
الدراسةالتخصصاتت

عدد مقاعد 

القبول 

العام

عدد مقاعد 

النفقة 

الخاصة

الجنس 

المطلوب 

للدراسة

من 

الدراسات 

االسالمية

االختصاصات المطلوبة للدراسةنوع الدراسة

1
اثار \اثار\االثار\كلية االثار\جامعة الموصل

دكتوراه\قديمة
ماجستير االثارانسانيةالذكور واناث21دكتوراه

2

اللغات العراقية \كلية االثار\جامعة الموصل

كتابات مسمارية ودراسة \االثار\القديمة

دكتوراه\مقارنة

ماجستير  االثار# ماجستير  اللغات العراقية القديمة انسانيةالذكور واناث21دكتوراه

3
اللغة \كلية االداب\جامعة الموصل

ية ز ية\االنكلير ز دكتوراه\علم اللغة\لغة انكلير
يةانسانيةالذكور واناث22دكتوراه ز ماجستير لغة انكلير

4
اللغة \كلية االداب\جامعة الموصل

دكتوراه\االدب\اللغة العربية\العربية
يانسانيةالذكور واناث33دكتوراه ماجستير  ادب عرب 

5
اللغة \كلية االداب\جامعة الموصل

دكتوراه\اللغة\اللغة العربية\العربية
ماجستير  لغة عربيةانسانيةالذكور واناث33دكتوراه

6

كلية \جامعة الموصل

التاري    خ \تاري    خ\تاري    خ\االداب

دكتوراه\االسالمي

ماجستير  تاري    خ اسالميانسانيةنعمذكور واناث32دكتوراه

7

كلية \جامعة الموصل

التاري    خ \تاري    خ\تاري    خ\االداب

دكتوراه\الحديث

ماجستير تاري    خ حديثانسانيةالذكور واناث32دكتوراه

8

علم \كلية االداب\جامعة الموصل

علم \علم االجتماع\االجتماع

دكتوراه\االجتماع

ماجستير  علم االجتماعانسانيةالذكور واناث53دكتوراه

9
ادارة \كلية االدارة واالقتصاد\جامعة الموصل

دكتوراه\ادارة اعمال\ادارة االعمال\االعمال
الذكور واناث33دكتوراه

اقتصادية 

وادارية
ماجستير ادارة اعمال

10

كلية االدارة \جامعة الموصل

االدارة \االدارة الصناعية\واالقتصاد

دكتوراه\االدارة وانتاج العمليات\الصناعية

الذكور واناث22دكتوراه
اقتصادية 

وادارية
ماجستير ادارة صناعية

11

كلية االدارة \جامعة الموصل

دكتورا\اقتصاد\اقتصاد\االقتصاد\واالقتصاد

ه

الذكور واناث33دكتوراه
اقتصادية 

وادارية

/ ماجستير كلية الزراعة والغابات # ماجستير اقتصاد 

ماجستير علوم مالية ومرصفية# اقتصاد زراعي 

12

كلية االدارة \جامعة الموصل

د\محاسبة\المحاسبة\المحاسبة\واالقتصاد

كتوراه

الذكور واناث33دكتوراه
اقتصادية 

وادارية
ماجستير محاسبة

13

بية \جامعة الموصل كلية الير

بية البدنية وعلوم \االساسية الير

بية البدنية وعلوم الرياضة\الرياضة تربية \الير

دكتوراه\بدنية وعلوم الرياضة

علميةالذكور واناث11دكتوراه
بية البدنية وعلوم الرياضة بية / ماجستير الير كلية الير

