
الدراسةالتخصصاتت

عدد مقاعد 

القبول 

العام

عدد مقاعد 

النفقة 

الخاصة

الجنس 

المطلوب 

للدراسة

من 

الدراسات 

االسالمية

نوع 

الدراسة
االختصاصات المطلوبة للدراسة

1
كلية \جامعة الموصل

ماجستير\اثار اسالمية\اثار\االثار\االثار
بكلوريوس االثارانسانيةالذكور واناث22ماجستير

2
كلية \جامعة الموصل

ماجستير\اثار قديمة\اثار\االثار\االثار
بكلوريوس االثارانسانيةالذكور واناث21ماجستير

3

كلية \جامعة الموصل

حضارة \اثار\االثار\االثار

ماجستير\قديمة
بكلوريوس  حضارة قديمة# بكلوريوس  االثار انسانيةالذكور واناث62ماجستير

4

اللغات \كلية االثار\جامعة الموصل

كتابات \االثار\العراقية القديمة

ماجستير\مسمارية
بكلوريوس االثار# بكلوريوس اللغات العراقية القديمة انسانيةالذكور واناث21ماجستير

5

كلية \جامعة الموصل

جمة\االداب جمة\الير جمة\الير ماجس\الير

تير
دبلوم عال  ترجمة# بكلوريوس  ترجمة انسانيةالذكور واناث32ماجستير

6
اللغة \كلية االداب\جامعة الموصل

ماجستير\االدب\اللغة العربية\العربية
دبلوم عال  اللغة العربية# بكلوريوس  اللغة العربية انسانيةالذكور واناث33ماجستير

7
اللغة \كلية االداب\جامعة الموصل

ماجستير\اللغة\اللغة العربية\العربية
دبلوم عال  اللغة العربية# بكلوريوس  اللغة العربية انسانيةالذكور واناث33ماجستير

8

اللغة \كلية االداب\جامعة الموصل

اللغة واالدب \اللغة الفرنسية\الفرنسية

ماجستير\الفرنسي
دبلوم عال  اللغة الفرنسية# بكلوريوس  اللغة الفرنسية انسانيةالذكور واناث33ماجستير

9

كلية \جامعة الموصل

التاري    خ \تاري    خ\تاري    خ\االداب

ماجستير\االسالمي
دبلوم عال  تاري    خ# بكلوريوس  تاري    خ انسانيةنعمذكور واناث32ماجستير

10

كلية \جامعة الموصل

التاري    خ \تاري    خ\تاري    خ\االداب

ماجستير\الحديث
دبلوم عال  تاري    خ# بكلوريوس  تاري    خ انسانيةالذكور واناث32ماجستير

11

علم \كلية االداب\جامعة الموصل

علم \علم االجتماع\االجتماع

ماجستير\االجتماع
دبلوم عال  علم االجتماع# بكلوريوس  علم االجتماع انسانيةالذكور واناث53ماجستير

