاسبات
7007000070070ھندسة التكییف والتبرید

1083214000010832140القانون
540219759101541219760

2192524400021925244القانون
4855300048553الفكر االسالمي والعقیده

3256539000032565390الدراسات القرأنیھ واللغویھ
14991580001499158ھندسة تقنیات الحاسبات

8108100081081التبرید والتكییف
822104926000822104926

431962000431962علوم الحیاة
202000202البرامجیات

1232915200012329152القانون
641276000641276ھندسة تقنیات الحاسبات

203050000203050محاسبة
2529034200025290342

4454900044549ھندسة تقنیة الحاسبات
631073000631073القانون
352156000352156الشریعة

1423617800014236178

دجلة االھلیة الجامعة

الكلیة االسالمیة الجامعة

كلیة مدینة العلم االھلیة

الدراسات االنسانیة الجامعة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

الفرعالقسمالكلیة
المجموععربعراقیون

تابع جدول (  57)
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
1251700012517علوم الحاسبات
67511180006751118اللغھ االنكلیزیھ

2374027700023740277القانون
1857726200018577262الدراسات االسالمیھ

1782420200017824202ھندسة تقنیات الحاسبات
679197876000679197876

6276900062769عامالقانون
9719800097198السیاحة الدینیھالعلوم االسالمیة

1311400013114اللغة االنكلیزیة
1912000019120الصحافة

3223400032234
1911020100019110201

000000000لغة عربیة
000000000قانون

000000000ادارة اعمال
000000000
000000000

1395519400013955194اللغة العربیة
1313816900013138169اللغة االنكلیزیة

3894700038947االعالم
351954000351954تاریخ

343121464000343121464
594133727000594133727قانونالقانون

91371280009137128عامكلیة التكنولوجیا
91371280009137128

كلیة السالم

االداب

االداب

جامعة اھل البیت

مجموع جامعة اھل البیت

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

تابع جدول (  57)

الفرعالقسمالكلیة
المجموععربعراقیون

جامعة االمام جعفر الصادق(ع)

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

كلیة االمام الجامعة
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
1028291131900010282911319

2643000026430القرأن الكریم
101000101اصول الدین

3294100032941التربیة االسالمیة
591372000591372

000000000قانون
000000000اللغة العربیة

000000000
101000101ھندسة الحاسوب

1221400012214ھندسة تقنیات االجھزه الطبیة
1321500013215

462066000462066قانون
3353800033538الدراسات االسالمیة

79251040007925104
6066600060666ھندسة تقنیات الحاسوب

6927100069271ھندسة تقنیات التبرید والتكییف
527000527التحلیالت المرضیة

4985700049857القانون
1831820100018318201

2442800024428ھندسة اتصاالت
404000404العلوم السیاسیھ 

2843200028432
2182900021829القانون
73100007310الصحافة

281139000281139
77731500007773150قانون

491261000491261علوم القران
96150009615علم النفس

1662919500016629195ھندسة تقنیات الحاسبات
642791000642791ادارة االعمال

1251313800012513138التربیة الریاضیة
191029000191029اللغة االنكلیزیة

509170679000509170679

الشیخ محمد الطوسي

كلیة الرشید الجامعة

كلیة الحسین (ع) الھندسیة

كلیة الحكمة الجامعة

كلیة المستقبل الجامعة

كلیة العراق الجامعة

كلیة صدر العراق الجامعة

كلیة القلم الجامعة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

تابع جدول (  57)

الفرعالقسمالكلیة
المجموععربعراقیون

مجموع جامعة االمام جعفر الصادق (ع)
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
1601617600016016176قانون
68961640006896164اقتصاد
91100009110االخراجالمسرح

3003000030030التمثیل
3914000039140مجموع

267113380000267113380
85130008513ادارة االعمال

1171800011718المحاسبة
1721900017219اللغة االنكلیزیة

361450000361450
626817578025101626917578026

14779672121500851314787672621513

كلیة بالد الرافدین

مجموع الدراسات المسائیة
المجموع الكلي

الفرعالقسمالكلیة
المجموععربعراقیون

كلیة الحلة الجامعة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

تابع جدول (  57)

 164



القســم الثاني 

الدراســات العلیا 

الجــداول التجمیعیـة 



مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
17113430589310191912428293721149214462938بغداد

.….......….….….….….….….….…الموصل
.….….….….….….….….….….….…نینوى

20153521120641713448182365269634البصرة
35830131261310558163409375784المستنصریة
000110120230251641135136271التكنولوجیة

4131710090190512576155128283النھرین
0002022463026632العراقیة

0000001918427519184275المجلس العراقي لالختصاصات الطبیة 
47110000004711جامعة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

4230721011292307038108213197410الكوفة
45145922815638410244146375214589تكریت

000393473000393473سامراء
12310288190392261142112254القادسیة 

0001014414536134913757194االنبار
231841175211386682795266256522بابل

000141529000141529القاسم الخضراء
000967116728144212485209دیالى

00055631183426608989178كربالء
00064831470006483147ذي قار
000434588516484694واسط

000182846000182846كركوك
000201232000201232المثنى

000000000000الجامعة التقنیة في المنطقة الشمالیة
336292352112332760الجامعة التقنیة في المنطقة الوسطى

0005111600051116جامعة الفرات االوسط التقنیة
31624155727072760546713417162057436437178081المجموع الكلي

المجموع الكلي
جدول (58 )

عدد الطلبة المتخرجین فى الدراسات العلیا فى جامعات العراق كافة موزعین حسب الجامعة والشھادة والجنس للعام الدراسي 2014/ 2015

الجامعات
دكتوراهماجستیردبلوم عالي
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
149214462938000149214462938بغداد

.….….….….….….….….…الموصل
.….….….….….….….….…نینوى

365269634000365269634البصرة
408375784101409375784المستنصریة
135136271000135136271التكنولوجیة

155128283000155128283النھرین
2663200026632العراقیة

1918427500019184275المجلس العراقي لالختصاصات الطبیة 
47110004711جامعة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت

213197410000213197410الكوفة
375214589000375214589تكریت

393473000393473سامراء
142112254000142112254القادسیة

1375719400013757194االنبار
266256522000266256522بابل

141529000141529القاسم الخضراء
1248520900012485209دیالى

89891780008989178كربالء
64831470006483147ذي قار
484694000484694واسط

182846000182846كركوك
201232000201232المثنى

332760000332760الجامعة التقنیة في المنطقة الوسطى
5111600051116جامعة الفرات االوسط التقنیة

000000000الجامعة التقنیة في المنطقة الشمالیة
436337178081101436437178081المجموع الكلي 

المجموعالعرب
الجامعة

العراقیین

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات العلیا في الجامعات كافة موزعین حسب الجامعة والجنسیة والجنس للعام الدراسي  2015/2014             
جدول (59)
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جامعـــة بغـــداد 



مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
272855318216915365591الطب

268000000268طب الكندي
1112233562972134875123طب االسنان

15722201939538402969الصیدلة
0002122439211302454التمریض
1001074701443093911479193الھندسة

0006101600061016ھندسة - الخوارزمي
2632944408439115010954163الزراعة

58134426701113246047107الطب البیطري
15694107201383876133150283العلوم

0000115115012120127127العلوم للبنات
56318789401291792616280242االدارة واالقتصاد
00075881635645101131133264التربیة ابن رشد

0003341749615424789التربیة ابن الھیثم
00008585035350120120التربیة البنات

000725913173259814584229االداب
011201838235222244اللغات
0001071718422281139االعالم
000171431235191736القانون

00027164327330541973العلوم السیاسیة
000402060000402060التربیة البدنیة وعلوم الریاضة

000026260171704343التربیة البدنیة وعلوم الریاضة للبنات
000722810030104010238140الفنون الجمیلة

000342862181432524294العلوم االسالمیة
1531012548309591789392272664137513322707مجموع الكلیات

91019171128729332356المعھد العالى للتخطیط الحضري واالقلیمي
3035914358111425معھد اللیزر للدراسات العلیا

62329121527628244064معھد الھندسة الوراثیة والتقنیة االحیائیة 
000292554201232493786المعھد العالى للدراسات المحاسبیة والمالیة

1833516360123362157117114231مجموع المعاھد
17113430589310191912428293721149214462938المجموع الكلي

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة بغداد موزعین حسب الكلیة والجنس والشھادة للعام الدراسي 2015/2014 

الكلیة

جدول ( 60 )
المجموعدكتوراهماجستیردبلوم عالي
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جدول  (61)

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
235000000235الجراحة

099000000099النسائیة والتولید
448000000448ایكو

606000000606تداخل قسطاري
415000000415صدریة
46100000004610مفاصل

181129000000181129
000000167167الكیمیاء الحیاتیة
000000000000االحیاء المجھریة

000033000033الفارماكولوجي
64101340007714طب االسرة والمجتمع

000033112145الفیزیولوجي
0001781122810علم االمراض(الباثولوجي)

000123314437التشریح
112000000112التخدیر

272855318216915365591
268000000268طب المجتمعطب المجتمعطب الكندي

022101626213121931التشخیص الفمي
000000000000امراض الفم

000000000000اشعة الفم
000000000000انسجة الفم

000000000000طب الفم
022101626213121931

2351121300031518وقائي
000000000000اطفال

2351121300031518
0003121500031215تقویم االسنان

4262680006814ماحول االسنانامراض وجراحة ماحول االسنان

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة بغداد موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشھادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 

الطب
مجموع القسم 

مجموع الكلیة 

مجموع القسم

الطب الباطني 

التشخیص الفمي

مجموع القسم

طب االسنان االطفال والوقائي

طب االسنان

المجموعدكتوراهماجستیر
االختصاصالقسم ( الفرع )الكلیة

دبلوم عالي
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تابع جدول ( 61)

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
000112000112االحیاء المجھریةالعلوم االساسیةطب االسنان

00056110005611معالجة االسنانمعالجة االسنان
3587815000101323صناعة االسنانالتعویضات االصطناعیة

202617000819جراحة الفم والوجھ والفكینجراحة الفم والوجھ والفكین
1112233562972134875123

4042461017411التحالیل المختبریة السریریةالعلوم المختبریة السریریة
606741100013417الصیدالنیاتالعلوم الصیدالنیة
2464373039716الصیدلة السریریةالصیدلة السریریة

000336022358الكیمیاء الصیدالنیةالكیمیاء الصیدالنیة
3363471127815االدویة والسموماالدویة والسموم

000112000112العقاقیر والنباتات الطبیةالعقاقیر والنباتات الطبیة
15722201939538402969