األساسية

14

بية \جامعة الموصل كلية الير

التاري    خ \التاري    خ\التاري    خ\االنسانية

دكتوراه\االسالمي

انسانيةنعمذكور واناث52دكتوراه

بية  ي التاري    خ االسالمي من كلية الير
ز
# ماجستير ف

ي التاري    خ االسالمي من كلية االداب 
ز
# ماجستير ف

بية  ي التاري    خ االسالمي من كلية الير
ز
ماجستير ف

االساسية

15

بية \جامعة الموصل كلية الير

بوية والنفسية\االنسانية علوم \العلوم الير

بوي بوي\النفس الير دكتوراه\علوم النفس الير

انسانيةالذكور واناث22دكتوراه

بية   بوي من كليات الير ماجستير علم النفس الير

بوي من # للعلوم االنسانية  ماجستير علم النفس الير

بية  للبنات  ماجستير علم النفس # كليات الير

بوي من كليات االداب الير

16

بية \جامعة الموصل كلية الير

بوية والنفسية\االنسانية علوم \العلوم الير

دكتوراه\علوم تربوية\تربوية

انسانيةالذكور واناث42دكتوراه
بوية   ي العلوم الير

ز
ي العلوم # ماجستير ف

ز
ماجستير ف

بوية  طرائق التدريس- الير



17
بية االنسانية\جامعة الموصل اللغة \كلية الير

دكتوراه\االدب\اللغة العربية\العربية
انسانيةالذكور واناث22دكتوراه

بية للعلوم  ي من كلية الير ماجستير األدب العرب 

بية # االنسانية   ي من كلية الير ماجستير األدب العرب 

ي من كلية االداب # االساسية  ماجستير األدب العرب 

بية للبنات#  ي من كلية الير ماجستير األدب العرب 

18
بية االنسانية\جامعة الموصل اللغة \كلية الير

دكتوراه\اللغة\اللغة العربية\العربية
انسانيةالذكور واناث31دكتوراه

بية للعلوم  ي اللغة العربية من كلية الير
ز
ماجستير ف

بية # االنسانية  ي اللغة العربية من كلية الير
ز
ماجستير ف

بية # للبنات  ي اللغة العربية من كلية الير
ز
ماجستير ف

ي اللغة العربية من كلية االداب# االساسية 
ز
ماجستير ف

19

بية الرياضية\جامعة الموصل بية \كلية الير الير

بية البدنية وعلوم \البدنية وعلوم الرياضة الير

ي\الرياضة
دكتوراه\التدريب الرياضز

علميةالذكور واناث11دكتوراه

بية البدنية وعلوم الرياضة  ماجستير # ماجستير الير

بية البدنية وعلوم الرياضة المناظرة  # اقسام الير

بية الرياضية   بية # ماجستير الير ماجستير اقسام الير

الرياضية المناظرة

20

بية الرياضية\جامعة الموصل بية \كلية الير الير

بية البدنية وعلوم \البدنية وعلوم الرياضة الير

دكتوراه\التعلم الحركي\الرياضة

علميةالذكور واناث11دكتوراه

بية البدنية وعلوم الرياضة  ماجستير # ماجستير  الير

بية البدنية وعلوم الرياضة المناظرة  # اقسام الير

بية الرياضية  بية # ماجستير  الير ماجستير  اقسام الير

الرياضية المناظرة

21

بية الرياضية\جامعة الموصل بية \كلية الير الير

بية البدنية وعلوم \البدنية وعلوم الرياضة الير

ي\الرياضة
دكتوراه\القياس والتقويم الرياضز

علميةالذكور واناث11دكتوراه

بية البدنية وعلوم الرياضة  ماجستير # ماجستير الير

بية البدنية وعلوم الرياضة المناظرة  # اقسام الير

بية الرياضية  بية # ماجستير الير ماجستير اقسام الير

الرياضية المناظرة

22

بية الرياضية\جامعة الموصل بية \كلية الير الير

بية البدنية وعلوم \البدنية وعلوم الرياضة الير

دكتوراه\بايوميكانيك\الرياضة

علميةالذكور واناث11دكتوراه

بية البدنية وعلوم الرياضة  ماجستير # ماجستير الير

بية البدنية وعلوم الرياضة المناظرة  # اقسام الير

بية الرياضية  بية # ماجستير الير ماجستير اقسام الير

الرياضية المناظرة

23

بية الرياضية\جامعة الموصل بية \كلية الير الير

بية البدنية وعلوم \البدنية وعلوم الرياضة الير

دكتوراه\طرائق التدريس\الرياضة

علميةالذكور واناث11دكتوراه

بية البدنية وعلوم الرياضة  ماجستير  # ماجستير  الير

بية البدنية وعلوم الرياضة المناظرة  # اقسام الير

بية الرياضية  بية # ماجستير  الير ماجستير  اقسام الير

الرياضية المناظرة

24

كلية \جامعة الموصل

قانون \قانون خاص\القانون\الحقوق

دكتوراه\خاص

ماجستير قانون خاصانسانيةالذكور واناث42دكتوراه

25

كلية \جامعة الموصل

قانون \قانون عام\القانون\الحقوق

دكتوراه\عام

ماجستير قانون عامانسانيةالذكور واناث32دكتوراه