12

معلومات \كلية االداب\جامعة الموصل

معلومات \معلومات ومكتبات\ومكتبات

ماجستير\ومكتبات
بكلوريوس معلومات ومكتباتانسانيةالذكور واناث44ماجستير

13

كلية االدارة \جامعة الموصل

ادارة \ادارة االعمال\واالقتصاد

ماجستير\ادارة اعمال\االعمال
الذكور واناث44ماجستير

اقتصادية 

وادارية

بكلوريوس # دبلوم عال ادارة االعمال # بكلوريوس ادارة االعمال 

قسم ادارة االعمال/ الكلية التقنية االدارية 

14

كلية االدارة \جامعة الموصل

ادارة \ادارة تسويق\واالقتصاد

ماجستير\ادارة تسويق\تسويق
الذكور واناث33ماجستير

اقتصادية 

وادارية
بكلوريوس ادارة التسويق# بكلوريوس ادارة االعمال 

15

كلية االدارة \جامعة الموصل

االدارة \االدارة الصناعية\واالقتصاد

االدارة وانتاج \الصناعية

ماجستير\العمليات

دبلوم عال ادارة صناعية# بكلوريوس ادارة صناعية علميةالذكور واناث44ماجستير

16

كلية االدارة \جامعة الموصل

ما\اقتصاد\اقتصاد\االقتصاد\واالقتصاد

جستير
الذكور واناث44ماجستير

اقتصادية 

وادارية

اقتصاد /بكلوريوس كلية الزراعة والغابات # بكلوريوس اقتصاد 

# دبلوم عال دراسات الجدوى وتقييم المشاري    ع # زراعي 

بكلوريوس علوم مالية ومرصفية

17

كلية االدارة \جامعة الموصل

محاس\المحاسبة\المحاسبة\واالقتصاد

ماجستير\بة
الذكور واناث44ماجستير

اقتصادية 

وادارية
بكلوريوس محاسبة



18

كلية االدارة \جامعة الموصل

علوم \علوم مالية ومرصفية\واالقتصاد

علوم مالية \مالية ومرصفية

ماجستير\ومرصفية

الذكور واناث44ماجستير
اقتصادية 

وادارية
بكلوريوس علوم مالية ومرصفية

19

كلية االدارة \جامعة الموصل

نظم المعلومات \واالقتصاد

نظم \نظم المعلومات االدارية\االدارية

ماجستير\المعلومات االدارية

الذكور واناث44ماجستير
اقتصادية 

وادارية
بكلوريوس نظم معلومات ادارية

20

بية \جامعة الموصل كلية الير

التاري    خ \التاري    خ\التاري    خ\االساسية

ماجستير\االسالمي
انسانيةالذكور واناث21ماجستير

بية األساسية / بكلوريوس تاري    خ  / بكلوريوس تاري    خ # كلية الير

بية للعلوم االنسانية كلية الير

21

بية \جامعة الموصل كلية الير

بية البدنية وعلوم \االساسية الير

بية البدنية وعلوم \الرياضة الير

تربية بدنية وعلوم \الرياضة

ماجستير\الرياضة

انسانيةالذكور واناث21ماجستير

بية البدنية وعلوم الرياضة  بكلوريوس # بكلوريوس كليات الير

بية البدنية وعلوم الرياضة المناظرة  بكلوريوس كلية # اقسم الير

بية الرياضية  بية الرياضية المناظرة# الير بكلوريوس اقسام  الير

22

بية \جامعة الموصل كلية الير

بية الخاصة\االساسية طرائق \الير

طرائق تدريس التعليم \تدريس

ي
ماجستير\االبتدائ 

بية االساسيةانسانيةالذكور واناث21ماجستير بكلوريوس كلية الير

23

بية \جامعة الموصل كلية الير

اللغة \اللغة العربية\االساسية

ماجستير\ادب\العربية
انسانيةالذكور واناث21ماجستير

بية األساسية / بكلوريوس لغة عربية  بكلوريوس لغة # كلية الير

بية للعلوم االنسانية / عربية  / بكلوريوس لغة عربية # كلية الير

بية للبنات  كلية اآلداب/ بكلوريوس لغة عربية # كلية الير

24

بية \جامعة الموصل كلية الير

ية\االساسية ز اللغة \اللغةاالنكلير