000911050514115تمریض البالغین
0000111101101212صحة االم والطفل

0001672133710تمریض االطفال
000235101336تمریض الصحة النفسیة والعقلیة

000911010110111تمریض صحة المجتمع
0002122439211302454

0005273258412الھندسة االنشائیة
0003474157512ھندسة البناء وادارة المشاریع

000000000000الھندسة الصحیة والبیئیة
000000000000طرق ومواصالت

000000000000الطرق
000617101718المواصالت

000000000000میكانیك التربة وھندسة االسس
000257101358تربة واسس

000437011448ھندسة المواد االنشائیة
0002015359413291948

000581332581018عامھندسة العمارة

الھندسة

المجموع

الصیدلة

التمریض

مجموع الكلیة

دكتوراهماجستیردبلوم عالي
القسم ( الفرع )

مجموع الكلیة

االختصاص

مجموع الكلیة

الكلیة

مجموع القسم

الھندسة المدنیة 
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تابع جدول ( 61)

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
000000000000القدرة والموائع

000268101369التصنیع والصناعیة
000741130310414الموائع والحراریات
000527000527المیكانیك التطبیقي

000141226404181230
1001000000010010كھرباء عام

000404101505ھندسة القدرة والمكائن
000303101404ھندسة االلكترونیك واالتصاالت

000235000235ھندسة السیطرة والحاسوب
10010931220221324

00038116179918عامالھندسة الكیمیاویة
000448000448ھندسة النفط

000134000134ھندسة المساحة
000303000303ھندسة الطاقة

000066000066ھندسة الحاسبات
000861452713821الھندسة البیئیة

0005491016410ھندسة الموارد المائیة
000213000213الكترونیك

000000000000ھندسة حاسبات
000213000213

1001074701443093911479193
000437000437المیكاترونكس

000279000279ھندسة عملیات التصنیع
0006101600061016

2632923500028634االرشاد الزراعي
0001564265712االقتصاد الزراعي

000661272913821البستنة
00068142138917التربة والموارد المائیة

000104141101121425الثروه الحیوانیة
0006393259514علوم االغذیة
0003474267613وقایة النبات

000516000516المكننة الزراعیة
0005611821013821المحاصیل الحقلیة

2632944408439115010954163

الھندسة

الكلیة

الھندسة الكھربائیة

المجموعالقسم ( الفرع )

الزراعة

ھندسة - الخوارزمي

الھندسة المیكانیكیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع القسم

مجموع القسم 

مجموع الكلیة

ماجستیر دكتوراهدبلوم عالي

مجموع القسم 

ھندسة الكترونیك واتصاالت

االختصاص
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تابع جدول ( 61)

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
2244153149413الطب الباطني البیطريالطب الباطني البیطري

000336213549االحیاء المجھریةاالحیاء المجھریة
00055102357815الصحة العامة الحیوانیةالصحة العامة الحیوانیة

0001201223514317الجراحة والتولید البیطريالجراحة والتولید البیطري
000033011044الطفیلیات الطفیلیات 

00076130227815الفسلجة واالدویة الفسلجة البیطریة
0443360003710االمراض المشتركةاالمراض المشتركة
000213000213التشریح واالنسجةالتشریح واالنسجة

325841222413821امراض الدواجنامراض الدواجن
58134426701113246047107

00017324971623244872علوم الحیاة
00047112026713التقنیات االحیائیة 

00027174416521432265الكیمیاء
00020173771219272956الفیزیاء

0002682354913الریاضیات
00016925426201131علم االرض

0005121700051217الفلك
156371000041216علوم الحاسوب

15694107201383876133150283
0000464603304949علوم الحیاةعلوم الحیاة

0000313103303434الكیمیاءالكیمیاء
0000292906603535الفیزیاءالفیزیاء

000099000099الریاضیات
0000115115012120127127

0001552002215722االحصاء
1541900000015419االحصاء التطبیقي

1541915520022301141
41566127310171027ادارة االعمال

707000000707الرقابة والتفتیش
1351800000013518مستشفیات

0001221400012214تمریض
000000000000بلدیات

172138000000172138تخطیط استراتیجي
4127681882673106638104

دبلوم عالي
الكلیة

العلوم

مجموع الكلیة

االحصاء

مجموع الكلیة

الطب البیطري

العلوم للبنات

المجموع ماجستیر

مجموع الكلیة

القسم ( الفرع )

مجموع القسم 

االدارة واالقتصاد

مجموع القسم 

دكتوراه

ادارة االعمال

االختصاص
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تابع جدول ( 61)

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
0001051510111516االدارة العامة

00076130007613االدارة الصناعیة
000000000000ادارة مستشفیات

0001762322419827المحاسبة
0001261872919827االقتصاد

0001041400010414بحوث العملیات
56318789401291792616280242

00058132137916اللغة العربیة
0007916415111021االدب العربي

000121729628181937مجموع القسم
000202000202اللغة االنكلیزیة
000178000178االدب االنكلیزي

00037100003710
00048126612101424التاریخ االسالمي

000141125628201333التاریخ الحدیث
000101000101التاریخ القدیم

00019193812820312758
0004481345712الجغرافیة الطبیعیة
00026835851116الجغرافیة البشریة

000610164812101828
0003252465611طرائق تدریس التاریخ

000224404628طرائق تدریس الجغرافیة
0003366399615طرائق تدریس اللغة العربیة

0004482466814طرائق تدریس اللغة االنكلیزیة
0003033586511مناھج وطرائق التدریس

0002791013710االدارة التربویة
000325314639االصول التربویة
0006282028210القیاس والتقویم

0000225385510علم النفس التربوي
000022000022علم نفس النمو

0004152356410االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي
0003027573023536050110

000581344891221طرائق تدریس القران والتربیة االسالمیةطرائق تدریس القران والتربیة االسالمیة
00075881635645101131133264

مجموع القسم 

التربیة ابن رشد للعلوم االنسانیھ

اللغة االنكلیزیة

التاریخ

مجموع القسم 

المجموع
االختصاص القسم ( الفرع )الكلیة

العلوم التربویة والنفسیة

دبلوم عالي

االدارة واالقتصاد

مجموع القسم 

ماجستیر

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع القسم 

دكتوراه

الجغرافیة

اللغة العربیة
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تابع جدول ( 61)

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
0006131911271421علوم الحیاة 

000391243771219الكیمیاء
000961521311718الفیزیاء

00057120005712الریاضیات 
0001061621312719العلوم التربویة والنفسیة

0003341749615424789
0000111109902020اللغة العربیة التربیة البنات

000099000099اللغة االنكلیزیة 
00007705501212التاریخ 

0000121206601818الجغرافیة 
0000131300001313علوم القران

0000181805502323التربیة وعلم النفس
0000770101001717ریاض االطفال

000088000088الخدمة االجتماعیة 
00008585035350120120

000138219312221133اللغة العربیة
00057121021215924اللغة االنكلیزیة

0001952410515291039التاریخ
00059141101116925الجغرافیة
00010112117724271845االجتماع

000471172911920علم النفس
0004593257714الفلسفة

000127196410181129االثار
000725913173259814584229

000459000459اللغة االنكلیزیة
000000000000اللغة الفرنسیة
00064102358715اللغة الفارسیة
000235000235اللغة التركیة
000527000527اللغة العبریة

011000000011اللغة االلمانیة
000347000347اللغة الروسیة

011201838235222244

دبلوم عالي

مجموع الكلیة

التربیة للعلوم الصرفة /ابن الھیثم

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

دكتوراهماجستیر
االختصاصالقسم ( الفرع )

المجموع

التربیة البنات

الكلیة

اللغات

االداب

مجموع الكلیة
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تابع جدول ( 61)

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
000437011448الصحافة

0004261421618422االذاعة والتلفزیون
000224415639العالقات العامة

0001071718422281139
00064101237613القانون العام

00087150118816القانون الخاص
000235000235القانون الدولي
000101101202القانون الجنائي

000171431235191736
00011516911020626الدراسات الدولیة

000741171814519الفكر السیاسي
00097161111220828النظم السیاسیة

00027164327330541973
000402060000402060عامالتربیة البدنیة وعلوم الریاضة

000026260171704343عامالتربیة البدنیة وعلوم الریاضة للبنات
0001161720213619الفنون التشكیلیة

0001310239514221537التصمیم
0002352851628634المسرحالفنون المسرحیة

0001521740419221السینمائیة والتلفزیون
0005510731012820التربیة الفنیة التربیة الفنیة 

000000000000الفنون الموسیقیة الفنون الموسیقیة 
000505314819الخط والزخرفة

000722810030104010238140
00099180009918اللغة العربیة

000166227815231437الشریعة والقانون
0009132211617201939اصول الدین

000342862181432524294
1531012548309591789392272664137513322707

ماجستیردبلوم عالي

مجموع الكلیة

الفنون الجمیلة

مجموع الكلیات

االختصاصالقسم ( الفرع )الكلیة

العلوم السیاسیة

القانون

االعالم

المجموعدكتوراه

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

العلوم االسالمیة
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تابع جدول ( 61)

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
91019171128729332356المعھد العالي للتخطیط الحضري واالقلیمي 

303044022369اللیزر في الطبتطبیقات الطبیة والبایولوجیة 
00055103368816فرع التطبیقات الھندسیة والصناعیةتطبیقات الھندسیة والصناعیة

3035914358111425
62329121527628244064معھد الھندسة الوراثیة والتقنیات االحیائیة

0005121700051217المصارف
0001652100016521الضرائب

00088160008816التامین
000292554000292554

0000001382113821المحاسبة القانونیة
00000074117411محاسبة الكلف واالداریة

000000201232201232
000292554201232493786

1833516360123362157117114231
17113430589310191912428293721149214462938

المجموعدكتوراهماجستیردبلوم عالي
القسم ( الفرع )الكلیة

مجموع القسم 

مجموع القسم 

مجموع الكلیة

الدراسات المحاسبیة 

المجموع الكلي
مجموع المعاھد
مجموع الكلیة

االختصاص

الدراسات المالیة 

المعھد العالي للدراسات المحاسبیة 
والمالیة

معھد اللیزر للدراسات العلیا
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الجامعـــة المستنصـــریة  



مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

000871520210717الطب

358551000081018طب االسنان

000347000347الصیدلة

000312455101322456الهندسة

00040701101519345589144العلوم

0002818465611332457االدارة واالقتصاد

00060681283723609791188التربیة

0007575150223259778175التربیة االساسیة

00018244222729403171االداب

0001192000011920القانون

00087150008715العلوم السیاسیة

0001411500014115التربیة البدنیة وعلوم الریاضة

35830131261310458162408375783المجموع الكلي

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في الجامعة المستنصریة موزعین حسب الكلیة والجنس والشھادة للعام الدراسي 2015/2014 