26

كلية الزراعة \جامعة الموصل

ي\والغابات
االنتاج \االنتاج الحيوابز

ي
ي\الحيوابز

دكتوراه\االنتاج الحيوابز

الذكور واناث11دكتوراه
بيطرية 

يوزراعية
ماجستير انتاج حيوابز

27

كلية الزراعة \جامعة الموصل

البستنة \البستنة وهندسة الحدائق\والغابات

البستنة وهندسة \وهندسة الحدائق

دكتوراه\الحدائق

الذكور واناث11دكتوراه
بيطرية 

وزراعية
ماجستير البستنة وهندسة الحدائق

28

كلية الزراعة \جامعة الموصل

المحاصيل \المحاصيل الحقلية\والغابات

دكتوراه\المحاصيل الحقلية\الحقلية

الذكور واناث11دكتوراه
بيطرية 

وزراعية
ماجستير المحاصيل الحقلية

29
علوم \كلية الزراعة والغابات\جامعة الموصل

دكتوراه\علوم االغذية\علوم االغذية\االغذية
الذكور واناث11دكتوراه

بيطرية 

وزراعية
ماجستير علوم اغذية

30

علوم \كلية الزراعة والغابات\جامعة الموصل

بة والموارد المائية بة والموارد \الير علوم الير

بة والموارد المائية\المائية دكتوراه\علوم الير

الذكور واناث11دكتوراه
بيطرية 

وزراعية
بة والموارد المائية ماجستير علوم الير



31
علوم \كلية الزراعة والغابات\جامعة الموصل

دكتوراه\الغابات\علوم الغابات\الغابات
الذكور واناث11دكتوراه

بيطرية 

وزراعية
ماجستير علوم الغابات

32
وقاية \كلية الزراعة والغابات\جامعة الموصل

دكتوراه\وقاية نبات\وقاية نبات\نبات
الذكور واناث21دكتوراه

بيطرية 

وزراعية
ماجستير وقاية النبات

33

كلية الطب \جامعة الموصل

طب وجراحة \االحياء المجهرية\البيطري

دكتوراه\احياء مجهرية بيطرية\بيطرية

الذكور واناث11دكتوراه
بيطرية 

وزراعية
ماجستير احياء مجهرية بيطرية

34

كلية الطب \جامعة الموصل

طب وجراحة \االحياء المجهرية\البيطري

دكتوراه\طفيليات بيطرية\بيطرية

الذكور واناث11دكتوراه
بيطرية 

وزراعية
ماجستير  طفيليات بيطرية

35

كلية الطب \جامعة الموصل

الجراحة وعلم تناسل \البيطري

جراحة \طب وجراحة بيطرية\الحيوان

دكتوراه\بيطرية

الذكور واناث21دكتوراه
بيطرية 

وزراعية
ماجستير جراحة بيطرية

36

الطب \كلية الطب البيطري\جامعة الموصل

ي
ي والوقاب 

طب \طب وجراحة بيطرية\الباطنز

ي
ي ووقاب 

دكتوراه\باطنز

الذكور واناث21دكتوراه
بيطرية 

وزراعية
ي البيطري

ي والوقاب 
ماجستير الطب الباطنز

37

علم \كلية العل وم\جامعة الموصل

علوم االرض \علم االرض\االرض

دكتوراه\جيوكيمياء

علميةالذكور واناث10دكتوراه

# ماجستير رسوبيات # ماجستير جيوكيمياء  

ماجستير # ماجستير طباقية ومتحجرات 

ي  ماجستير جيولوجيا النفط# هايدرولوج 

38

علم \كلية العل وم\جامعة الموصل

متحجرات \علم االرض\االرض

دكتوراه\وطباقية

علميةالذكور واناث10دكتوراه
ماجستير رسوبيات  # ماجستير طباقية ومتحجرات  

ماجستير جيولوجيا النفط# ماجستير جيوكيمياء  # 

39
علوم \كلية العل وم\جامعة الموصل

ياء ز ياء\الفير ز دكتوراه\الصلبة\علوم الفير
علميةالذكور واناث11دكتوراه

ياء  ز ماجستير كلية # كلية العلوم / ماجستير علوم فير

بية للعلوم الرصفة  ياء / الير ز ط تطابق )قسم الفير شر

( بالمئة40المقاصة العلمية بما ال يقل عن 

40
علوم \كلية العل وم\جامعة الموصل

دكتوراه\االحياء المجهرية\علوم حياة\حياة
علميةالذكور واناث11دكتوراه

ماجستير # كلية العلوم / ماجستير احياء مجهرية 

بية / احياء مجهرية  بية للعلوم الرصفة والير كليات الير

ط تطابق المقاصة العلمية بما ال يقل عن )للبنات  شر

ط )كلية الطب / ماجستير طب #  ( بالمئة40 شر

( بالمئة40تطابق المقاصة العلمية بما ال يقل عن 

41
علوم \كلية العل وم\جامعة الموصل

دكتوراه\علم الحيوان\علوم حياة\حياة
علميةالذكور واناث11دكتوراه

ماجستير # كلية العلوم  / ماجستير علم الحيوان 

ط تطابق المقاصة العلمية )كلية الطب / طب  شر

ماجستير علم الحيوان #  ( بالمئة40بما ال يقل عن 

بية للبنات /  بية للعلوم الرصفة والير ط )كليات الير شر

 40تطابق المقاصة العلمية بما ال يقل عن 

قسم علوم الحياة/(بالمئة

42
علوم \كلية العل وم\جامعة الموصل

دكتوراه\علم النبات\علوم حياة\حياة
كلية العلوم/ ماجستير علم النبات علميةالذكور واناث11دكتوراه

