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 الخلفٌة العلمٌة       عدد المماعد الشهادة االختصاصات الدلٌك االختصاص العام المسم الكلٌة

 الخاص العام

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اآلداب

خرٌجً السام وكلٌات  سبكالورٌو 3 3 ماجستٌر االعالم االعالم االعالم
االعالم فً العراق)فرع الصحافة( ) 

 فرع االذاعة والتلفزٌون( 

بكالورٌوس خرجً السام الترجمة  3 3 ماجستٌر الترجمة الترجمة الترجمة
 واللغة االنكلٌزٌة فً كلٌات اآلداب

بكالورٌوس خرٌجً السام الجغرافٌة  3 3 ماجستٌر الجغرافٌة التطبٌمٌة الجغرافٌة الجغرافٌة
التطبٌمٌة والجغرافٌة فً كلٌات 

 اآلداب وكلٌات التربٌة

بكالورٌوس خرٌجً السام اللغة  3 3 ماجستٌر باالد لسم اللغة العربٌة لسم اللغة العربٌة
والتربٌة فً  اآلدابالعربٌة فً كلٌات 

 الجامعات الحكومٌة
بكالورٌوس خرٌجً السام علوم 

المران فً كلٌات التربٌة فً الجامعات 
الحكومٌة وبعد اجراء المماصة 

% من المواد 44العلمٌة وبنسبة 

 الدراسٌة

 عالعربٌة, فرماجستٌر فً اللغة  2 2 دكتوراه باالد لسم اللغة العربٌة لغة العربٌةلسم ال
والتربٌة  اآلداباالدب, لكلٌات 

المرتبطة بوزارة التعلٌم العالً 
 والبحث العلمً العرالٌة

بكالورٌوس خرٌجً السام اللغة  3 3 ماجستٌر اللغة لسم اللغة العربٌة لسم اللغة العربٌة
والتربٌة فً  اآلدابكلٌات  العربٌة فً

 الجامعات الحكومٌة

بكالورٌوس خرٌجً لسم التأرٌخ فً  3 3 ماجستٌر التارٌخ االسالمً التارٌخ التارٌخ
 كلٌات اآلداب والتربٌة

 
 

بكالورٌوس خرٌجً لسم التأرٌخ فً  3 3 ماجستٌر التارٌخ الحدٌث التارٌخ التارٌخ
 كلٌات اآلداب والتربٌة
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 االلتصاداالدارة و

 

 
 االعمال لسم ادارة

 
 تخطٌط استراتٌجً

 
 تخطٌط استراتٌجً

 
 دبلوم عالً

10 

 
 

)الكلٌات التمنٌة  سبكالورٌو 
واالدارٌة, اختصاصات طبٌة فً 
وزارة الصحة, علوم التخطٌط 

والتخطٌط العمرانً, العلوم السٌاسٌة 
كلٌات الزراعة وعلوم الهندسة 

 بألسامهاالزراعٌة, االدارة وااللتصاد 
وفروعها كافة, الهندسة كافة, 

 المانون(

ادارة اعمال, دبلوم عالً  سبكالورٌو 3 3 ماجستٌر  تخطٌط استراتٌجً تخطٌط استراتٌجً دارة االعماللسم ا
 / دبلوم تخطٌط استراتٌجً

 ماجستٌر ادارة اعمال 3 3 دكتوراه ادارة اعمال ادارة اعمال االعمال لسم ادارة

 ادارة اعمال سبكالورٌو 3 3 ماجستٌر ادارة اعمال لسم ادارة االعمال دارة االعماللسم ا

 التصاد  سبكالورٌو 3 3 ماجستٌر التصاد لسم االلتصاد لسم االلتصاد
علوم التصاد/فرع العلوم  سبكالورٌو

 المالٌة والمصرفٌة 

 محاسبة سبكالورٌو 3 3 ماجستٌر محاسبة لسم المحاسبة لسم المحاسبة

 العلوم المالٌة ومصرفٌة سبكالورٌو 2 2 ماجستٌر علوم مالٌة ومصرفٌة علوم مالٌة ومصرفٌة م المالٌة والمصرفٌةعلولسم ال

 
 

التربٌة البدنٌة 
 وعلوم الرٌاضة

بٌة البدنٌة والعلوم ماجستٌر فً التر 5 6 دكتوراه التربٌة  البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة  البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة  البدنٌة وعلوم الرٌاضة
الرٌاضٌة) التربٌة الرٌاضٌة سابما( 

 اما ٌعادلهاو 

خرٌجً كلٌات والسام   سبكالورٌو 5 6 ماجستٌر التربٌة  البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة  البدنٌة وعلوم الرٌاضة التربٌة  البدنٌة وعلوم الرٌاضة
التربٌة البدنٌة والعلوم الرٌاضٌة) 

 سابما(التربٌة الرٌاضٌة 
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 التربٌة للبنات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بكالورٌوس لسم التأرٌخ فً كلٌات  4 4 ماجستٌر التارٌخ االسالمً التارٌخ لسم التارٌخ
التربٌة واآلداب والتربٌة للعلوم 

 االنسانٌة والتربٌة بنات

ماجستٌر لسم التأرٌخ فً كلٌات  3 3 دكتوراه التارٌخ االسالمً التارٌخ لسم التارٌخ
داب والتربٌة للعلوم التربٌة واآل

 االنسانٌة والتربٌة بنات

بكالورٌوس لسم التأرٌخ فً كلٌات  4 4 ماجستٌر التارٌخ الحدٌث التارٌخ لسم التارٌخ
التربٌة واآلداب والتربٌة للعلوم 