الكلیة
المجموعدكتوراهماجستیردبلوم عالي

جدول  ( 62 )
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

000000101101الطب

000000101101المجموع الكلي

عدد الطلبة العرب المتخرجین من الدراسات العلیا  في الجامعة المستنصریة  موزعین حسب الكلیة والجنس والشھادة للعام الدراسي 2015/2014 
جدول  ( 63 )

الكلیة
المجموعدكتوراهماجستیردبلوم عالي
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
000202000202التشریح واالنسجة واالجنةالتشریح واالنسجة
000415000415الكیمیاء الحیاتیة السریریةالكیمیاء الحیاتیة 

000011202213طب االسرة والمجتمعطب المجتمع 
000044000044االحیاء المجھریة االحیاء المجھریة 

000213000213االدویة
000871520210717

3364150007411معالجة االسنانمعالجة االسنان
000145000145طب الفمطب الفم

022000000022امرا اللثةالجراحة وامراض اللثة
358551000081018

000213000213الصیدالنیات
000000000000الكیمیاء الصیدالنیة

000022000022االدویة والسموم
000101000101الصیدلة السریریة

000011000011العقاقیر والنباتات الطبیة
000347000347

00055100005510الھندسة االنشائیة
000000101101الموارد المائیة

000000000000میكانیك التربة وھندسة االسس
00055101016511

000639000639القوى والطاقة
000202000202المیكانیك التطبیقي

00083110008311
000718000718ھندسة االلكترونیك واالتصاالت

000022000022الكھرباء
00073100007310

000516000516المواصالتھندسة الطرق والنقل
000156000156ھندسة المواد
00057120005712ھندسة البیئة

000312455101322456

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

الطب

طب االسنان

الصیدلة

الھندسة

الھندسة الكھربائیة

االختصاصالقسم ( الفرع )الكلیة

مجموع القسم

مجموع القسم

مجموع القسم

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في الجامعة  المستنصریة موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشھادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 
جدول  (  64 )

المجموعدكتوراه ماجستیردبلوم عالي

الھندسة المدنیة

الھندسة المیكانیكیة
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تابع جدول (  64 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
000823312810103141االحیاء المجھریة

000000000000النبات
000000000000الحیوان

000823312810103141مجموع القسم
0007714358101222الكیمیاء
0001151634714923الفیزیاء

00081523707151530الریاضیات
0005131802251520علوم الجو

000178000178علوم الحاسوب
00040701101519345589144

000213011224االحصاء
000561114561016ادارة االعمال

000549000549المحاسبة
0001011100010111االقتصاد

000661241510717السیاحة وادارة الفنادق
0002818465611332457

000871550513720الفیزیاء
0001051500010515الریاضیات

00062870713215اللغة العربیة
00060661712113االدب العربي

000122141311425328
0003472575914التاریخ االسالمي

0004590224711التاریخ الحدیث
000791627991625مجموع القسم

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

االدارة واالقتصاد

التاریخ

اللغة العربیة
التربیة

مجموع القسم

المجموع

العلوم

االختصاصالقسم ( الفرع )الكلیة
دكتوراهماجستیردبلوم عالي

علوم الحیاة

 182



تابع جدول (  64 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
000134325459الجغرافیة

000211138614101727علم النفس التربوي
00056110005611طرائق تدریس اللغة العربیة
000178000178طرائق تدریس االجتماعیات

00075120007512ادارة تربویة
0001529448614233558

0001910671371623االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي
000213000213الصحة النفسیة

00031013671391726
000437000437طرائق تدریس القران والتربیة االسالمیة

00060681283723609791188
00047110004711اللغة العربیةاللغة العربیة

00092110009211التاریخ الحدیثالتاریخ
00046100004610الجغرافیة

000257000257علوم الحیاة
00049130004913التربیة االسالمیةالتربیة االسالمیة
0005271421619423التربیة الریاضیةالتربیة الریاضیة

000448000448االدارة التربویةمعلم الصف االول 
000055000055ریاض االطفال 
000314000314التربیة الخاصة
000000000000االدارة التربویة
000729000729االرشاد التربوياالرشاد التربوي

00033681911415طرائق تدریس اللغة العربیةطرائق تدریس اللغة العربیة
00083110008311طرائق تدریس االجتماعیاتطرائق تدریس االجتماعیات

00037100003710طرائق تدریس اللغة االنكلیزیةطرائق تدریس اللغة االنكلیزیة
000707000707طرائق تدریس التربیة الریاضیةطرائق تدریس التربیة الریاضیة

00038110003811طرائق تدریس الریاضیاتطرائق تدریس الریاضیات
000246000246طرائق تدریس العلومطرائق تدریس العلوم

00077140007714طرائق تدریس التربیة الفنیةطرائق تدریس التربیة الفنیة
0007575150223259778175

التربیة االساسیة

مجموع القسمالتربیة

مجموع القسم

االختصاصالقسم ( الفرع )
المجموعدكتوراهماجستیردبلوم عالي

العلوم التربویة والنفسیة

االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

الكلیة
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تابع جدول (  64 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
00082101431722527اللغة العربیة
0003144267310االدب العربي

000113141852329837
000178000178اللغة االنكلیزیة
000134000134اللغة الفرنسیة

000033000033علم النفس العامعلم النفس
000123426549الفلسفةالفلسفة

000145000145المكتبات والمعلوماتالمكتبات والمعلومات
000101000101الترجمة

000224000224االنثروبولوجیا التطبیقیة
00018244222729403171

00069150006915القانون العام
000505000505القانون الخاص

0001192000011920
000448000448العالقات الدولیة والسیاسات الخارجیة

000437000437النظم السیاسیة والسیاسات العامة
00087150008715

0001411500014115التربیة البدنیة وعلوم الریاضة
35830131261310458162408375783

المجموع

مجموع القسم

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

االختصاصالقسم ( الفرع )الكلیة
ماجستیردبلوم عالي

العلوم السیاسیة

القانون

دكتوراه

مجموع الكلیة

اللغة العربیة

االداب

المجموع الكلي
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

000000101101التشریح واالنسجةالطب

000000101101 المجموع الكلي

المجموع

عدد الطلبة العرب المتخرجین من الدراسات العلیا  في الجامعة  المستنصریة موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشھادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

االختصاصالقسم ( الفرع )الكلیة
دكتوراهماجستیردبلوم عالي

جدول  (  65 )
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الجامعـــة التكنولوجیـــة  



مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

000271542202291544ھندسة البناء و االنشاءات

00066121017613ھندسة العمارة

000106161111221728ھندسة المكائن والمعدات

0001592400015924الھندسة الكھربائیة
0008101800081018ھندسة السیطرة والنظم

00064100006410ھندسة الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات

00039120003912ھندسة اللیزر والبصریات االلكترونیة

00099180009918ھندسة كیمیاویة

0000101012311213ھندسة المواد

000459000459ھندسة الكھرومیكانیكیة 

0001582350520828ھندسة االنتاج والمعادن

000103911942032312394217مجموع االقسام الھندسیة

00021214471161925علوم الحاسوب

0005172216762329العلوم التطبیقیة

0007293651318124254مجموع االقسام العلمیة

000110120230251641135136271المجموع الكلي

           عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا  في الجامعة التكنولوجیة موزعین حسب القسم والشھادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014  

القسم 
المجموعدكتوراهماجستیردبلوم عالي

جدول  ( 66 )
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
000617101718الھندسة االنشائیةالھندسة االنشائیة

000314000314ادارة المشاریعادارة المشاریع
000505000505ھندسة الجیوتكنیكھندسة الطرق والجسور

000011101112الھندسة الصحیة والبیئیةالھندسة الصحیة والبیئیة
00028100002810الجیوماتكھندسة الجیوماتك

000628000628ھندسة المیاه والسدودھندسة الموارد المائیة
000527000527ھندسة مواد البناءھندسة مواد البناء

000271542202291544
000000101101ھندسة العمارةھندسة العمارة

000437000437ھندسة التصمیم الحضريھندسة التصمیم الحضري
000235000235ھندسة التصمیم المعماريھندسة التصمیم المعماري

000000000000ھندسة تكنولوجیا العمارة والبیئةھندسة تكنولوجیا العمارة والبیئة
00066121017613

000224000224التبرید والتجمیدالتبرید والتجمید
0004154158210المیكانیك التطبیقيالمیكانیك التطبیقي

00043770711314قدرة حراریةقدرة حراریة
000106161111221728

000707000707ھندسة القدرةھندسة الكھربائیة 
00066120006612ھندسة االلكترونیكھندسة االلكترونیك
000235000235ھندسة االتصاالتھندسة االتصاالت

0001592400015924
000426000426ھندسة السیطرة 

000347000347ھندسة المیكاترونكس
000145000145ھندسة الحاسوب

0008101800081018
00064100006410ھندسة الحاسوب وتكنولوجیا المعلومات

000156000156ھندسة اللیزرھندسة اللیزر
000246000246ھندسة البصریاتھندسة البصریات

000000000000ھندسة االلكترونیكھندسة االلكترونیك
00039120003912

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

ھندسة اللیزر والبصریات 

الكلیة 

ھندسة البناء واالنشاءات

ھندسة العمارة

ھندسة المكائن والمعدات 

ھندسة الكھربائیة 

ھندسة السیطرة والنظم

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في الجامعة التكنولوجیة موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشھادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 
جدول ( 67 )

المجموعدكتوراهماجستیردبلوم عالي
االختصاص القسم (الفرع)

 188



تابع جدول ( 67 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
000358000358ھندسة تكریر النفط والصناعات البتروكیمیاویة ھندسة تكریر النفط والصناعات البتروكیمیاویة 

00064100006410ھندسة العملیات الكیمیائیةھندسة العملیات الكیمیائیة
00099180009918

0000101012311213الموادھندسة المواد
000055000055ھندسة النظم الكھرومیكانیكیةھندسة النظم الكھرومیكانیكیة

000404000404ھندسة الطاقةھندسة الطاقة
000459000459

000851320210515ھندسة اإلنتاجھندسة اإلنتاج
000112303415ھندسة المعادنھندسة المعادن

000527000527الھندسة الصناعیة الھندسة الصناعیة 
000101000101ھندسة االستخالصھندسة االستخالص