ية ز ية \االنكلير ز علم اللغة واللغة االنكلير

ماجستير\كلغة اجنبية

يةانسانيةالذكور واناث21ماجستير ز بية األساسية/ بكلوريوس اللغة االنكلير كلية الير

25

بية \جامعة الموصل كلية الير

تربية \علوم اسالمية\االساسية

ماجستير\تربية اسالمية\اسالمية
انسانيةنعمذكور واناث21ماجستير

بية االسالمية  بية األساسية / بكلوريوس قسم الير # كلية الير

بية االسالمية  بية للعلوم االنسانية / بكلوريوس قسم الير كلية الير

بية االسالمية #  بية للبنات / بكلوريوس قسم الير # كلية الير

بية االسالمية  # كلية العلوم االسالمية / بكلوريوس قسم الير

قسم الدعوة والخطابة /بكلوريوس بكالوريوس كلية االمام االعظم 

قسم أصول الدين/ بكلوريوس  بكالوريوس كلية االمام االعظم # 

26

بية \جامعة الموصل كلية الير

التاري    خ \التاري    خ\التاري    خ\االنسانية

ماجستير\االسالمي
انسانيةنعمذكور واناث53ماجستير

بية للعلوم االنسانية  بكلوريوس # بكلوريوس تاري    خ من كلية الير

بية االساسية  بكلوريوس تاري    خ من كلية # تاري    خ من كلية الير

بية للبنات# االداب  بكلوريوس تاري    خ من كلية الير

27

بية \جامعة الموصل كلية الير

التاري    خ \التاري    خ\التاري    خ\االنسانية

ماجستير\الحديث
انسانيةالذكور واناث42ماجستير

بية للبنات  بكلوريوس تاري    خ من # بكلوريوس تاري    خ من كلية الير

بية االساسية  # بكلوريوس تاري    خ من كلية  االداب # كلية الير

بية للعلوم االنسانية بكلوريوس تاري    خ من كلية الير

28

بية \جامعة الموصل كلية الير

ي\الجغرافية\الجغرافية\االنسانية
ز
الجغراف

ية ماجستير\ة البشر
انسانيةالذكور واناث32ماجستير

بية للعلوم االنسانية - بكلوريوس الجغرافية  دبلوم # كليات الير

ي الجغرافية 
ز
# بكلوريوس الجغرافية من كليات االداب # عال  ف

بية االساسية - بكلوريوس الجغرافية  بكلوريوس # كليات الير

بية  للبنات - الجغرافية  ي الخرائط ونظم # كليات الير
ز
دبلوم عال ف

ي الجغرافية
ز
المعلومات الجغرافية وبكالوريوس  ف

29

بية \جامعة الموصل كلية الير

ي\الجغرافية\الجغرافية\االنسانية
ز
الجغراف

ماجستير\ة الطبيعية
انسانيةالذكور واناث32ماجستير

بية للعلوم االنسانية - بكلوريوس الجغرافية  # كليات الير

- بكلوريوس االلجغرافية # بكلوريوس الجغرافية من كليات االداب 

بية االساسية  بية  - بكلوريوس الجغرافية # كليات الير كليات الير

ي الجغرافية # للبنات 
ز
ي الخرائط # -  دبلوم عال ف

ز
دبلوم عال ف

ي الجغرافية
ز
ونظم المعلومات الجغرافية وبكالوريوس  ف

30

بية \جامعة الموصل كلية الير

طرائق \الجغرافية\الجغرافية\االنسانية

ماجستير\تدريس الجغرافية
انسانيةالذكور واناث21ماجستير

بية للعلوم االنسامية  ي الجغرافية من  كلية الير
ز
# بكلوريوس ف

بية للبنات  ي الجغرافية من  كلية الير
ز
ي # بكلوريوس ف

ز
بكلوريوس ف

بية االساسية الجغرافية من  كلية الير



31

بية \جامعة الموصل كلية الير

بوية \االنسانية العلوم الير

بوي\والنفسية علوم \علوم النفس الير

بوي ماجستير\النفس الير

انسانيةالذكور واناث44ماجستير
بية للعلوم االنسانية   بكلوريوس علوم تربوية ونفسية من كلية الير

