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 اوخاص
  عرةيح وغح اداب ةماوىريىش  الادب  اوعرةيح اوىغح اوماحضذير  اوعرةيح اوىغح الآداب لىيح

 وغح اهضاهيح درةيح ةماوىريىش

  عرةيح

  عرةيح وغح درةيح ةماوىريىش

1 1 

 اوىغح في اداب ةماوىريىش  اوىغح  اوعرةيح اوىغح اوماحضذير  اوعرةيح اوىغح الآداب لىيح

  اوعرةيح

 في اهضاهيح درةيح ةماوىريىش

  اوعرةيح اوىغح

 في اوذرةيح لىيح مى ةماوىريىش

  اوعرةيح اوىغح

1 1 

 دخصص في عرةيح وغح ماحضذير  الادب  اوعرةيح اوىغح اوذلذىراي  اوعرةيح اوىغح الآداب لىيح

  اوعرةي الادب

1 1 

  اوخغرافيا في اداب ةماوىريىش  عام  حغرافيا اوماحضذير  اوخغرافيا الآداب لىيح

 في اهضاهيح درةيح ةماوىريىش

  اوخغرافيا

  اوخغرافيا في درةيح ةماوىريىش

1 1 

 1 1  اوخغرافيا في ماحضذير  عام  اوخغرافيا اوذلذىراي  اوخغرافيا الآداب لىيح

 اوحذيث اوذاريخ داريخ اوذلذىراي  اوذاريخ الآداب لىيح

  واومعاصر

  داريخ اداب ةماوىريىش

  داريخ اهضاهيح درةيح ةماوىريىش

  داريخ درةيح ةماوىريىش

1 1 

 اوحذيث اوذاريخ  اوذاريخ اوماحضذير  اوذاريخ الآداب لىيح

  واومعاصر

 مى اوذاريخ في ةماوىريىش

  الآداب لىياخ

 مى اوذاريخ في ةماوىريىش

  الاهضاهيح اوذرةيح لىياخ

 مى اوذاريخ في ةماوىريىش

1 1 
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  اوذرةيح لىياخ

 لىياخ مى داريخ ةماوىريىش  الاصلامي اوذاريخ  اوذاريخ اوماحضذير  اوذاريخ الآداب لىيح

  الاداب

 لىياخ مى داريخ ةماوىريىش

  الاهضاهيح وىعىىم اوذرةيح

 لىياخ مى داريخ ةماوىريىش

  اوذرةيح

1 1 

 وعىىم اوتذهيح اوذرةيح لىيح

 اورياضح

 اوتذهيح اوذرةيح اوماحضذير عام

  اورياضح وعىىم

 اوتذهيح اوذرةيح

 اورياضح وعىىم

 وعىىم ةذهيح درةيح شةماوىريى

 اورياضح

1 1 

 وعىىم اوتذهيح اوذرةيح لىيح

 اورياضح

 اوتذهيح اوذرةيح اوذلذىراي عام

 اورياضح وعىىم

 اوتذهيح اوذرةيح

 اورياضح وعىىم

 وعىىم ةذهيح درةيح ماحضذير-1

 .اورياضح

 قضم الاصاصيح اوذرةيح لىيح-2

 اورياضح وعىىم اوتذهيح اوذرةيح

1 1 

 داريخ درةيح ةماوىريىش اوحذيث اوذاريخ اوذاريخ اوماحضذير اوذاريخ الاهضاهيح وىعىىم اوذرةيح لىيح

 داريخ آداب ةماوىريىش

1 1 

 اوذرةىيح اوعىىم الاهضاهيح وىعىىم اوذرةيح لىيح

 واووفضيح

 درةىيح عىىم اوماحضذير

 وهفضيح

 درةىيح عىىم

 وهفضيح

 1 1 وهفضيح درةىيح عىىم ةماوىريىش

 اوىغح عىم اوعام اوىغح عىم اوماحضذير الاهمىيسيح اوىغح الاهضاهيح وىعىىم اوذرةيح لىيح

