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الدراسة
االختصاصات المطلوبة للدراسة

1

علم \كلية االداب\جامعة الموصل

دبلوم \بناء السالم\علم االجتماع\االجتماع

عال

انسانيةالذكور واناث53دبلوم عال

بكلوريوس  # بكلوريوس  علم النفس # بكلوريوس  علم االجتماع 

# بكلوريوس  علوم سياسية # بكلوريوس  التاري    خ # الفلسفة 

ي # بكلوريوس  حقوق 
بكلوريوس # بكلوريوس  المجتمع المدن 

كافة االختصاصات العلمية واالنسانية والبيطرية والزراعية 

بكلوريوس كافة # والهندسية واالقتصادية واالدارية والطبية 

بكلوريوس كافة التخصصات # التخصصات العلمية واالنسانية 

# بكلوريوس كافة التخصصات الهندسية # البيطرية الزراعية 

بكلوريوس كافة # بكلوريوس كافة التخصصات االقتصادية االدارية 

التخصصات الطبية

2

كلية االدارة \جامعة الموصل

ادارة \ادارة االعمال\واالقتصاد

دبلوم عال\ادارة اعمال\االعمال

الذكور واناث88دبلوم عال
اقتصادية 

وادارية

بكلوريوس الكلية التقنية االدارية # بكلوريوس ادارة االعمال 

ي قسم ادارة االعمال خريج 

3

كلية االدارة \جامعة الموصل

ادارة \ادارة االعمال\واالقتصاد

دبلوم عال\ادارة مستشفيات\االعمال

الذكور واناث44دبلوم عال
اقتصادية 

وادارية

# بكلوريوس كلية طب االسنان # بكلوريوس كلية الطب 

بكلوريوس # بكلوريوس كلية التمريض # بكلوريوس كلية الصيدلة 

ي وزارة الصحة # كلية الطب البيطري 
بكلوريوس خاصة بموظف 

ي بكالوريوس علوم الحياة   ي # خريج 
بكلوريوس خاصة بموظف 

ياء  ي بكالوريوس علوم الفي   بكلوريوس خاصة # وزارة الصحة خريج 

ي بكالوريوس علوم الكيمياء ي وزارة الصحة خريج 
بموظف 

4

كلية االدارة \جامعة الموصل

ادارة \االدارة الصناعية\واالقتصاد

دبلوم عال\ادارة جودة\الجودة

الذكور واناث155دبلوم عال
اقتصادية 

وادارية

ي وزارة الصحة 
 
بكلوريوس التخصصات الطبية من العاملي   ف

بكلوريوس # بكلوريوس التخصصات الهندسية  # وتشكيالتها  

بية   ي وزارة الير
 
بوية ف بكلوريوس تخصصات # التخصصات الير

بكلوريوس # بكلوريوس الكليات التقنية االدارية  # العلوم االدارية  

بكلوريوس كليات # تخصصات كلية العلوم والعلوم الزراعية  

الزراعة

5

كلية االدارة \جامعة الموصل

االدارة \االدارة الصناعية\واالقتصاد

دبلوم عال\االدارة الصناعية\الصناعية

الذكور واناث64دبلوم عال
اقتصادية 

وادارية

# بكلوريوس كلية التقنية االدارية # بكلوريوس ادارة صناعية 

بكلوريوس كلية الهندسة# بكلوريوس كلية التقنية الهندسية 

6

كلية االدارة \جامعة الموصل

تقييم مشاري    ع \االقتصاد\واالقتصاد

دبلوم عال\تقييم مشاري    ع\ودراسات جدوى

الذكور واناث106دبلوم عال
اقتصادية 

وادارية

اقتصاد / بكلوريوس كلية الزراعة والغابات # بكلوريوس اقتصاد 

# بكلوريوس علوم مالية ومرصفية  # بكلوريوس هندسة # زراعي 

بكلوريوس كلية السياحة

7

كلية االدارة \جامعة الموصل

تدقيق \المحاسبة\المحاسبة\واالقتصاد

دبلوم عال\ومراجعة حسابات

الذكور واناث1010دبلوم عال
اقتصادية 

وادارية
بكلوريوس محاسبة

8

كلية االدارة \جامعة الموصل

محاسبة \المحاسبة\المحاسبة\واالقتصاد

دبلوم عال\حكومية وموازنات

الذكور واناث77دبلوم عال
اقتصادية 

وادارية