بية للبنات#  بكلوريوس علوم تربوية ونفسية من كلية الير

32

بية \جامعة الموصل كلية الير

بوية \االنسانية العلوم الير

علوم \علوم تربوية\والنفسية

ماجستير\تربوية

انسانيةالذكور واناث22ماجستير

بية للبنات  # بكلوريوس علوم تربوية ونفسية  من كلية الير

بية للعلوم االنسانية  بكلوريوس علوم تربوية ونفسية  من كلية الير

ي طرائق التدريس# 
ز
دبلوم عال  ف

33

بية \جامعة الموصل كلية الير

ية\االنسانية ز علم \اللغة االنكلير

ماجستير\اللغة
انسانيةالذكور واناث62ماجستير

بية للعلوم االنسانية  ية من كلية الير ز ي اللغة االنكلير
ز
# بكلوريوس ف

بية للبنات  ية من كلية الير ز ي اللغة االنكلير
ز
بكلوريوس # بكلوريوس ف

ية   ز ي اللغة االنكلير
ز
بكلوريوس # قسم اللغة من كلية االداب - ف

ترجمة من كلية االداب

34

بية \جامعة الموصل كلية الير

اللغة \اللغة العربية\االنسانية

ماجستير\االدب\العربية
انسانيةالذكور واناث42ماجستير

بية للعلوم االنسانية  # بكلوريوس لغة عربية من كلية الير

بية للبنات  بكلوريوس لغة # بكلوريوس لغة عربية من كلية الير

عربية من كلية االداب

35

بية \جامعة الموصل كلية الير

اللغة \اللغة العربية\االنسانية

ماجستير\اللغة\العربية
انسانيةالذكور واناث42ماجستير

بية للعلوم االنسانية  ي اللغة العربية من كلية الير
ز
# بكلوريوس ف

ي اللغة العربية من كلية االداب 
ز
ي اللغة # بكلوريوس ف

ز
بكلوريوس ف

بية للبنات العربية من كلية الير

36

بية \جامعة الموصل كلية الير

طرائق \اللغة العربية\االنسانية

طرائق تدريس اللغة \تدريس

ماجستير\العربية

انسانيةالذكور واناث21ماجستير
بية للعلوم االنسانية  ي اللغة العربية من كلية الير

ز
# بكلوريوس ف

بية للبنات ي اللغة العربية من كلية الير
ز
بكلوريوس ف

37

بية \جامعة الموصل كلية الير

طرائق \علوم القران\االنسانية

طرائق تدريس علوم \تدريس

ماجستير\القران

انسانيةنعمذكور واناث21ماجستير

بية االسالمية من كلية  ي علوم القران الكريم والير
ز
بكلوريوس ف

بية للعلوم االنسانية  ي علوم القران الكريم # الير
ز
بكلوريوس ف

بية للبنات بية االسالمية من كلية الير والير

38

بية \جامعة الموصل كلية الير

علوم \علوم القران\االنسانية

بية االسالمية\القران ماجستير\الير
انسانيةنعمذكور واناث62ماجستير

بية للعلوم  ي علوم القران الكريم من كليات الير
ز
بكلوريوس ف

بية # االنسانية  ي علوم القران الكريم من كليات الير
ز
بكلوريوس ف

للبنات

39

بية \جامعة الموصل كلية الير

بية البدنية وعلوم \الرياضية الير

بية البدنية وعلوم \الرياضة الير

بية البدنية وعلوم \الرياضة الير

ماجستير\الرياضة

علميةالذكور واناث33ماجستير

بية البدنية وعلوم الرياضة  بكلوريوس اقسام # بكلوريوس الير

بية البدنية وعلوم الرياضة المناظرة  بية # الير بكلوريوس الير

بية الرياضية المناظرة# الرياضية  بكلوريوس اقسام الير

40

بية \جامعة الموصل كلية الير

بية البدنية وعلوم \للبنات الير

بية البدنية وعلوم \الرياضة الير

بية البدنية وعلوم \الرياضة الير

ماجستير\الرياضة

علميةالاناث فقط64ماجستير
بية للبنات بية البدنية وعلوم الرياضة / بكلوريوس كلية الير قسم الير