0001582350520828
000103911942032312394217

000145471151116عامعام
000022000022نظمنظم

000167000167برامجیاتبرامجیات
00021214471161925

000055000055فیزیاء اللیزرفیزیاء اللیزر
000044000044الفیزیاء التطبیقیةالفیزیاء التطبیقیة

000000000000لیزر وكھروبصریاتلیزر وكھروبصریات
00014516721012علم الموادعلم المواد

000448000448الریاضیات الریاضیات 
000000000000التقنیات الكیمیائیة االحیائیةالتقنیات الكیمیائیة االحیائیة

0005172216762329
0007293651318124254
000110120230251641135136271

المجموع
االختصاصالقسم (الفرع)الكلیة 

دكتوراهماجستیردبلوم عالي

مجموع الكلیة

الھندسة الكیمیاویة

الھندسة الكھرومیكانیكیة 

ھندسة االنتاج والمعادن

علوم الحاسوب

العلوم التطبیقیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع االقسام الھندسیة

مجموع االقسام العلمیة
مجموع الكلي
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جامعـــة النھـــــرین   



مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
461014163018725362965الطب 

000272552707342559الھندسة
00078150007815ھندسة المعلومات 

000821297815152944العلوم 
0001451910919241438الحقوق 

0002310339110321143العلوم السیاسیة 
077751200071219معھد ابحاث االجنة وعالج العقم 

4131710090190512576155128283المجموع الكلي

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة النھرین موزعین حسب الكلیة والشھادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 

المجموع
الكلیة 

دكتوراهماجستیردبلوم عالي

جدول ( 68 )
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جدول ( 69 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
000000011011التشریحالتشریح واالنسجة

437000000437االشعة التشخیصیةالجراحة
0333361124711الكیمیاء الحیاتیة 
000101000101الكیمیاء الطبیة

0334371125712
000000000000الفسلجة واالجنةالفسلجة
0006281001016218الفارماكولوجياالدویة

000134000134طب المجتمعطب المجتمع
000000000000طب عدليطب عدلي

000369651191120االحیاء المجھریةاالحیاء المجھریة
000000000000الھستوباثولوجي
000022101123الھیماثولوجي
000000000000سایتولوجي

000022101123مجموع علم االمراض
461014163018725362965

000871570715722الھندسة المدنیة
000000000000الھندسة المعماریة
00082100008210الھندسة المیكانیكیة

000336000336ھندسة االلكترونیك واالتصاالت
000224000224ھندسة االجھزة الطبیة

000314000314ھندسة الحاسوب 
000156000156ھندسة اللیزر وااللكترونیات البصریة 

000257000257الھندسة الكیمیاویة
000272552707342559

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة النھرین موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشھادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

المجموع
االختصاص

دكتوراهماجستیردبلوم عالي
الكلیة

علم االمراض

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع القسم

القسم ( الفرع )

الطب 

الكیمیاء الحیاتیة 

الھندسة
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تابع جدول (69)

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
000279000279معلومات واتصاالتھندسة المعلومات واالتصاالت

000516000516شبكات وتقنیة الشبكة الدولیةھندسة الشبكات وتقنیات الشبكة الدولیة
00078150007815

00016736941216التقنیات االحیائیة
000268000268الكیمیاء
000022426448الفیزیاء

00055100005510الریاضیات وتطبیقات الحاسوب
000022000022علوم الحاسوب

000821297815152944
0001451910919241438القانون العام الحقوق 

0001241600012416االستراتیجیة 
0003254157310العالقات االقتصادیة الدولیة 

0005164049110السیاسة الدولیة 
000336101437النظم السیاسیة والسیاسات العامة 

0002310339110321143
المعھد العالي لتشخیص العقم والتقنیات 

077000000077تقنیات مساعدة على االنجابفسلجة التناسل السریريالمساعدة على االنجاب

00075120007512علم االجنة التطبیقيعلم االجنة التطبیقي
077751200071219
4131710090190512576155128283

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة
المجموع الكلي

دبلوم عالي
الكلیة

المجموعدكتوراهماجستیر

العلوم 

العلوم السیاسیة 

ھندسة المعلومات

مجموع  الكلیة 

مجموع الكلیة

االختصاص القسم ( الفرع )

 193



الجامعـــة العراقیــــــة   



مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

0002021351815520االداب 

0000001111211112العلوم االسالمیة

0002022463026632المجموع

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا  في الجامعة العراقیة موزعین حسب الكلیة والشھادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 

الكلیة
المجموعدكتوراهماجستیردبلوم عالي

جدول رقم (70)
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 جدول  (71)

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
000101213314اللغة العربیة

000000213213النحو
000000101101البالغة
000000000000صرف

000000112112االدب الحدیث
000000000000االدب االسالمي
000000101101االدب االندلسي

000000011011النقد االدبي القدیم
00010174118412

000101617718تفسیر لغويعلوم القران
0002021351815520

000000000000الفقھ
000000000000االقتصاد االسالمي

000000112112الفقھ المقارن
000000101101اقتصاد اسالمي
000000101101اصول الفقھ

000000314314
000000404404العقیدة 

000000000000علم الكالم
000000101101الفكر االسالمي

000000202202ادیان
000000000000الدعوة

000000000000مقارنة االدیان
000000707707

000000101101الحدیث النبويعلوم الحدیث
0000001111211112
0002022463026632

مجموع الكلیة
المجموع الكلي

الفقھ واصولھ

دكتوراه

اللغة العربیة

المجموع

االختصاصالقسم ( الفرع )الكلیة
دبلوم عالي

عدد الطلبة العراقیین  المتخرجین من الدراسات العلیا في الجامعة العراقیة موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشھادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 

المجموع

مجموع القسم

ماجستیر

االداب 

العلوم االسالمیة

العقیدة 

مجموع القسم

االدب العربي

مجموع القسم
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المجلس العراقي لالختصاصات الطبیة   



مجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

1918427519184275المجلس العراقي لالختصاصات الطبیة

1918427519184275المجموع

المجموعدكتوراه (البورد)

جدول ( 72 )

الكلیة

عدد الطلبة المتخرجین من الدراسات العلیا في المجلس العراقي لالختصاصات الطبیة موزعین حسب الكلیة والشھادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014
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جدول  ( 73 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

279279النسیج المرضيعلم االمراضالمجلس العراقي لعلم االمراض
224224امراض الدمعلم االمراضالمجلس العراقي لعلم االمراض
123123االحیاء المجھریةعلم االمراضالمجلس العراقي لعلم االمراض

426426امراض الكلى اطفالامراض الكلى اطفالالمجلس العراقي للجراحة البولیة
101101امراض الكلى بالغینامراض الكلى بالغینالمجلس العراقي للجراحة البولیة

202202امراض الجھاز الھضميامراض الجھاز الھضميالمجلس العراقي لجراحة الجھازالھضمي
000000امراض الجھاز التنفسيامراض الجھاز التنفسيالمجلس العراقي للطب الباطني
000000امراض المفاصل/مسار واحدامراض المفاصل/مسار واحدالمجلس العراقي للطب الباطني
101101امراض المفاصل/اختصاص دقیقامراض المفاصل/اختصاص دقیقالمجلس العراقي للطب الباطني

101101امراض القلب اطفالامراض القلب اطفالالمجلس العراقي المراض القلب
303303امراض القلب بالغینامراض القلب بالغینالمجلس العراقي المراض القلب
000000امراض الدم السریري اطفالامراض الدم السریري اطفالالمجلس العراقي لعلم االمراض
000000امراض الدم السریري بالغین/مسار واحدامراض الدم السریري بالغین/مسار واحدالمجلس العراقي لعلم االمراض
101101امراض الدم السریري بالغین/اختصاص دقیقامراض الدم السریري بالغین/اختصاص دقیقالمجلس العراقي لعلم االمراض
000000امراض الغدد الصماء والسكري لالطفالامراض الغدد الصماء والسكري لالطفالالمجلس العراقي لعلم االمراض

167167االمراض الجلدیة والزھریةاالمراض الجلدیة والزھریةالمجلس العراقي لالمراض الجلدیة والزھریة
3003030030الطب الباطنيالطب الباطنيالمجلس العراقي للطب الباطني
171532171532طب االطفالطب االطفالالمجلس العراقي لطب االطفال

246246طب المجتمعطب المجتمعالمجلس العراقي لطب االسرة والمجتمع
2182021820طب االسرةطب االسرةالمجلس العراقي لطب االسرة والمجتمع
426426طب وجراحة العیونطب وجراحة العیونالمجلس العراقي لطب وجراحة العیون
1201212012طب الجملة العصبیةطب الجملة العصبیةالمجلس العراقي لطب الجملة العصبیة 

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في المجلس العراقي لالختصاصات الطبیة موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشھادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

المجموعدكتوراه (البورد)
االختصاص الدقیقالكلیة االختصاص العام
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تابع جدول (  73 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
000000الطب العدليالطب العدليالمجلس العراقي لعلم االمراض
000000طب الطوارئطب الطوارئالمجلس العراقي لعلم االمراض
235235الطب النفسيالطب النفسيالمجلس العراقي للطب النفسي

000000طب االورامطب االورامالمجلس العراقي للجراحة العامة
2112221122الجراحة الجراحة العامةالمجلس العراقي للجراحة العامة

1601616016جراحةاالنف واالذن والحنجرةجراحةاالنف واالذن والحنجرةالمجلس العراقي لجراحة االنف واالذن والحنجرة
314314جراحة الوجھ والفكینجراحة الوجھ والفكینالمجلس العراقي لجراحة الوجھ والفكین

505505جراحة العظام والكسورجراحة العظام والكسورالمجلس العراقي لجراحة العظام والكسور
606606الجراحة التقویمیةالجراحة التقویمیةالمجلس العراقي للجراحة التقویمیة                

1101111011الجراحة البولیةالجراحة البولیةالمجلس العراقي للجراحة البولیة
606606جراحة الجملة العصبیةجراحة الجملة العصبیةالمجلس العراقي لطب الجملة العصبیة 

707707جراحة الجھاز الھضميجراحة الجھاز الھضميالمجلس العراقي لجراحة الجھازالھضمي
606606جراحة االطفالجراحة االطفالالمجلس العراقي لجراحة االطفال

1001010010جراحة الصدر والقلب واالوعیة الدمویةجراحة الصدر والقلب واالوعیة الدمویةالمجلس العراقي لجراحة الصدر والقلب واالوعیة
1192011920النسائیة والتولیدالنسائیة والتولیدالمجلس العراقي للنسائیة والتولید

213213االشعة التشخیصیةاالشعة التشخیصیةالمجلس العراقي لالشعة التشخیصیة
808808التخدیرالتخدیرالمجلس العراقي للتخدیر