 اوذطتيقي

 اهمىيسيح وغح درةيح ةماوىريىش

 اهمىيسيح وغح آداب ةماوىريىش

1 1 

 عرةيح وغح درةيح ةماوىريىش الادب اوعرةيح اوىغح اوماحضذير اوعرةيح اوىغح الاهضاهيح وىعىىم اوذرةيح لىيح

 عرةيح وغح آداب ةماوىريىش

1 1 

 عرةيح وغح درةيح ةماوىريىش اوىغح اوعرةيح اوىغح اوماحضذير اوعرةيح اوىغح الاهضاهيح وىعىىم اوذرةيح لىيح

 عرةيح وغح آداب ةماوىريىش

1 1 

 عرةيح وغح درةيح ماحضذير اوىغح اوعرةيح اوىغح اوذلذىراي اوعرةيح اوىغح الاهضاهيح وىعىىم اوذرةيح لىيح

 عرةيح وغح اداب ماحضذير

1 1 

 ادب عرةيح وغح درةيح ماحضذير الادب اوعرةيح اوىغح اوذلذىراي اوعرةيح اوىغح الاهضاهيح وىعىىم اوذرةيح لىيح

 ادب عرةيح وغح آداب ماحضذير

1 1 

 وىعىىم اوذرةيح لىيح شةماوىريى حياج عىىم حياج عىىم اوماحضذير اوحياج عىىم اوصرفح وىعىىم اوذرةيح لىيح

 اوحياج عىىم قضم اوصرفح

 قضم اوعىىم لىيح شةماوىريى

 اوحياج عىىم

1 1 

 1 1 وىعىىم اوذرةيح لىيح ماحضذير اوحياج عىىم اوحياج عىىم اوذلذىراي  اوحياج عىىم اوصرفح وىعىىم اوذرةيح لىيح
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 اوحياج عىىم قضم اوصرفح

 عىىم قضم اوعىىم لىيح ماحضذير

 اوحياج

 وىعىىم اوذرةيح لىيح شةماوىريى رياضياخ رياضياخ اوماحضذير اورياضياخ اوصرفح وىعىىم اوذرةيح لىيح

 اورياضياخ قضم اوصرفح

 قضم اوعىىم لىيح شةماوىريى

 اورياضياخ

 اوحاصىب عىىم لىيح شةماوىريى

 اورياضياخ قضم واورياضياخ

1 1 

 وىعىىم اوذرةيح لىيح شةماوىريى اوحاصتاخ اوحاصتاخ اوماحضذير اوحاصتاخ اوصرفح وىعىىم اوذرةيح لىيح

 اوحاصتاخ عىىم قضم اوصرفح

 قضم اوعىىم لىيح شةماوىريى

 اوحاصتاخ عىىم

 اوحاصتاخ عىىم لىيح شةماوىريى

 اوحاصتاخ قضم واورياضياخ

 قضم اوذرةيح لىيح شةماوىريى

 اوحاصتاخ عىىم

 اوحاصتاخ عىىم عاوي دةىىم

1 1 

 -2    . مخذراخ -1 حيىاهي اهذاج اوماحضذير اوحيىاهي الاهذاج والاهىار اوسراعح لىيح

 -3       . دواحى

 .اصماك

 -2  . حيىاهي اهذاج ةماوىريىش -1

 .حيىاهي اهذاج عاوي دةىىم

2 2 

 اوتضذوح والاهىار اوسراعح لىيح

 وهوذصح

 اوحذائق

 وهوذصح اوتضذوح اوماحضذير

 اوحذائق

 وهوذصح اوتضذوح

 اوحذائق

 1 1  زراعيح عىىم شةماوىريى

 /اوطث لىيح اوطث لىيح

 الاحياء فرع

 اومخهريح

 اومخهريح الاحياء  اومخهريح الاحياء اوماحضذير

 اوطتيح

 في ةماوىريىش -1

 واوخراحح اوطث

 اوعامح

ةماوىريىش طث  -2

 اصوان

 صيذوح ةماوىريىش -3

 بكالوريوس طب بيطري -4

 بكالوريوس علوم حياة -5

2 2 

 /اوطث لىيح اوطث لىيح

 اوخراحح فرع

 2 1 عامح وحراحح طث ةماوىريىش عامح حراحح عامه حراحح اوعاوي اوذةىىم
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 اوعامح