بية البدنية وعلوم الرياضة#  بكلوريوس كلية الير

41

بية \جامعة الموصل كلية الير

اللغة \اللغة العربية\للبنات

ماجستير\االدب\العربية
انسانيةالاناث فقط21ماجستير

بية للبنات / بكلوريوس لغة عربية  بكلوريوس لغة عربية # كلية الير

بية للعلوم اإلنسانية /  كلية / بكلوريوس لغة عربية # كلية الير

اآلداب عىل أن يتحمل الطالب تبعات المقاصة العلمية

42

بية \جامعة الموصل كلية الير

اللغة \اللغة العربية\للبنات

ماجستير\اللغة\العربية
انسانيةالاناث فقط21ماجستير

بية للبنات / بكلوريوس لغة عربية  بكلوريوس لغة عربية # كلية الير

بية للعلوم اإلنسانية /  كلية / بكلوريوس لغة عربية # كلية الير

االداب عىل أن يتحمل الطالب تبعات المقاصة العلمية

43

بية \جامعة الموصل كلية الير

علوم \علوم حياة\علوم حياة\للبنات

ماجستير\حياة
علميةالاناث فقط22ماجستير

بية للبنات  بكلوريوس # قسم علوم الحياة - بكلوريوس كلية الير

بية للعلوم الرصفة  بكلوريوس كلية # قسم علوم الحياة - كلية الير

قسم علوم الحياة- العلوم 

44

بية \جامعة الموصل كلية الير

ي\كيمياء\الكيمياء\كيمياء\للبنات
ماجستر

ر
علميةالاناث فقط92ماجستير

بية للبنات / بكلوريوس كيمياء  كلية / بكلوريوس كيمياء # كلية الير

بية للعلوم الرصفة  كلية العلوم/ بكلوريوس كيمياء # الير

45

بية للعلوم \جامعة الموصل كلية الير

الرياضيا\الرياضيات\الرياضيات\الرصفة

ماجستير\ت
علميةالذكور واناث21ماجستير

ي الرياضيات 
ز
بية للعلوم الرصفة /بكلوريوس  ف # كلية الير

ي الرياضيات 
ز
بية  /بكلوريوس  ف ي # كلية الير

ز
بكلوريوس  ف

ي الرياضيات # كلية العلوم  /الرياضيات 
ز
كلية علوم /بكلوريوس  ف

ي الرياضيات # الحاسوب والرياضيات  
ز
بية /بكلوريوس  ف كلية الير

للبنات



46

بية للعلوم \جامعة الموصل كلية الير

ياء\الرصفة ز ياء\الفير ز ياء\الفير ز ي\الفير
ماجستر

ر
علميةالذكور واناث21ماجستير

ياء ز ي الفير
ز
بية للعلوم الرصفة /بكلوريوس ف ي # كلية الير

ز
بكلوريوس ف

ياء ز بية/الفير كلية الير

47

بية للعلوم \جامعة الموصل كلية الير

طرائق تدريس علوم \علوم حياة\الرصفة

طرائق تدريس علوم \الحياة

ماجستير\الحياة

علميةالذكور واناث21ماجستير

ي علوم الحياة
ز
بية للعلوم الرصفة /بكلوريوس ف # كلية الير

ي علوم الحياة
ز
بية  /بكلوريوس ف ي علوم # كلية الير

ز
بكلوريوس ف

بية للبنات/الحياة كلية الير

48
بية للعلوم \جامعة الموصل كلية الير

ماجستير\علوم حياة\علوم حياة\الرصفة
علميةالذكور واناث21ماجستير

ي علوم الحياة
ز
بية للعلوم الرصفة /بكلوريوس ف # كلية الير

ي علوم الحياة
ز
بية للبنات /بكلوريوس ف ي # كلية الير

ز
بكلوريوس ف

بية/علوم الحياة كلية الير

49

كلية \جامعة الموصل

ي \تمريض\التمريض
ز
علوم ف

ي التمريض\التمريض
ز
ماجستير\علوم ف

ي التمريضطبيةالذكور واناث66ماجستير
ز
بكلوريوس علوم ف

50

كلية \جامعة الموصل

قانون حقوق \القانون\الحقوق

ماجستير\قانون حقوق انسان\انسان
بكلوريوس قانونانسانيةالذكور واناث42ماجستير

51

كلية \جامعة الموصل

قانون \قانون خاص\القانون\الحقوق

ماجستير\خاص
بكلوريوس قانونانسانيةالذكور واناث53ماجستير

52

كلية \جامعة الموصل

قانون \قانون عام\القانون\الحقوق

ماجستير\عام
بكلوريوس قانونانسانيةالذكور واناث44ماجستير

53

كلية الزراعة \جامعة الموصل

ي\والغابات
االنتاج \االنتاج الحيوائز

ي
ي\الحيوائز

ماجستير\االنتاج الحيوائز
الذكور واناث21ماجستير

بيطرية 

يوزراعية
بكلوريوس انتاج حيوائز

54

كلية الزراعة \جامعة الموصل

البستنة وهندسة \والغابات

البستنة وهندسة \الحدائق

البستنة وهندسة \الحدائق

ماجستير\الحدائق

الذكور واناث21ماجستير
بيطرية 

وزراعية

ي 
بكلوريوس البستنة وهندسة # بكلوريوس تقنيات االنتاج النبائر

دبلوم عال  بستنة وهندسة الحدائق# الحدائق 

55

كلية الزراعة \جامعة الموصل

المحاصيل \والغابات

المحاصيل \المحاصيل الحقلية\الحقلية

ماجستير\الحقلية

الذكور واناث21ماجستير
بيطرية 

وزراعية
ي# بكلوريوس محاصيل حقلية 

بكلوريوس تقنيات االنتاج النبائر

56

كلية الزراعة \جامعة الموصل

المكائن واالالت \والغابات

المكائن واالالت \الزراعية

المكائن واالالت \الزراعية

ماجستير\الزراعية

الذكور واناث21ماجستير
بيطرية 

وزراعية
بكلوريوس بكالوريوس مكائن واالت زراعية

57

كلية الزراعة \جامعة الموصل