000000صیدلة سریر یةصیدلة سریریةالمجلس العراقي للجراحة العامة
112112عوق عصبي اطفالعوق عصبي اطفالالمجلس العراقي للجراحة العامة
000000الفسلجھ العصبیھالفسلجھ العصبیھالمجلس العراقي لعلم االمراض

1918427519184275 المجموع الكلي

االختصاص الدقیقاالختصاص العامالكلیة
المجموعدكتوراه (البورد)
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جامعة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت



مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

47110000004711معھد المعلوماتیة للدراسات العلیا 

47110000004711المجموع

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت موزعین حسب الكلیة والشھادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

جدول  ( 74 )

الكلیة
المجموع دكتوراهماجستیردبلوم عالي
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

000000000000ھندسة البرامجیاتھندسة البرامجیات

000000000000علوم الحاسوبعلوم الحاسوب

47110000004711تقنیة مواقع الشبكةتقنیة مواقع الشبكة

000000000000تقنیة وسائط متعددةتقنیة وسائط متعددة

47110000004711

دكتوراه

المجموع  الكلي

الھیئة العراقیة للحاسبات 
والمعلوماتیة/معھد المعلوماتیة للدراسات 

العلیا

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشھادة والجنس للعام الدراسي 
2015/2014

جدول ( 75 )
المجموع

االختصاص ( الفرع )الكلیة
ماجستیردبلوم عالي
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جامعـــة البصـــرة  



مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

841223530313720الطب
00025123716218411455الھندسة
00034205417623512677الزراعة

01151318505101424الطب البیطري
00021295011819323769العلوم

74119918303191332االدارة واالقتصاد
000242448161228403676تربیة للعلوم الصرفة

0003336693615516951120تربیة للعلوم االنسانیة
00068140006814التربیة للبنات

561118264410212333467االداب
000131124000131124القانون

00011920516161026الفنون الجمیلة 
000106161221422830التربیة البدنیة وعلوم الریاضة

20153521120641713448182365269634المجموع الكلي

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا  في جامعة البصرة موزعین حسب الكلیة والجنس الشھادة للعام الدراسي 2015/2014

جدول ( 76 )

الكلیة
المجموعدكتوراهماجستیردبلوم عالي
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
707000000707الكسورجراحة العظام والكسور

000011000011التشریحالتشریح
112000000112التخدیرالتخدیر

033000000033النسائیة والتولیدالنسائیة والتولید
000011000011الكیمیاء الحیاتیة السریریةالكیمیاء الحیاتیة

000011000011االمراض والطب العدلياالمراض والطب العدلي
000000202202طب المجتمعطب المجتمع

000000101101االحیاء المجھریة الطبیةاالحیاء المجھریة
000202000202االدویةاالدویة

841223530313720
0004264048210االنشاءات

000112202314المائیات
00053860611314

000336202538المیكانیك التطبیقي
000516213729الحراریات

000841241512517
000011000011حاسبات

000404202606قوى ومكائن
000224303527سیطرة ونظم

000314112426الكترونیات
000941361715520

000000000000ھندسة الحاسوب
000303000303الھندسة الكیمیاویة

000011000011ھندسة المواد
00025123716218411455

00055104049514البستنة 
0007072139110التربة والموارد المائیة

00071833610414الثروة الحیوانیة
0003692245813علوم االغذیة

الكلیة

مجموع القسم

دبلوم عالي

الھندسة المیكانیكیة

الھندسة الكھربائیة
الھندسة

مجموع القسم

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة البصرة موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشھادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 
جدول  ( 77 )

المجموع ماجستیر
االختصاص

دكتوراه
القسم ( الفرع )

الطب 

الھندسة المدنیة

مجموع الكلیة

مجموع القسم

مجموع الكلیة

الزراعة
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تابع جدول ( 77 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
000459000459وقایة نبات

000000000000المكننة الزراعیة
000415000415المحاصیل الحقلیةالزراعة

00042660610212االسماك والثروة البحریة
00034205417623512677

011000000011الطب الباطني الوقائي
000101000101التولید واالمراض التناسلیة

000202000202الجراحة
000303000303مجموع القسم

000033000033طفیلیات
000044000044احیاء مجھریة

000077000077مجموع القسم
000202505707الفسلجة 

000011000011االدویة
000213505718مجموع القسم

000011000011علم االمراضاالمراض
000022000022امراض الدواجناالمراض

000033000033مجموع القسم
000011000011االنسجة
000011000011التشریح

000022000022مجموع القسم
01151318505101424

الطب البیطري

الطب الباطني البیطري

الفسلجة البیطریة

مجموع الكلیة

االحیاء المجھریة

دكتوراهدبلوم عالي
االختصاصالقسم ( الفرع )الكلیة

المجموع

مجموع الكلیة

االنسجة والتشریح

ماجستیر
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تابع جدول ( 77 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
0008152300081523علوم الحیاة

000459561191120الكیمیاء
00053851610414الفیزیاء

000123000123الریاضیات
000213112325علوم االرض

000134000134علوم الحاسوب
00021295011819323769

741122420211617االقتصاد
000336101437ادارة االعمال

000224000224المحاسبة
000202000202المالیة والمصرفیة

000022000022االحصاء
74119918303191332

00054911819161228اللغة العربیة
00065110006511اللغة االنكلیزیة

00014112512315261440التاریخ
000213303516الجغرافیة

000268000268العلوم التربویة والنفسیة
000491310414141327االرشاد النفسي

0003336693615516951120
0006915371091625علوم الحیاة

00077148513151227الكیمیاء
0001161750516622الفیزیاء

000022000022الریاضیات 
000242448161228403676

00046100004610التاریخ االسالمي
000224000224التاریخ الحدیث والمعاصر

00068140006814

التربیـــــة للعلوم االنسانیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

دبلوم عالي

االدارة واالقتصاد

المجموع
االختصاصالقسم ( الفرع )الكلیة

مجموع الكلیة

التربیة للبنات

التربیـــــة للعلوم الصرفة

مجموع الكلیة

العلوم

مجموع الكلیة

دكتوراهماجستیر
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تابع جدول ( 77 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
0004131751691423اللغة العربیة
000000000000االدب العربي

0004131751691423
000011000011اللغة االنكلیزیةاللغة االنكلیزیة

00066123149716التاریخالتاریخ
000145202347الجغرافیةالجغرافیة
000213000213الترجمةالترجمة

561151600010717المعلومات والمكتبات
561118264410212333467

00065110006511الجنائي
000123000123الدستوري

000011000011الدولي العام
00078150007815مجموع القسم

000325000325التجاري
000314000314المدني

000639000639مجموع القسم
000131124000131124

000106161221422830التربیة البدنیة وعلوم الریاضة
000415000415الرسم 
000112000112النحت
000022000022الخزف

000549000549مجموع القسم
000213000213التمثیل واالخراج

0002354156410االدب والنقد المسرحي
000101000101تمثیل

000112101213اخراج
000651151611617مجموع القسم

00011920516161026
20153521120641713448182365269634

الفنون التشكیلیة

الفنون المسرحیة

مجموع الكلیة

االختصاص

مجموع الكلیة

القانون

المجموع
القسم ( الفرع )الكلیة

ماجستیر

مجموع القسم

دبلوم عالي

االداب

دكتوراه

المجموع الكلي
مجموع الكلیة

العام

اللغة العربیة

الخاص

الفنون الجمیلة 
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جامعـــة الكوفـــة  



مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

22214311415111021443579الطب
000167000167الھندسة
000000000000الزراعة

0001426404610183250العلوم
358731000010818الحاسبات والریاضیات

1742121425426421052االدارة واالقتصاد
000175269437215576التربیة البنات

000162137341044503181االداب
000681413720191534الفقھ

00085130008513القانون
4230721011292307038108213197410المجموع الكلي

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة الكوفة موزعین حسب الكلیة و الجنس والشھادة للعام الدراسي 2015/2014 

الكلیة
المجموعدكتوراهماجستیردبلوم عالي

جدول  ( 78 )
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة الكوفة موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشھادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 
جدول  ( 79)

المجموعدكتوراهماجستیر
االختصاصالقسم ( الفرع )الكلیة

دبلوم عالي

505000000505الطب الباطنيالطب الباطني
314000000314الجراحة العامة 

134000000134االشعة التسخیصیة والسونار
314000000314جراحة العیون
000101000101تقنیات االنجاب

75121010008513
0141400000001414النسائیة والتولیدالنسائیة والتولید
000202404606الكیمیاء الحیاتیةالكیمیاء الحیاتیة

000000549549الفسلجةالفسلجة
000213000213االدویةاالدویة

1021200000010212طب االطفالطب االطفال
0006172688715االحیاء المجھریةاالحیاء المجھریة

000022000022االمراضاالمراض

مجموع القسم

الجراحة 

الطب

000022000022االمراضاالمراض
22214311415111021443579

000167000167المنشات الھیدرولیكیةالھندسة المدنیةالھندسة
000167000167

000000000000البستنة
000000000000وقایة النبات

000000000000
0002810461061420علوم الحیاة

0008132100081321الكیمیاء
000459000459الفیزیاء

0001426404610183250
358731000010818الریاضیات الحاسبات والریاضیات

0001341700013417ادارة االعمال
808000000808ادارة مستشفیات

العلوم

ادارة االعمال

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

الزراعة

مجموع الكلیة

808000000808ادارة مستشفیات
94130000009413التخطیط االستراتیجي

174211341700030838
000202000202المحاسبة
00060642610212االقتصاد

1742121425426421052

االدارة واالقتصاد

ادارة االعمال

مجموع الكلیة

مجموع القسم
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
000022000022االحیاء المجھریة

000033000033علم الحیوان

االختصاصالقسم ( الفرع )الكلیة

علوم الحیاة

المجموعدكتوراهماجستیر
تابع جدول ( 79 )

دبلوم عالي

000022000022علم النبات
000077000077

00058130005813الكیمیاء 
00064100006410الفیزیاء

000369000369الریاضیات 
0002131500021315اللغة العربیة

000033000033التاریخ
00017843751015الجغرافیة

000044000044التربیة الریاضیة
000175269437215576

0002244486612اللغة
0003254267411االدب

0005498614131023
0001564155611التاریخ االسالمي التاریخ

التربیة البنات

مجموع القسم

اللغة العربیة

مجموع الكلیة

مجموع القسم

0001564155611التاریخ االسالمي
0001127188210التاریخ الحدیث

0002681121313821
000134505639الجغرافیة الطبیعیة
0003474157512الجغرافیة البشریة

0004711911013821
00054961711516الفلسفةالفلسفة

000162137341044503181
000000000000شریعة وعلوم اسالمیة
000268741191019علوم القرأن والحدیث