 عىىم لىيح ةماوىريىش فيسياء عىىم فيسياء عىىم اوماحضذير اوفيسياء اوعىىم لىيح

 وىعىىم درةيح لىيح ةماوىريىش

 اوصرفح

 دطتيقيح عىىم ةماوىريىش

1 1 

  عىىم لىيح ماحضذير فيسياء عىىم فيسياء عىىم اوذلذىراي اوفيسياء اوعىىم لىيح

 وىعىىم درةيح لىيح ماحضذير

 اوصرفح

 دطتيقيح عىىم ماحضذير

1 1 

 اوحياج عىىم قضم ةماوىريىش اوحياج عىىم اوحياج عىىم اوماحضذير  اوحياج عىىم اوعىىم لىيح

  اوعىىم لىيح

 اوحياج عىىم قضم ةماوىريىش

  اوصرفح وىعىىم اوذرةيح لىيح

 اوحياج عىىم قضم ةماوىريىش

  اوذرةيح لىيح

1 1 

 لىيح اوحياج عىىم  ماحضذير  اوحياج عىىم  اوحياج عىىم اوذلذىراي  اوحياج عىىم اوعىىم لىيح

  اوعىىم

 لىيح اوحياج عىىم ماحضذير

  اوصرفح وىعىىم اوذرةيح

 لىيح اوحياج عىىم ماحضذير

  اوذرةيح

1 1 

 اوذحىيلاخ اوعىىم لىيح

  اومرضيح

 دحىيلاخ عىىم اوماحضذير

  مرضيح

 دحىيلاخ عىىم

  مرضيح

  اومرضيح اوذحىيلاخ - عىىم

  حياج عىىم - عىىم

  مرضيح دحىيلاخ - طتيح دقويح

1 1 

 1 1 ليمياء عىىم ليمياء ليمياء اوماحضذير اوميمياء اوعىىم لىيح

 1 1 ليمياء عىىم ليمياء ليمياء اوذلذىراي اوميمياء اوعىىم لىيح

 1 1 قاهىن ةماوىريىش عام قاهىن قاهىن اوماحضذير اوعام اوقاهىن اوقاهىن لىيح

 1 1  عام قاهىن ماحضذير عام قاهىن قاهىن اوذلذىراي عام قاهىن اوقاهىن لىيح

 1 1 قاهىن ةماوىريىش اوخاص اوقاهىن  اوقاهىن اوماحضذير اوقاهىن اوقاهىن لىيح

 2 2 اوخاص اوقاهىن ماحضذير اوخاص اوقاهىن اوقاهىن اوذلذىراي اوقاهىن اوقاهىن لىيح

 2 1 ميماهين هوذصح ميماهين ميماهين اوعاوي اوذةىىم اوميماهين اوهوذصح لىيح

 1 1 ميماهين هوذصح ميماهين ميماهين اوماحضذير اوميماهين اوهوذصح لىيح

 1 1 مذهي هوذصح مذهي هوذصح مذهي هوذصح اوماحضذير مذهي اوهوذصح لىيح
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 2 2 مذهي هوذصح مذهي هوذصح مذهي هوذصح اوعاوي اوذةىىم اومذهي اوهوذصح لىيح

 اوحاصىب عىىم لىيح

 واورياضياخ

 عىىم لىيه رياضياخ ةماوىريىش رياضياخ رياضياخ اوماحضذير اورياضياخ

 - واورياضياخ اوحاصىب

 لىيه خرياضيا ةماوىريىش

  – اوصرفح وىعىىم اوذرةيح

 لىيه رياضياخ ةماوىريىش

 رياضياخ ةماوىريىش - اوعىىم

 - اوذموىوىحيح اوخامعح

 غير لىيه  رياضياخ ةماوىريىش 

 جوزار  مى معادوه ووذيه عراقيح

  اوعىمي واوتحث اوعاوي اوذعىيم

1 1 

 