علوم \علوم االغذية\والغابات

ماجستير\علوم االغذية\االغذية
الذكور واناث21ماجستير

بيطرية 

وزراعية
بكلوريوس علوم االغذية

58

كلية الزراعة \جامعة الموصل

بة والموارد \والغابات علوم الير

بة والموارد \المائية علوم الير

بة والموارد \المائية علوم الير

ماجستير\المائية

الذكور واناث21ماجستير
بيطرية 

وزراعية

بة والموارد المائية  دبلوم عال  علوم تربة # بكلوريوس علوم الير

وموارد مائية

59

كلية الزراعة \جامعة الموصل

علوم \علوم الغابات\والغابات

ماجستير\الغابات\الغابات
الذكور واناث21ماجستير

بيطرية 

وزراعية
دبلوم عال  علوم غابات# بكلوريوس علوم الغابات 

60

كلية الزراعة \جامعة الموصل

وقاية \وقاية نبات\وقاية نبات\والغابات

ماجستير\نبات
الذكور واناث21ماجستير

بيطرية 

وزراعية
بكلوريوس وقاية النبات

61

كلية \جامعة الموصل

ما\الصيدلة\الصيدلة\الصيدلة\الصيدلة

جستير
بكلوريوس صيدلةطبيةالذكور واناث22ماجستير



62

كلية الطب \جامعة الموصل

االمراض وامراض \البيطري

امراض \طب وجراحة بيطرية\الدواجن

ماجستير\بيطرية

الذكور واناث21ماجستير
بيطرية 

وزراعية
بكلوريوس طب وجراحة بيطرية

63

كلية الطب \جامعة الموصل

االمراض وامراض \البيطري

امراض \طب وجراحة بيطرية\الدواجن

ماجستير\دواجن

الذكور واناث21ماجستير
بيطرية 

وزراعية
بكلوريوس طب وجراحة بيطرية

64

كلية الطب \جامعة الموصل

طب \الصحة العامة البيطرية\البيطري

صحة عامة \وجراحة بيطرية

ماجستير\بيطرية

الذكور واناث21ماجستير
بيطرية 

وزراعية
بكلوريوس طب وجراحة بيطرية

65

كلية الطب \جامعة الموصل

ي\البيطري
ي والوقائ 

طب \الطب الباطتز

تشخيصات \وجراحة بيطرية

ماجستير\مرضية

ذكور واناث21ماجستير
بيطرية 

وزراعية
بكلوريوس طب وجراحة بيطرية

66

كلية الطب \جامعة الموصل

ي\البيطري
ي والوقائ 

طب \الطب الباطتز

ي \وجراحة بيطرية
طب باطتز

ي
ماجستير\ووقائ 

الذكور واناث21ماجستير
بيطرية 

وزراعية
بكلوريوس طب وجراحة بيطرية

67

كلية الطب \جامعة الموصل

الفسلجة والكيمياء الحياتية \البيطري

ادوية \طب وجراحة بيطرية\واالدوية

ماجستير\وسموم بيطرية

الذكور واناث21ماجستير
بيطرية 

وزراعية
بكلوريوس طب وجراحة بيطرية

68

كلية الطب \جامعة الموصل

الفسلجة والكيمياء الحياتية \البيطري

فسلجة \طب وجراحة بيطرية\واالدوية

ماجستير\بيطرية

الذكور واناث21ماجستير
بيطرية 

وزراعية
بكلوريوس طب وجراحة بيطرية

69

كلية الطب \جامعة الموصل

الفسلجة والكيمياء الحياتية \البيطري

كيمياء \طب وجراحة بيطرية\واالدوية

ماجستير\حياتية

الذكور واناث21ماجستير
بيطرية 

وزراعية
بكلوريوس طب وجراحة بيطرية

70
علم \كلية العل وم\جامعة الموصل

ماجستير\الرسوبيات\علم االرض\االرض
علميةالذكور واناث20ماجستير

/ دبلوم عال علوم االرض # كلية العلوم / بكلوريوس علوم االرض 

كلية العلوم

71

علم \كلية العل وم\جامعة الموصل

علوم االرض \علم االرض\االرض

ماجستير\جيوكيمياء
علميةالذكور واناث20ماجستير

/ دبلوم عال علوم االرض # كلية العلوم / بكلوريوس علوم االرض 

كلية العلوم

72

علم \كلية العل وم\جامعة الموصل

متحجرات \علم االرض\االرض

ماجستير\وطباقية
دبلوم عال علوم االرض# كلية العلوم / بكلوريوس علوم االرض علميةالذكور واناث20ماجستير

73

علوم \كلية العل وم\جامعة الموصل

ياء ز ياء\الفير ز علوم \علوم الفير

ياء ز ماجستير\الفير
ياءعلميةالذكور واناث54ماجستير ز بكلوريوس علوم فير

74

علوم \كلية العل وم\جامعة الموصل

االحياء \علوم حياة\حياة

ماجستير\المجهرية
علميةالذكور واناث21ماجستير

# كلية العلوم  / احياء مجهرية / بكلوريوس علوم الحياة 

ط تطابق )كلية الطب / بكلوريوس طب وجراحة عامة  شر

( بالمئة40المقاصة العلمية بما ال يقل عن 

75
علوم \كلية العل وم\جامعة الموصل

ماجستير\علم الحيوان\علوم حياة\حياة
علميةالذكور واناث21ماجستير

بكلوريوس طب وجراحة # كلية العلوم / بكلوريوس علوم حياة 

ط تطابق المقاصة العلمية بما ال يقل عن )كلية الطب / عامة  شر

( بالمئة40

76
علوم \كلية العل وم\جامعة الموصل

ماجستير\علم النبات\علوم حياة\حياة
كلية العلوم/ بكلوريوس علوم الحياة علميةالذكور واناث21ماجستير

77
كلية \جامعة الموصل

ماجستير\عضوية\كيمياء\كيمياء\العل وم
كلية العلوم/ بكلوريوس علوم كيمياء علميةالذكور واناث20ماجستير