00042663910515الفقھ واصولھ
000681413720191534

000213000213القانون الدولي
000404000404القانون االداري
000213000213القانون الجنائي

التاریخ

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

القانون العامالقانون

الفقھ

االداب

الجغرافیة 

مجموع القسم

مجموع القسم

000213000213القانون الجنائي
000033000033القانون الدستوري

00085130008513
00085130008513

4230721011292307038108213197410 مجموع الكلي
مجموع الكلیة
مجموع القسم

القانون العامالقانون
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جامعـــة تكریـــت  



مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

19423257437251237الطب
3032463000027633الھندسة
000311142718381250الزراعة

1692561431041114258866154العلوم
7181942300026531اإلدارة واالقتصاد

0005111661016112132التربیة للعلوم الصرفة
0003434686014749448142التربیة للعلوم االنسانیة

000122739000122739التربیة البنات
0001021200010212االداب

000461080812618القانون
0001011100010111العلوم السیاسیة

00071862813316التربیة البدنیة وعلوم الریاضة
00095140009514العلوم االسالمیة
45145922815638410244146375214589المجموع الكلي

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة تكریت موزعین حسب الكلیة والجنس والشھادة للعام الدراسي 2015/2014 

المجموع
الكلیة

دكتوراهماجستیردبلوم عالي

جدول ( 80 )
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
707000000707الجراحة العامةالجراحة العامة
505000000505طب باطنيالطب الباطني

000000101101التشریحالتشریح
000011314325الكیمیاء الحیاتیةالكیمیاء الحیاتیة

000112000112الفسلجةالفسلجة
718000000718طب االطفالطب االطفال
000022000022طب المجتمعطب المجتمع

000112022134االحیاء المجھریةاالحیاء المجھریة
033000000033النسائیة والتولیدالنسائیة والتولید

19423257437251237
303516000819المدني

000101000101الھندسة االنشائیة
000011000011ھندسة الموارد المائیة

000000000000میكانیك التربة وھندسة االسس
000202000202ھندسة البیئة

303821000011213
000808000808المیكانیك

000303000303االنتاج والمعادن
000202000202القدرة

000101000101التطبیقي
0001401400014014

000246000246عامالھندسة الكیمیاویة
3032463000027633

000314000314االقتصاد
000000000000االرشاد

000314000314
000224000224البستنة

000415000415التربة والموارد المائیة
00060651611112الثروة الحیوانیة
00073102029312علوم األغذیة

000516000516المحاصیل الحقلیة
000437000437وقایة نبات

000311142718381250

الزراعة

االقتصاد واالرشاد الزراعي

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة تكریت موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشھادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 
جدول ( 81 )                                                    

ماجستیر
االختصاصالقسم ( الفرع )الكلیة

المجموعدبلوم عالي دكتوراه

الطب

الھندسة المدنیة

الھندسة المیكانیكیة

الھندسة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع القسم

مجموع القسم

مجموع القسم
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تابع جدول  ( 81)

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
000000000000االحیاء المجھریة

0005141900051419الحیوان
00087150008715النبات

98170000009817التحلیالت المرضیة
0004481235611االحیاء المجھریة
000000112112الفسلجة الحیوانیة
000000101101االنسجة واالجنة

000000134134الفطریات
000000011011الطفیلیات
000000101101الحشرات

98171725425712314071
000819000819الكیمیاء العضویة

0001151623513821الكیمیاء الالعضویة
0003362355611الكیمیاء التحلیلیة
00046100114711الكیمیاء الحیاتیة
0008191019110الكیمیاء الصناعیة
000000101101الكیمیاء البیئیة

0003416506713402363
7181021200017320التحلیلیةعلوم االرض التطبیقیة

1692561431041114258866154
00093120009312االدارة االستراتیجةادارة اعمال
000000000000المحاسبة
7181011100017219االقتصاد

7181942300026531
000591461016111930علوم الحیاة

000011000011الكیمیاء
000000000000الفیزیاءالفیزیاء

000011000011الریاضیات
0005111661016112132

000471112416161127اللغة العربیة     
000000000000االدب العربي

000471112416161127
التربیة للعلوم االنسانیة

مجموع القسم

مجموع القسم

مجموع الكلیة

العلوم

اإلدارة واالقتصاد

التربیة للعلوم الصرفة

دبلوم عالي
القسم ( الفرع )الكلیة

مجموع القسم

الكیمیاء

مجموع الكلیة

اللغة العربیة

مجموع الكلیة

دكتوراه

علوم الحیاة 

المجموع
االختصاص

ماجستیر

علوم الحیاة 
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تابع جدول  ( 81)

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
0006131900061319اللغة     
000000000000طرائق

0006131900061319
0008082142529433االسالمي
000000000000الحدیث

0008082142529433مجموع التاریخ
0001151681919625الجغرافیة

00026813518151126علم النفس التربوي
000000000000طرائق التدریس

00026813518151126التربیة وعلم النفس
0003366069312طرائق تدریس القران والتربیة االسالمیة

0003434686014749448142
000055000055علوم الحیاة 

000167000167الكیمیاء
000022000022اللغة العربیة
000033000033االدب العربي

000055000055
000426000426التاریخ االسالمي
000156000156التاریخ الحدیث

00057120005712مجموع القسم
00064100006410التربیة وعلم النفسالتربیة وعلم النفس

000122739000122739
000415000415اللغة
000617000617االدب 

0001021200010212
0001021200010212

000461080812618القانون العامالقانونالقانون
00071862813316التربیة البدنیة وعلوم الریاضة

000516000516النظم
000202000202الدراسات الدولیة
000303000303الفكر السیاسي

0001011100010111
000639000639اصول الدین

000325000325الفقھ واصولھ
00095140009514

45145922815638410244146375214589

التربیة للعلوم االنسانیة

التربیة البنات

المجموع الكلي

االداب

مجموع القسم

التاریخ

مجموع القسم

دكتوراه

التاریخ

اللغة االنكلیزیة

التربیة وعلم النفس

العلوم االسالمیة

مجموع الكلیة

مجموع القسم

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

ماجستیر

مجموع الكلیة

االختصاصالقسم ( الفرع )الكلیة
دبلوم عالي

مجموع الكلیة

العلوم السیاسیة

اللغة العربیة

اللغة العربیة

المجموع
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جامعـــة سامـــــراء   



مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

000393473000393473التربیة

000393473000393473المجموع 

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة سامراء موزعین حسب الكلیة والشھادة والجنس للعام الدراسي 2014 / 2015 
جدول ( 82)

المجموع
الكلیة

دكتوراهماجستیردبلوم عالي
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

00099180009918اللغة

000459000459االدب

000131427000131427

000527000527اسالمي

00057120005712حدیث

0001091900010919

00076130007613الكیمیاء

00095140009514علوم القران
000393473000393473
000393473000393473

التربیة

اللغة العربیة

التاریخ

المجموع الكلي

االختصاصالقسم(الفرع)الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع القسم

مجموع القسم

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا  في جامعة سامراء موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشھادة والجنس للعام الدراسي 2014 / 2015

جدول  (83 )

المجموعدكتوراهماجستیردبلوم عالي
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جامعـــة القادسیـــة  



مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

000639000639الطب
0007101700071017الطب البیطري 

000189000189العلوم
00038110003811الحاسبات والریاضیات

0001652100016521االدارة واالقتصاد
1233844821918375864122التربیة
0001892700018927االداب

000131142042433538التربیة البدنیة وعلوم الریاضة
12310288190392261142112254المجموع الكلي

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا  في جامعة القادسیة موزعین حسب الكلیة و الجنس والشھادة للعام الدراسي 2015/2014 

المجموع
الكلیة

دكتوراهماجستیردبلوم عالي

جدول  ( 84 )
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
000639000639االحیاء المجھریة الطبیةاالحیاء المجھریةالطب

0007101700071017الطب البیطري
000167000167علوم الحیاة

000022000022الكیمیاء
000189000189

00038110003811الریاضیاتالحاسبات والریاضیات
00093120009312ادارة االعمال

000729000729االقتصاد
0001652100016521

123891791322182442علوم الحیاة
00065110006511الكیمیاء
000000000000الفیزیاء

000145000145اللغة العربیة
000761353812921االدب العربي

00081018538131326
000628000628اللغة االنكلیزیةاللغة االنكلیزیة

0005914527101121التاریخ
000235000235علم النفس التربوي

000123000123طرائق تدریس الفیزیاء
000134000134طرائق تدریس التاریخ

000112000112طرائق تدریس علوم الحیاة
00059140005914
1233844821918375864122

00085130008513اللغة العربیةاللغة العربیة
000527000527الجغرافیة 
000527000527االجتماع

000000000000علم النفس
0001892700018927

000131142042433538التربیة البدنیة وعلوم الریاضة
12310288190392261142112254

مجموع القسم

القسم ( الفرع )
دبلوم عالي

المجموع الكلي

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة القادسیة موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشھادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 

مجموع الكلیة

االداب

التربیة

اللغة العربیة

العلوم

العلوم التربویة والنفسیة 

جدول (  85 )

مجموع القسم

االختصاص
المجموعدكتوراهماجستیر

الكلیة

مجموع الكلیة

االدارة واالقتصاد
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جامعـــة االنبـــار  



مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
00073100007310الطب

000516000516الھندسة
0002042410121425الزراعة

000911205611141731العلوم
000033000033علوم الحاسوب

000606000606االدارة واالقتصاد الرمادي
00022153721526432063التربیة للعلوم االنسانیة
00065110006511التربیة للعلوم الصرفة

000000000000التربیة البنات
000000000000التربیة البدنیة وعلوم الریاضة

00017118921126329االداب
000000000000القانون

00091100009110العلوم االسالمیة
0001014414536134913757194المجموع الكلي

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا  في جامعة االنبار موزعین حسب الكلیة والجنس والشھادة للعام الدراسي 2015/2014 

الكلیة
المجموعدكتوراهماجستیردبلوم عالي

جدول ( 86)
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
000516000516االحیاء المجھریةاالحیاء المجھریة

000213000213االدویة

عدد الطلبة العراقیین  المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة االنبار موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشھادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 

المجموع
االختصاص

دكتوراهماجستیردبلوم عالي
القسم ( الفرع )الكلیة

جدول  ( 87 )