43

كلية \جامعة الموصل

كيمياء \كيمياء\كيمياء\العل وم

دكتوراه\تحليلية

علميةالذكور واناث20دكتوراه
# كلية العلوم / كيمياء تحليلية / ماجستير علوم 

كلية العلوم/ كيمياء عامة / ماجستير علوم 

44

كلية \جامعة الموصل

كيمياء \كيمياء\كيمياء\العل وم

دكتوراه\حياتية

كلية العلوم/ كيمياء حياتية / ماجستير علوم علميةالذكور واناث20دكتوراه



45

الهندسة \كلية الهندسة\جامعة الموصل

هندسة \الهندسة الكهربائية\الكهربائية

دكتوراه\كهربائية

هندسيةالذكور واناث31دكتوراه

ماجستير # قدرة ومكائن - ماجستير هندسة كهربائية 

ماجستير هندسة # مكائن - هندسة كهربائية 

- ماجستير هندسة كهربائية # قدرة - كهربائية 

ونيات - ماجستير هندسة كهربائية # سيطرة  الكير

ونيك - ماجستير هندسة كهربائية # القدرة  الكير

ونيك - ماجستير هندسة كهربائية # واتصاالت  الكير

ماجستير # اتصاالت - ماجستير هندسة كهربائية # 

شبكات الحواسيب- هندسة كهربائية 

46

الهندسة \كلية الهندسة\جامعة الموصل

الهندسة المدنية \المدنية والبيئية

دكتوراه\انشاءات\والبيئية

ماجستير انشاءاتهندسيةالذكور واناث10دكتوراه

47

هندسة \كلية الهندسة\جامعة الموصل

هندسة \هندسة الحاسوب\الحاسوب

دكتوراه\حاسوب

هندسيةالذكور واناث10دكتوراه
ماجستير هندسة # ماجستير هندسة حاسوب 

ماجستير هندسة االتصاالت# شبكات الحاسوب 

48

كلية طب \جامعة الموصل

ي    ح واالنسجة \الموصل التشر

ي    ح\واالجنة ي    ح\التشر دكتوراه\التشر

ي    حعلميةالذكور واناث20دكتوراه ماجستير تشر

49

كلية علوم الحاسوب \جامعة الموصل

رياضيات \الرياضيات\والرياضيات

دكتوراه\رياضيات حاسوبية\حاسوبية

علميةالذكور واناث32دكتوراه

كلية علوم الحاسوب / ماجستير علوم رياضيات 

كلية / ماجستير تربية رياضيات # والرياضيات 

بية للعلوم الرصفة فقط  بعد اجراء المقاصة  )الير

كلية العلوم / ماجستير علوم رياضيات #  (العلمية

ماجستير مناظرة #  (بعد اجراء المقاصة العلمية)

بعد )للشهادات السابقة من جامعات خارج العراق

(اجراء المقاصة العلمية

50

كلية علوم الحاسوب \جامعة الموصل

علوم \علوم الحاسوب\والرياضيات

دكتوراه\علوم حاسوب\الحاسوب

علميةالذكور واناث21دكتوراه

كلية علوم الحاسوب / ماجستير علوم الحاسوب

كلية / ماجستير هندسة برمجيات# والرياضيات 

بعد اجراء المقاصة )علوم الحاسوب والرياضيات 

بعد )كلية العلوم / ماجستير برمجيات#  (العلمية

ماجستير علوم #  (اجراء المقاصة العلمية

 (بعد اجراء المقاصة العلمية)كلية العلوم/ الحاسوب

ي االختصاصات المناظرة # 
ز
ماجستير ف

ي الجامعات االهلية 
ز
بعد )لالختصاصات السابقة ف

ي #  (اجراء المقاصة العلمية
ز
ماجستير ف

االختصاصات المناظرة لالختصاصات السابقة من 

 (بعد اجراء المقاصة العلمية)جامعات خارج العراق

كلية علوم الحاسوب / ماجستير علوم الحاسوب# 

 (بعد اجراء المقاصة العلمية)وتكنولوجيا المعلومات 

كلية علوم الحاسوب /ماجستير برمجيات# 

 (بعد اجراء المقاصة العلمية)وتكنولوجيا المعلومات

كلية علوم الحاسوب / ماجستير برمجيات# 

(بعد اجراء المقاصة العلمية)والرياضيات 