78

كلية \جامعة الموصل

كيمياء \كيمياء\كيمياء\العل وم

ماجستير\تحليلية
كلية العلوم/ بكلوريوس علوم كيمياء علميةالذكور واناث20ماجستير

79

كلية \جامعة الموصل

كيمياء \كيمياء\كيمياء\العل وم

ماجستير\حياتية
كلية العلوم/ بكلوريوس علوم كيمياء علميةالذكور واناث20ماجستير

80

كلية \جامعة الموصل

كيمياء \كيمياء\كيمياء\العل وم

ماجستير\صناعية
كلية العلوم/ بكلوريوس علوم كيمياء علميةالذكور واناث20ماجستير

81

كلية العلوم \جامعة الموصل

يعة\االسالمية الفقة \الفقة واصولة\الشر

ماجستير\واصولة
انسانيةنعمذكور واناث42ماجستير

يعة   من كليات العلوم اإلسالمية  (الفقه وأصوله  )بكلوريوس  الشر

بية #  بية اإلسالمية من كليات الير بكلوريوس علوم القرآن والير

بية  بكلوريوس الفقه وأصوله من # بنات / للعلوم اإلنسانية والير

بية اإلسالمية من # كلية اإلمام األعظم الجامعة  بكلوريوس الير

بية األساسية  بكلوريوس الدراسات اإلسالمية من كلية # كليات الير

يعة والدراسات اإلسالمية الشر

82

كلية العلوم \جامعة الموصل

العقيدة والفكر \االسالمية

العقيدة والفكر \االسالمي

ماجستير\اصول الدين\االسالمي

انسانيةنعمذكور واناث31ماجستير

كليات  / (أصول الدين  )بكلوريوس  العقيدة والفكر اإلسالمي 

بية اإلسالمية # العلوم اإلسالمية  / بكلوريوس  علوم القرآن والير

بية  بية للعلوم اإلنسانية ، والير بكلوريوس  # بنات / كليات الير

بكلوريوس  الدعوة # كلية اإلمام األعظم الجامعة / أصول الدين 

بكلوريوس # كلية اإلمام األعظم الجامعة / والفكر اإلسالمي 

يعة والدراسات االسالمية/ الدراسات االسالمية  كلية الشر

83

كلية العلوم \جامعة الموصل

علوم \علوم سياسية\السياسية

ماجستير\سياسية
بكلوريوس علوم سياسيةانسانيةالذكور واناث22ماجستير

84

كلية الفنون \جامعة الموصل

الفنون \الجميلة

ماجستير\التمثيل\التمثيل\المشحية
قسم الفنون المشحية/ بكلوريوس كلية الفنون الجميلة علميةالذكور واناث32ماجستير

85

الهندسة \كلية الهندسة\جامعة الموصل

هندسة \الهندسة الكهربائية\الكهربائية

ماجستير\كهربائية
هندسيةالذكور واناث73ماجستير

بكلوريوس هندسة كهربائية # بكلوريوس هندسة كهربائية عام 

ونيك واتصاالت # قدرة ومكائن  بكلوريوس هندسة كهربائية الكير

دبلوم عال هندسة كهربائية # دبلوم عال هندسة كهربائية عام # 

ونيك واتصاالت# قدرة ومكائن  دبلوم عال هندسة كهربائية الكير

86

الهندسة \كلية الهندسة\جامعة الموصل

الهندسة المدنية \المدنية والبيئية

ماجستير\انشاءات\والبيئية
هندسيةالذكور واناث41ماجستير

# دبلوم عال انشاءات # بكلوريوس هندسة بناء وانشاءات 

بكلوريوس هندسة مدنية

87

الهندسة \كلية الهندسة\جامعة الموصل

الهندسة المدنية \المدنية والبيئية

ماجستير\طرق ومواصالت\والبيئية
دبلوم عال هندسة طرق ومواصالت# بكلوريوس هندسة مدنية هندسيةالذكور واناث31ماجستير

88

الهندسة \كلية الهندسة\جامعة الموصل

الهندسة المدنية \المدنية والبيئية

ميكانيك تربة وهندسة \والبيئية

ماجستير\االسس

هندسيةالذكور واناث32ماجستير
بة وهندسة # بكلوريوس هندسة مدنية  دبلوم عال ميكانيك الير

االسس

89

الهندسة \كلية الهندسة\جامعة الموصل

الهندسة \الميكانيكية

ماجستير\الميكانيكية
هندسيةالذكور واناث88ماجستير

بكلوريوس بكالوريوس # بكلوريوس  بكالوريوس هندسة ميكانيكية 

هندسة المكائن والمعدات

90

هندسة \كلية الهندسة\جامعة الموصل

هندسة \هندسة الحاسوب\الحاسوب

ماجستير\حاسوب
بكلوريوس هندسة حاسوبهندسيةالذكور واناث20ماجستير



91

هندسة \كلية الهندسة\جامعة الموصل

هندسة السدود \السدود والموارد المائية

السدود والموارد \والموارد المائية

ماجستير\المائية

هندسيةالذكور واناث63ماجستير

بكلوريوس  هندسة سدود # بكلوريوس  هندسة موارد مائية 

بكلوريوس   # بكلوريوس  هندسة ري وبزل # وموارد مائية 

بكلوريوس ري موارد مائية# هندسة منشات هيدروليكية  

92

هندسة \كلية الهندسة\جامعة الموصل

هندسة \هندسة العمارة\العمارة

ماجستير\العمارة
بكلوريوس هندسة العمارةهندسيةالذكور واناث72ماجستير

93

كلية طب \جامعة الموصل

االطفال والتقويم وطب \االسنان

ي
طب وجراحة الفم \االسنان الوقائ 

ماجستير\تقويم االسنان\واالسنان

بكلوريوس طب وجراحة الفم واالسنانطبيةالذكور واناث21ماجستير

94

كلية طب \جامعة الموصل

صناعة \صناعة االسنان\االسنان

ماجستير\صناعة االسنان\االسنان
بكلوريوس  طب وجراحة الفم واالسنانطبيةالذكور واناث21ماجستير

95

كلية طب \جامعة الموصل

علوم طب االسنان \االسنان

ادوية الفم \ادوية فموية\االساسية

ماجستير\واالسنان

بكلوريوس صيدلة# بكلوريوس  طب وجراحة الفم واالسنان طبيةالذكور واناث33ماجستير

96

كلية طب \جامعة الموصل

علوم طب االسنان \االسنان

احياء \االحياء المجهرية\االساسية

ماجستير\مجهرية فموية

بكلوريوس صيدلة# بكلوريوس طب وجراحة الفم واالسنان طبيةالذكور واناث22ماجستير

97

كلية طب \جامعة الموصل

طب \طب االشة والمجتمع\الموصل

طب \االشة والمجتمع

ماجستير\المجتمع

بكلوريوس طب وجراحة عامةطبيةالذكور واناث21ماجستير

98

كلية طب \جامعة الموصل

علم \علم االمراض\الموصل

ماجستير\علم االمراض\االمراض
بكلوريوس طب وجراحة عامةطبيةالذكور واناث22ماجستير

99

كلية علوم البيئة \جامعة الموصل

العلوم \العلوم البيئية\وتقناتها

ماجستير\العلوم البيئية\البيئية
بيئة/ بكلوريوس علوم# تقانة بيئية  / بكلوريوس علومعلميةالذكور واناث78ماجستير