000000000000الطب الباطنيالطب
000011000011طب المجتمع

00073100007310
000213000213الھندسة المدنیةالھندسة

000303000303الھندسة المیكانیكیة
000516000516

000527000527البستنة وھندسة الحدائق
000617101718التربة والموارد المائیة

000303000303الثروة الحیوانیة
000617000617المحاصیل الحقلیة

0002042410121425
000461025761117علوم الحیاة

000303213516الكیمیاء
000257101358الفیزیاء

000911205611141731

الطب

الزراعة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

العلوم

000911205611141731
000033000033علوم الحاسوبالحاسبات والریاضیات

000606000606االقتصاد العاماالقتصاد االدارة واالقتصاد الرمادي
0002245387512اللغة العربیة
000000314314االدب العربي

000224841210616
000145000145اللغة االنكلیزیة
000819000819العلوم القرانیة

000224000224التاریخ
0004261311417320الجغرافیة 

000549000549العلوم النفسیة والتربویة
00022153721526432063

التربیة  للعلوم االنسانیة

اللغة العربیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع القسم
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تابع جدول (  87 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

000101000101كیمیاء
000336000336فیزیاء

000224000224علوم الحیاة
التربیة للعلوم الصرفة

االختصاصالقسم ( الفرع )الكلیة
المجموعدكتوراهماجستیردبلوم عالي

000224000224علوم الحیاة
00065110006511

000000000000علوم الحیاة
000000000000اللغة العربیة

000000000000تاریخ
000000000000

000000000000التربیة الریاضیةالتربیة البدنیة وعلوم الریاضة
000505000505اللغة العربیة
000314000314االدب العربي

000819000819
000202426628التاریخ االسالمي
000303505808التاریخ الحدیث

000505921114216

التربیة البنات

مجموع الكلیة

مجموع القسم

اللغة العربیة

التاریخ
االداب

مجموع القسم

مجموع الكلیة

000505921114216
000404000404الجغرافیة 

00017118921126329
000000000000القانون العامالقانونالقانون والعلوم السیاسیة
00091100009110الفقھ واصولھالعلوم االسالمیة - رمادي

0001014414536134913757194 مجموع الكلي

مجموع الكلیة

مجموع القسم
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جامعـــة بابــــل  



مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

51318151631000202949الطب
000241640516291746الھندسة

0007192600071926ھندسة المواد
000123000123تكنولوجیا المعلومات

235273461151732445498العلوم
0000171700001717العلوم للبنات

1621800000016218االدارة واالقتصاد
0009172600091726التربیة للعلوم الصرفة

00032437512214444589التربیة للعلوم االنسانیة
000103132122331536التربیة البدنیة وعلوم الریاضة

000132336000132336التربیة االساسیة
0002052561726632القانون

0001716339413262046الفنون الجمیلة 
231841175211386682795266256522المجموع الكلي

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة بابل موزعین حسب الكلیة والجنس والشھادة للعام الدراسي 2015/2014 

الكلیة
المجموعدكتوراهماجستیردبلوم عالي

جدول ( 88 )
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جدول ( 89 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

000000000000الجراحة العامةالجراحة
00048120004812الكیمیاء الحیاتیة السریریةالكیمیاء الحیاتیة

000101000101فسلجة طبیةالفسلجة
000325000325االدویة والسموماالدویة

1131400000011314طب االسرةطب المجتمع
000639000639االحیاء المجھریة الطبیةاالحیاء المجھریة

000134000134االمراض
404000000404الجراحة

51318151631000202949
000202516718الھندسة االنشائیة

000112000112الھندسة الصحیة والبیئیة
000112000112ھندسة الموارد المائیة
000033000033ھندسة المواد االنشائیة

000202000202طرق ومواصالت
000651151611617

000448000448المیكانیك التطبیقي
000426000426حراریات (القدرة)

00086140008614
00082100008210ھندسة االلكترونیك واالتصاالت

000235000235الكھروكیمیاوي
000241640516291746

00028100002810المعادنھندسة المواد المعدنیھ
000145000145اللدائن (بولیمر)ھندسة الموادالالمعدنیة
00047110004711السیرامیكھندسة الموادالالمعدنیة

0007192600071926
000123000123البرامجیاتتكنولوجیا المعلومات

ماجستیر
القسم ( الفرع )الكلیة

دبلوم عالي

الھندسة المدنیة

الھندسة المیكانیكیة

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة بابل موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشھادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 

المجموعدكتوراه
االختصاص

الطب

مجموع الكلیة

مجموع القسم

مجموع القسم

مجموع الكلیة

ھندسة المواد

الھندسة

مجموع الكلیة

الھندسة الكھربائیة
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تابع جدول (  89  )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

000811198715161834علوم الحیاة
000591433681220الكیمیاء 
0001192010112921الفیزیاء

000358371061218علوم الحاسوب
235000000235علم االرض التطبیقي

235273461151732445498
000066000066االحیاء المجھریة

000088000088علم الحیوان
000033000033علم النبات

0000171700001717
1621800000016218التخطیط االستراتیجياالدارة واالقتصاد

0006101600061016الفیزیاء
00037100003710الریاضیات

0009172600091726
0001128199211اللغة العربیة
000325112437االدب العربي

000437921113518
0002121400021214اللغة االنكلیزیةاللغة االنكلیزیة

000279000279التاریخ االسالمي
00083110008311التاریخ الحدیث

000101020000101020
00057120005712الجغرافیة البشریةالجغرافیة 

000257000257طرائق تدریس اللغة العربیة
00082100008210طرائق تدریس االجتماعیات

000145303448علم النفس التربوي
000111122303141125
00032437512214444589

العلوم للبنات

العلوم

العلوم التربویة والنفسیة

االختصاصالقسم ( الفرع )الكلیة
المجموعدكتوراه ماجستیردبلوم عالي

مجموع القسم

مجموع الكلیة

التربیة للعلوم االنسانیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

التربیة للعلوم الصرفة

علوم الحیاة

مجموع القسم

مجموع القسم

اللغة العربیة

التاریخ

 232



تابع جدول ( 89 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
000103132122331536التربیة البدنیة وعلوم الریاضة

00066120006612طرائق تدریس اللغة العربیة
00049130004913طرائق تدریس العلوم العامة
00038110003811طرائق تدریس االجتماعیات

000132336000132336
000132336000132336

0001131461717421القانون العامالقانون العام
00092110009211القانون الخاصالقانون الخاص

0002052561726632
000325000325الرسم
000213000213الخزف
000314000314النحت

00084120008412
000112101213الفنون المسرحیة
00046101015611التربیة المسرحیة

00057122027714
0004593257714التربیة التشكیلیة
000000426426الفنون التشكیلیة

000459741111920
0001716339413262046

231841175211386682795266256522

القانون

الفنون الجمیلة

التربیة االساسیة

المجموع الكلي

مجموع القسم
مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

االختصاصالقسم ( الفرع )الكلیة

الفنون التشكیلیة

الفنون المسرحیة

التربیة الفنیة

دكتوراهماجستیردبلوم عالي

مجموع القسم

مجموع القسم

العلوم التربویة والنفسیة

المجموع

مجموع القسم
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جامعـــة القاسم الخضراء   



مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

000141529000141529الزراعة

000141529000141529المجموع 

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة القاسم الخضراء موزعین حسب الكلیة والقسم والشھادة والجنس للعام الدراسي 2014 / 2015 
  جدول  (90)

الكلیة
المجموعدكتوراهماجستیردبلوم عالي
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

000336000336المحاصیل الحقلیة
00088160008816التربة والموارد المائیة

000347000347الثروة الحیوانیة
000141529000141529مجموع الكلیة

000141529000141529

المجموعدكتوراه

الزراعة

جدول (91)

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة القاسم الخضراء موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشھادة والجنس للعام الدراسي 2014 / 2015 

المجموع الكلي

االختصاصالقسم(الفرع)الكلیة
ماجستیردبلوم عالي
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جامعـــة دیالــــى  



جدول ( 92 )

الكلیة

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

000505000505الطب

000044000044الزراعة

000448000448العلوم

00046236912618582987التربیة للعلوم االنسانیة

000151429000151429التربیة للعلوم الصرفة

00015213616824312960التربیة االساسیة

0001151600011516التربیة البدنیة وعلوم الریاضة

000967116728144212485209المجموع الكلي

المجموعدكتوراهماجستیردبلوم عالي

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة دیالى موزعین حسب الكلیة والجنس والشھادة للعام الدراسي 2015/2014 
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
000505000505الطب

000044000044البستنة وھندسة الحدائقالزراعة
000448000448الفیزیاء الصلبةالفیزیاءالعلوم

00074112139514اللغة العربیة
000851362814721االدب العربي

000159248311231235
000639000639التاریخ االسالمي
000011000011التاریخ الحدیث

00064100006410
000808000808الجغرافیة الطبیعیة
0005383148412الجغرافیة البشریة

0001331631416420
000123123246علم النفس التربوي

000516000516االرشاد النفسي
000325000325طرائق تدریس اللغة العربیة

000325000325طرائق تدریس التاریخ
0001271912313922
00046236912618582987

000538000538علم االحیاء المجھریة
00049130004913علم النبات

000628000628علوم الحیوان
000151429000151429
000151429000151429

000437000437طرق تدریس اللغة العربیة
000224000224اللغة والنحو

00065110006511

التربیة للعلوم االنسانیة

التربیة االساسیة

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة
مجموع القسم

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا  في جامعة دیالى موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشھادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

مجموع القسم

مجموع القسم

علوم الحیاة

اللغة العربیة

جدول  ( 93)

التاریخ

المجموع
االختصاص

دكتوراهدبلوم عالي
القسم ( الفرع )

التربیة للعلوم الصرفة

اللغة العربیة

الكلیة

العلوم التربویة والنفسیة

مجموع القسم

مجموع القسم

ماجستیر

مجموع القسم

الجغرافیة
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

0004593477916االرشاد النفسي والتوجیھ التربوي
000000000000اصول التربیة
000000011011فلسفة التربیة

00045935871017
0004591221416723التربیة الریاضیة

000167000167طرق تدریس التربیة الریاضیة

0005111612214171330
000000112112التربیة الفنیة

00015213616824312960
0001151600011516التربیة البدنیة وعلوم الریاضة

000967116728144212485209

مجموع القسم

تابع جدول ( 93)

القسم ( الفرع )الكلیة
دكتوراه

المجموع الكلي

مجموع الكلیة

التربیة االساسیة

التربیة الریاضیة

مجموع القسم

المجموعماجستیر

االرشاد النفسي والتوجیھ 
التربوي

االختصاص
دبلوم عالي
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جامعـــة كربالء



مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

000279000279الزراعة
00039120003912العلوم

000961515621241236االدارة واالقتصاد
00017254210919273461التربیة للعلوم االنسانیة
00066124913101525التربیة للعلوم الصرفة

0001161752716824القانون
00074110007411التربیة البدنیة وعلوم الریاضة

00055631183426608989178مجموع الكلیة

 عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة كربالء موزعین حسب الكلیة والجنس والشھادة للعام الدراسي 2015/2014  

الكلیة
المجموعدكتوراهماجستیردبلوم عالي

جدول (94 )
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

000279000279وقایة نباتالزراعة
000123000123علوم الحیاةعلوم الحیاة

000055000055الفیزیاءالفیزیاء
000224000224الكیمیاءالكیمیاء

00039120003912
000628641012618ادارة االعمالادارة االعمال

000101000101العلوم المالیة والمصرفیة
000246921111617االقتصاد

000961515621241236
0003474377714اللغة العربیة
00056112247815االدب العربي

000810186511141529مجموع القسم
0003474377714التاریخ االسالمي
000246011257التاریخ الحدیث

000581344891221مجموع القسم
00047110004711التربیة وعلم النفس

00017254210919273461
00066124913101525علوم الحیاةالتربیة للعلوم الصرفة

00066124913101525
000415000415القانون العام

000751252712719القانون الخاص
0001161752716824

00074110007411التربیة البدنیة وعلوم الریاضة
00055631183426608989178

دبلوم عالي

االدارة واالقتصاد

اللغة العربیة

مجموع الكلیة

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة كربالء موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشھادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

التاریخ

مجموع الكلیة

القسم ( الفرع )

العلوم

جدول (95 )
المجموعدكتوراهماجستیر

مجموع الكلیة

االختصاص

القانون

التربیة للعلوم االنسانیة

المجموع الكلي

مجموع الكلیة

الكلیة

مجموع الكلیة
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جامعـــة ذي قــــــار   



الكلیة

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

000122032000122032العلوم
0009142300091423التربیة للعلوم الصرفة

000141731000141731التربیة للعلوم االنسانیة
000242852000242852االداب

000011000011القانون
000538000538التربیة البدنیة وعلوم الریاضة

00064831470006483147المجموع الكلي

  عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة ذي قار موزعین حسب الكلیة والجنس والشھادة للعام الدراسي 2015/2014 

المجموعدكتوراهماجستیردبلوم عالي

جدول (96 )
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
0004131700041317الكیمیاء

00087150008715علوم الحیاة
000122032000122032

0006111700061117علوم الحیاة
000336000336الریاضیات

0009142300091423
000404000404اللغة العربیة
000369000369االدب العربي

00076130007613مجموع القسم
000336000336اللغة االنكلیزیة

00048120004812التاریخ الحدیثالتاریخ
000141731000141731

00046100004610اللغة العربیة
000167000167االدب العربي

0005121700051217مجموع القسم
00064100006410التاریخ االسالمي
00075120007512التاریخ الحدیث

0001392200013922مجموع القسم
00067130006713الجغرافیة

000242852000242852مجموع الكلیة
000011000011القانون

000538000538التربیة البدنیة وعلوم الریاضة
00064831470006483147

مجموع الكلیة

المجموع الكلي

القسم ( الفرع )الكلیة

مجموع الكلیة

المجموع

مجموع الكلیة

العلوم

التربیة للعلوم الصرفة

التربیة للعلوم االنسانیة

االداب

اللغة العربیة

اللغة العربیة

التاریخ

عدد الطلبة العراقیین  المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة ذي قار موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشھادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014 

االختصاص

جدول ( 97 )
دكتوراهماجستیردبلوم عالي
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جامعـــة واســــــط   



مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

00069150006915العلوم

00079160007916االدارة واالقتصاد

000302757516352863التربیة

000434588516484694المجموع الكلي

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة واسط موزعین حسب الكلیة والجنس والشھادة للعام الدراسي 2015/2014 

جدول (98 )

الكلیة
المجموعدكتوراهماجستیردبلوم عالي
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مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

000033000033علم الحیوانعلوم الحیاة
00066120006612الفیزیاء العامالفیزیاء

00069150006915
00079160007916االقتصاداالدارة واالقتصاد

000268000268اللغة العربیة
00056110005611االدب العربي

0007121900071219
000235101336التاریخ االسالمي

000303000303التاریخ القدیم
00063941510414التاریخ الحدیث

0001161751616723
000538000538الجغرافیة البشریةالجغرافیة

000549000549علم النفس التربوي
000224000224مناھج وطرائق تدریس

00076130007613
000302757516352863
000434588516484694

مجموع القسم

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة واسط موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشھادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

القسم ( الفرع )الكلیة

جدول ( 99 )
المجموع

االختصاص
دكتوراهماجستیردبلوم عالي

مجموع الكلیة

مجموع القسم

مجموع القسم

مجموع القسم

المجموع الكلي

العلوم

التربیة

اللغة العربیة

التاریخ

العلوم التربویة 
والنفسیة
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       جامعة كــــركــــوك



مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

000426000426الزراعة

0003172000031720العلوم

000145000145التربیة للعلوم االنسانیة

0001051500010515القانون والعلوم السیاسیة

000182846000182846المجموع الكلي

    عدد الطلبة العراقیین الخریجین في الدراسات العلیا في جامعة كركوك موزعین حسب الكلیة والشھادة والجنس للعام  الدراسي 2014 / 2015 

الكلیة
المجموعدكتوراهماجستیردبلوم عالي

  جدول ( 100 )
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جدول ( 101 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

000426000426البستنة وھندسة الحدائقالزراعة

000167000167االحیاء المجھریة

000167000167طفیلیات

0002121400021214

000134000134الفیزیاء

000022000022صخور ومعادنالجیولوجیا

0003172000031720

000145000145اللغة العربیةالتربیة للعلوم االنسانیة

0001051500010515القانون العامالقانون والعلوم السیاسیة

000182846000182846

مجموع القسم

مجموع الكلیة

المجموع الكلي

العلوم

علوم الحیاة

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین في الدراسات العلیا في جامعة كركوك موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشھادة والجنس للعام الدراسي 2014 / 2015 

االختصاصالقسم(الفرع)الكلیة
المجموعدكتوراهماجستیردبلوم عالي
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جامعـــة المثنـــــى   



جدول ( 102 )

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

00083110008311الزراعة
0001171800011718التربیة
000123000123العلوم

000201232000201232المجموع الكلي

المجموع
الكلیة

دكتوراهماجستیردبلوم عالي

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة المثنى موزعین حسب الكلیة والجنس والشھادة للعام الدراسي 2014 / 2015 

 254



مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

000000000000انتاج خضرالبستنة
000000000000التربة والموارد المائیة

000303000303تربة ومیاه
000112000112علوم المحاصیل الزراعیة

000224000224وقایة
000202000202بستنة نباتات طبیة

00083110008311
00083110008311

000617000617التاریخ الحدیث والمعاصرالتاریخ
000527000527اللغة العربیة
000044000044االدب العربي

00056110005611
0001171800011718

000112000112االحیاء المجھریة
000011000011علم الحیوان

000123000123
000123000123
000201232000201232

المجموع
جدول ( 103 )

اللغة العربیة

علوم الحیاة

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة المثنى موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشھادة والجنس للعام الدراسي 2014 / 2015 

االختصاصالقسم(الفرع)الكلیة
دبلوم عالي

مجموع الكلیة

دكتوراهماجستیر

مجموع القسم

مجموع القسم

مجموع الكلیة

المجموع الكلي
مجموع الكلیة

مجموع القسم

الزراعة

التربیة للعلوم االنسانیة

العلوم

االنتاج النباتي
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الجامعة التقنیة في المنطقة الوسطى



مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

0001962500019625التقنیةالھندسیة/ بغداد

000491311251015التقنیة الطبیة والصحیة

213101000314التقنیات الكھربائیة وااللكترونیة

123581300061016التقنیة االداریة بغداد                   

336292352112332760المجموع الكلي

  عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في الجامعة التقنیة في المنطقة الوسطى موزعین حسب الكلیة والجنس والشھادة للعام الدراسي 2015/2014

الكلیة
المجموعدكتوراهماجستیردبلوم عالي

جدول (104)
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عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا  في الجامعة التقنیة في المنطقة الوسطى موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشھادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

000347000347ھندسة تقنیات الموادھندسة تقنیات المواد

000718000718ھندسة الحراریاتھندسة تقنیات التبرید والتكییف 

000516000516ھندسة القوالب والعدد

000404000404اللحام

0001962500019625

000347000347صحة المجتمع 

000156112268التحلیالت المرضیة

000491311251015

000000000000تقنیات ھندسة القدرة الكھربائیة ھندسة القدرة الكھربائیة 

213101000314تقنیات ھندسة الحاسوبھندسة الحاسوب

213101000314

000044000044تقنیات ادارة العملیات 

1235490006612التقنیات المالیة والمصرفیة

123581300061016

336292352112332760 المجموع الكلي

المجموعدكتوراهماجستیر دبلوم عالي

مجموع الكلیة

مجموع الكلیة

التقنیة الھندسیة/ بغداد

التقنیة الطبیة والصحیة

التقنیات الكھربائیة وااللكترونیة

مجموع الكلیة

التقنیة االداریة بغداد                   

االختصاص القسم ( الفرع )الكلیة   

جدول ( 105)

مجموع الكلیة
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الجامعة التقنیة في منطقة الفرات 
االوسط



جدول (106)

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور

0005111600051116التقنیة المسیب

0005111600051116المجموع الكلي

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة الفرات االوسط التقنیة موزعین حسب الكلیة والجنس والشھادة للعام الدراسي 2015/2014 

الكلیة
المجموعدكتوراهماجستیردبلوم عالي
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جدول (107)

مجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكورمجموعاناثذكور
000235000235مقاومة احیائیة

000145000145اكثار وتحسین النبات
00037100003710

000246000246اكثار وتحسین الحیواناالنتاج الحیواني
0005111600051116
0005111600051116

المجموعدكتوراهماجستیر

مجموع القسم

مجموع الكلیة
المجموع الكلي

التقنیة المسیب
االنتاج النباتي

عدد الطلبة العراقیین المتخرجین من الدراسات العلیا في جامعة الفرات االوسط التقنیة موزعین حسب الكلیة والقسم واالختصاص والشھادة والجنس للعام الدراسي 2015/2014

االختصاصالقسم ( الفرع )الكلیة   
دبلوم عالي
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