بكلوريوس محاسبة

9

كلية االدارة \جامعة الموصل

علوم \علوم مالية ومرصفية\واالقتصاد

علوم مالية \مالية ومرصفية

دبلوم عال\ومرصفية

الذكور واناث63دبلوم عال
اقتصادية 

وادارية
بكلوريوس علوم مالية ومرصفية

10

كلية االدارة \جامعة الموصل

علوم \علوم مالية ومرصفية\واالقتصاد

دبلوم عال\علوم مرصفية\مالية ومرصفية

الذكور واناث63دبلوم عال
اقتصادية 

وادارية
بكلوريوس علوم مالية ومرصفية

11

كلية االدارة \جامعة الموصل

نظم \نظم المعلومات االدارية\واالقتصاد

تكنولوجيا معلومات \المعلومات االدارية

دبلوم عال\االعمال

الذكور واناث55دبلوم عال
اقتصادية 

وادارية

# بكلوريوس علوم الحاسبات # بكلوريوس نظم معلومات ادارية 

ونية/ بكلوريوس الكلية التقنية االدارية  تقنيات االدارة االلكير



12

بية \جامعة الموصل كلية الير

خرائط \الجغرافية\الجغرافية\االنسانية

دبلوم عال\ونظم معلومات جغرافية

انسانيةالذكور واناث44دبلوم عال

بية للعلوم االنسانية  ي الجعرافية  من كلية الير
 
# بكلوريوس ف

بية للبنات  ي الجعرافية  من كلية الير
 
ي # بكلوريوس ف

 
بكلوريوس ف

بية االساسية  ي علوم االرض  # الجعرافية  من كلية الير
 
بكلوريوس ف

# بكلوريوس هندسة السدود والموارد المائية # من كلية العلوم  

بة من كلية الزراعة بكلوريوس علوم \ # بكلوريوس علوم الير

# بكلوريوس هندسة المساحة \ # العابات من كلية الزراعة

ل  ي الجعرافية  من # بكلوريوس هندسة الري واالي  
 
بكلوريوس ف

كلية االداب

13

بية \جامعة الموصل كلية الير

بوية والنفسية\االنسانية طرائق \العلوم الير

دبلوم عال\طرائق تدريس\تدريس

انسانيةالذكور واناث62دبلوم عال

# بكلوريوس من كلية الصيدلة # بكلوريوس من كلية الطب 

# بكلوريوس من كلية التمريض # بكلوريوس من كلية طب االسنان 

# بكلوريوس من كلية االداب # بكلوريوس من كليات الهندسة 

بكلوريوس من كلية علوم الحاسوب # بكلوريوس من كلية العلوم 

بكلوريوس من كلية # بكلوريوس من كلية الزراعة # والرياضيات 

بكلوريوس من # بكلوريوس من الكلية التقنية  # االدارة واالقتصاد 

# بكلوريوس من كلية القانون # كلية علوم البيئة وتقاناتها 

بكلوريوس من كلية  العلوم # بكلوريوس من كلية الحقوق 

بكلوريوس من كلية  # بكلوريوس من كلية  اآلثار # السياسية 

بكلوريوس من كلية  العلوم السياحية# الطب البيطري 

14

كلية \جامعة الموصل

قانون حقوق \القانون\الحقوق

دبلوم عال\قانون حقوق انسان\انسان

بكلوريوس قانونانسانيةالذكور واناث22دبلوم عال

15

كلية الزراعة \جامعة الموصل

البستنة وهندسة \والغابات

البستنة وهندسة \الحدائق

دبلوم \البستنة وهندسة الحدائق\الحدائق

عال

الذكور واناث31دبلوم عال
بيطرية 

وزراعية

بكلوريوس تقنيات االنتاج # بكلوريوس البستنة وهندسة الحدائق 

ي
النبانر

16

كلية الزراعة \جامعة الموصل

بة والموارد المائية\والغابات علوم \علوم الير

بة والموارد المائية بة والموارد \الير علوم الير

دبلوم عال\المائية

الذكور واناث31دبلوم عال
بيطرية 

وزراعية
بة والموارد المائية بكلوريوس علوم الير

17

كلية الزراعة \جامعة الموصل

علوم \علوم الغابات\والغابات

دبلوم عال\الغابات\الغابات

الذكور واناث31دبلوم عال
بيطرية 