100

كلية علوم الحاسوب \جامعة الموصل

االحصاء \والرياضيات

ماجست\االحصاء\االحصاء\والمعلوماتية

ير

علميةالذكور واناث31ماجستير

# كلية علوم الحاسوب والرياضيات /بكلوريوس علوم احصاء

ي # كلية االدارة واالقتصاد /بكلوريوس احصاء
ز
بكلوريوس  علوم ف

# كلية علوم الحاسوب والرياضيات / بحوث عمليات - االحصاء 

بكلوريوس مناظرة للشهادات السابقة من جامعات خارج العراق 

(بعد اجراء المقاصة العلمية)

101

كلية علوم الحاسوب \جامعة الموصل

مجيات\والرياضيات برمج\برمجيات\الير

ماجستير\يات
علميةالذكور واناث66ماجستير

مجيات  كلية علوم الحاسوب والرياضيات / بكلوريوس هندسة الير

# كلية علوم الحاسوب والرياضيات / بكلوريوس برمجيات # 

بعد اجراء )كلية تكنولوجيا المعلومات / بكلوريوس برمجيات 

ي االختصاصات المناظرة السابقة #  (المقاصة العلمية
ز
بكلوريوس ف

بكلوريوس #  (بعد اجراء المقاصة العلمية)من الجامعات االهلية 

ي االختصاصات المناظرة السابقة من الجامعات خارج العراق 
ز
ف

(بعد اجراء المقاصة العلمية)

102

كلية علوم الحاسوب \جامعة الموصل

رياضيات \الرياضيات\والرياضيات

ماجستير\رياضيات بحتة\بحتة
علميةالذكور واناث32ماجستير

# كلية علوم الحاسوب والرياضيات / بكلوريوس علوم رياضيات 

بكلوريوس تربية # كلية العلوم  / بكلوريوس  علوم رياضيات 

بية للعلوم الرصفة فقط / رياضيات  بكلوريوس مناظرة # كلية الير

بعد اجراء المقاصة )للشهادات السابقة من جامعات خارج العراق 

(العلمية
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كلية علوم الحاسوب \جامعة الموصل

رياضيات \الرياضيات\والرياضيات

ماجستير\رياضيات حاسوبية\حاسوبية
علميةالذكور واناث42ماجستير

# كلية علوم الحاسوب والرياضيات / بكلوريوس علوم رياضيات 

بية للعلوم الرصفة فقط / بكلوريوس تربية رياضيات  بعد )كلية الير

كلية / بكلوريوس علوم رياضيات #  (اجراء المقاصة العلمية

بكلوريوس مناظرة #  (بعد اجراء المقاصة العلمية)العلوم

بعد اجراء المقاصة )للشهادات السابقة من جامعات خارج العراق 

(العلمية
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كلية علوم الحاسوب \جامعة الموصل

علوم \علوم الحاسوب\والرياضيات

ماجستير\علوم حاسوب\الحاسوب
علميةالذكور واناث21ماجستير

# كلية علوم الحاسوب والرياضيات / بكلوريوس علوم الحاسوب

# كلية علوم الحاسوب والرياضيات / دبلوم عال علوم الحاسوب

بعد اجراء المقاصة )كلية العلوم / بكلوريوس علوم الحاسوب

بية / بكلوريوس علوم الحاسوب#  (العلمية بعد اجراء )كلية الير

ي االختصاصات المناظرة #  (المقاصة العلمية
ز
بكلوريوس ف

ي الجامعات االهلية 
ز
بعد اجراء المقاصة )لالختصاصات السابقة ف

ي االختصاصات المناظرة لالختصاصات #  (العلمية
ز
دبلوم عال ف

ي الجامعات االهلية 
ز
#  (بعد اجراء المقاصة العلمية)السابقة ف

ي االختصاصات المناظرة لالختصاصات السابقة من 
ز
بكلوريوس ف

دبلوم عال #  (بعد اجراء المقاصة العلمية)جامعات خارج العراق 

ي االختصاصات المناظرة لالختصاصات 
ز
معادل للماجستير ف

 (بعد اجراء المقاصة العلمية)السابقة من جامعات خارج العراق 

كلية علوم الحاسوب وتكنولوجيا / بكلوريوس علوم الحاسوب# 

(بعد اجراء المقاصة العلمية)المعلومات 


