
نفقة خاصة منحة الدقيقالعام

بية االساسيةدكتوراه 1 التر
بية البدنية وعلوم   التر

الرياضة

بية  طرائق تدريس التر

البدنية وعلوم الرياضة

بية  طرائق تدريس التر

البدنية وعلوم الرياضة
11

بية االساسيةماجستتر 2 التر
بية البدنية وعلوم  التر

الرياضة

بية  طرائق تدريس التر

البدنية وعلوم الرياضة

بية  طرائق تدريس التر

البدنية وعلوم الرياضة
11

بية االساسيةدكتوراه 3 اللغة العربيةالتر
طرائق تدريس اللغة 

العربية

طرائق تدريس اللغة 

العربية
11

بية االساسيةماجستتر 4 اللغة العربيةالتر
طرائق تدريس اللغة 

العربية

طرائق تدريس اللغة 

العربية
11

بية االساسيةماجستتر 5 11طرائق تدريس التاري    خطرائق تدريس التاري    خالتاري    خالتر

بية للعلوم االنسانيةماجستتر 6 11اللغةاللغة العربيةاللغة العربيةالتر

بية للعلوم االنسانيةماجستتر 7 التر
بوية  العلوم التر

والنفسية
بوية والنفسية بويالعلوم التر 11علم النفس التر

دكتوراه 8
بية البدنية وعلوم  التر

الرياضة

بية البدنية وعلوم  التر

الرياضة

بية البدنية وعلوم  التر

الرياضة

بية البدنية وعلوم  التر

الرياضة
11

ماجستتر 9
بية البدنية وعلوم  التر

الرياضة

بية البدنية وعلوم  التر

الرياضة

بية البدنية وعلوم  التر

الرياضة

بية البدنية وعلوم  التر

الرياضة
11

بية للعلوم الرصفةماجستتر 11 11علوم الحياةعلوم الحياةعلوم الحياةالتر

بية للعلوم الرصفةماجستتر 13 11كيمياءكيمياءالكيمياءالتر

1-علوم الحياةعلوم الحياةعلوم الحياةالعلومدكتوراه 15

-1علوم الحاسوبعلوم الحاسوبعلوم الحاسوبالعلومماجستتر 16

-1علوم رياضياتعلوم رياضياتعلوم الرياضياتالعلومماجستتر 17

الزراعةدكتوراه 18
البستنة وهندسة 

الحدائق
1-بستنة فاكهة وخرصرالبستنة وهندسة الحدائق

الزراعةماجستتر 19
البستنة وهندسة 

الحدائق
1-بستنةالبستنة وهندسة الحدائق

يالزراعةدكتوراه 20
ر
ياالنتاج الحيوان

ر
ياالنتاج الحيوان

ر
1-االنتاج الحيوان

يالزراعةماجستتر 21
ر
ياالنتاج الحيوان

ر
1-ثروة حيوانيةاالنتاج الحيوان

الزراعةماجستتر 22
بة والموارد  علوم التر

المائية

بة والموارد  علوم التر

المائية

بة والموارد  علوم التر

المائية
11

يالهندسةماجستتر 23
ر
11الهندسة االنشائيةهندسة مدنيةالمدن

يالهندسةماجستتر 24
ر
بة واالسسهندسة مدنيةالمدن 11هندسة التر

11هندسة ميكانيكيةهندسةميكانيكيةالميكانيكالهندسةماجستتر 25

11هندسة الموادهندسة الموادالموادالهندسةماجستتر 26

11هندسة كيمياويةهندسة كيمياويةالكيمياويالهندسةماجستتر 27

القانون العامالقانونالقانون والعلوم السياسيةماجستتر 28
حقوق االنسان 

والحريات العامة
11

11احياء مجهرية بيطريةاحياء مجهرية بيطريةاحياء مجهرية بيطريةالطب البيطريماجستتر 29

يالطب البيطريماجستتر 30
 
ي وقان

كةطب باطنر كةامراض مشتر -1امراض مشتر

ي    ح واالنسجةالطب البيطريماجستتر 31 ي    ح وانسجةالتشر ي    ح وانسجةتشر 11تشر

العلوم االسالميةماجستتر 32
بية  علوم القران والتر

االسالمية
11علوم قرانعلوم قران

للطلبة غير العراقيين (المنح والنفقة الخاصة  )البرامج الدراسية المفتوحة في  جامعة ديالى                  

القسمالكليةالشهادة التسلسل 
اعداد المقاعد التخصص