وزراعية
بكلوريوس علوم غابات

18

الهندسة \كلية الهندسة\جامعة الموصل

هندسة \الهندسة الكهربائية\الكهربائية

دبلوم عال\كهربائية

هندسيةالذكور واناث73دبلوم عال

بكلوريوس هندسة كهربائية # بكلوريوس هندسة كهربائية عام 

ونيك واتصاالت # قدرة ومكائن  بكلوريوس هندسة كهربائية الكير

بكلوريوس هندسة # بكلوريوس هندسة تقنية كهربائية # 

ونيات # الميكاترونكس  ونيك - بكلوريوس هندسة االلكير # الكير

ونيات  اتصاالت- بكلوريوس هندسة االلكير

19

الهندسة \كلية الهندسة\جامعة الموصل

الهندسة المدنية \المدنية والبيئية

دبلوم عال\انشاءات\والبيئية

بكلوريوس هندسة مدنيةهندسيةالذكور واناث50دبلوم عال

20

الهندسة \كلية الهندسة\جامعة الموصل

الهندسة المدنية \المدنية والبيئية

ميكانيك تربة وهندسة \والبيئية

دبلوم عال\االسس

بكلوريوس هندسة مدنيةهندسيةالذكور واناث40دبلوم عال

21

هندسة \كلية الهندسة\جامعة الموصل

هندسة السدود \السدود والموارد المائية

السدود والموارد \والموارد المائية

دبلوم عال\المائية

هندسيةالذكور واناث60دبلوم عال

بكلوريوس هندسة سدود وموارد # بكلوريوس هندسة موارد مائية 

بكلوريوس هندسة منشات # بكلوريوس هندسة ري وبزل # مائية 

بكلوريوس  بناء وانشاءات# هيدروليكية 

22

طب \كلية طب الموصل\جامعة الموصل

طب االرسة \االرسة والمجتمع

دبلوم عال\طب االرسة\والمجتمع

بكلوريوس طب وجراحة عامةطبيةالذكور واناث31دبلوم عال



23

كلية علوم الحاسوب \جامعة الموصل

االحصاء \والرياضيات

دبلوم عال\االحصاء\االحصاء\والمعلوماتية

ي الكليات العلميةعلميةالذكور واناث51دبلوم عال
 
ي كافة التخصصات العلمية ف

 
بكلوريوس علوم ف

24

كلية علوم الحاسوب \جامعة الموصل

مجيات\والرياضيات برمجيا\برمجيات\الي 

دبلوم عال\ت

علميةالذكور واناث66دبلوم عال

# كلية علوم الحاسوب والرياضيات / بكلوريوس برمجيات 

كلية علوم الحاسوب والرياضيات / بكلوريوس هندسة برمجيات 

بعد اجراء )كلية تكنولوجيا المعلومات / بكلوريوس  برمجيات # 

ي االختصاصات المناظرة السابقة من #  (المقاصة
 
بكلوريوس  ف

ي #  (بعد اجراء المقاصة العلمية)الجامعات االهلية 
 
بكلوريوس  ف

بعد )االختصاصات المناظرة السابقة من الجامعات خارج العراق 

كلية / بكلوريوس علوم حاسبوب #  (اجراء المقاصة العلمية

بية للعلوم الرصفة  بكلوريوس  #  (بعد اجراء المقاصة العلمية)الير

بية االساسية / علوم حاسوب  بعد اجراء المقاصة )كلية الير

(العلمية

25

كلية علوم الحاسوب \جامعة الموصل

علوم \علوم الحاسوب\والرياضيات

دبلوم عال\علوم حاسوب\الحاسوب

علميةالذكور واناث21دبلوم عال

# كلية علوم الحاسوب والرياضيات / بكلوريوس   علوم حاسوب 

بعد اجراء المقاصة  )كلية العلوم / بكلوريوس    علوم الحاسوب 

الكليات االهلية / بكلوريوس    علوم الحاسوب #  (العلمية

#  (بعد اجراء المقاصة العلمية )المناظرة الداخلية والخارجية 

بية / بكلوريوس    علوم الحاسوب  بعد اجراء المقاصة  )كلية الير

كلية تكنولوجيا / بكلوريوس    علوم الحاسوب #  (العلمية

ي #  (بعد اجراء المقاصة العلمية )المعلومات  
 
بكلوريوس  ف

بعد )االختصاصات المناظرة السابقة من الجامعات خارج العراق 

(اجراء المقاصة العلمية