 االنسانٌة والتربٌة بنات

بكالورٌوس لسم العلوم التربوٌة  4 4 ماجستٌر علم النفس التربوي علم النفس التربوي لسم العلوم التربوٌة والنفسٌة
والنفسٌة فً كلٌات التربٌة واآلداب 
والتربٌة للعلوم االنسانٌة والتربٌة 

 بنات

بكالورٌوس لسم الكٌمٌاء فً كلٌات  4 4 ماجستٌر الكٌمٌاء الكٌمٌاء لسم الكٌمٌاء
التربٌة والعلوم والتربٌة للعلوم 

 الصرفة والتربٌة بنات

ماجستٌر لسم الكٌمٌاء فً كلٌات  3 3 دكتوراه الكٌمٌاء مٌاءالكٌ لسم الكٌمٌاء
التربٌة والعلوم والتربٌة للعلوم 

 الصرفة والتربٌة بنات

بكالورٌوس لسم اللغة االنكلٌزٌة فً  4 4 ماجستٌر االدب االنكلٌزي اللغة االنكلٌزٌة لسم اللغة االنكلٌزٌة
كلٌات التربٌة واآلداب والتربٌة للعلوم 

 ٌة والتربٌة بناتاالنسان

بكالورٌوس لسم اللغة االنكلٌزٌة فً  3 3 ماجستٌر طرائك تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة طرائك تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة لسم اللغة االنكلٌزٌة
كلٌات التربٌة واآلداب والتربٌة للعلوم 

 االنسانٌة والتربٌة بنات

بكالورٌوس لسم الرٌاضٌات فً  2 2 ماجستٌر الرٌاضٌات الرٌاضٌات الرٌاضٌات
كلٌات )التربٌة وكلٌة العلوم والتربٌة 
للعلوم الصرفة والتربٌة بنات وعلوم 

 الحاسبات والرٌاضٌات(
 

ماجستٌر لسم اللغة العربٌة فً كلٌات  4 4 دكتوراه االدب اللغة العربٌة لسم اللغة العربٌة
التربٌة واآلداب والتربٌة للعلوم 

 نٌة والتربٌة بناتاالنسا
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 التربٌة للبنات
 

بكالورٌوس لسم اللغة العربٌة فً  4 4 ماجستٌر االدب اللغة العربٌة لسم اللغة العربٌة
كلٌات )التربٌة وكلٌة اآلداب والتربٌة 
للعلوم الصرفة والتربٌة بنات وكلٌة 

 العلوم االسالمٌة(

لغة العربٌة فً كلٌات ماجستٌر لسم ال 4 4 دكتوراه اللغة اللغة العربٌة لسم اللغة العربٌة
)التربٌة والتربٌة للعلوم االنسانٌة 

 والتربٌة بنات واالداب(

بكالورٌوس لسم اللغة العربٌة فً  4 4 ماجستٌر اللغة اللغة العربٌة لسم اللغة العربٌة
كلٌات )التربٌة وكلٌة العلوم االسالمٌة 

والتربٌة للعلوم االنسانٌة والتربٌة 
 بنات واآلداب(

بكالورٌوس علوم حٌاة فً كلٌات  4 4 ماجستٌر علوم الحٌاة علوم الحٌاة لوم الحٌاةلسم ع
)التربٌة وكلٌة العلوم والتربٌة للعلوم 

 الصرفة والتربٌة بنات(

ماجستٌر علوم حٌاة فً كلٌات  4 4 دكتوراه علوم الحٌاة علوم الحٌاة لسم علوم الحٌاة
)التربٌة وكلٌة العلوم والتربٌة للعلوم 

 لصرفة والتربٌة بنات(ا

والتربٌة  لسم علوم المران
 االسالمٌة

علوم لران فً كلٌات  بكالورٌوس 4 4 ماجستٌر علوم لران  علوم لران 
 االسالمٌة )التربٌة وكلٌة العلوم

والتربٌة  النسانٌةوالتربٌة للعلوم ا
 بنات(
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التربٌة للعلوم 
 االنسانٌة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماجستٌر تأرٌخ اسالمً فً  3 3 دكتوراه االسالمًالتارٌخ  التارٌخ لسم التارٌخ
 كلٌات)التربٌة و اآلداب(

فً كلٌات)التربٌة  تأرٌخ  بكالورٌوس 3 3 ماجستٌر التارٌخ االسالمً التارٌخ لسم التارٌخ
 و اآلداب(

ماجستٌر تأرٌخ حدٌث فً  3 3 دكتوراه التارٌخ الحدٌث التارٌخ لسم التارٌخ
 ب(كلٌات)التربٌة و اآلدا

بكالورٌوس تأرٌخ  فً كلٌات)التربٌة  3 3 ماجستٌر التارٌخ الحدٌث التارٌخ لسم التارٌخ
 و اآلداب(

 بكالورٌوس جغرافٌة)التربٌة واآلداب( 4 4 ماجستٌر بشرٌة جغرافٌة الجغرافٌة لسم الجغرافٌة

فً كلٌات  ماجستٌر جغرافٌة بشرٌة 2 2 دكتوراه بشرٌة جغرافٌة الجغرافٌة لسم الجغرافٌة
 )اآلداب والتربٌة(

  4 4 ماجستٌر طبٌعٌة جغرافٌة الجغرافٌة لسم الجغرافٌة

ماجستٌر جغرافٌة طبٌعٌة فً كلٌات  2 2 دكتوراه طبٌعٌة جغرافٌة الجغرافٌة لسم الجغرافٌة
 )اآلداب والتربٌة(

ماجستٌر علوم تربوٌة نفسٌة فً  3 3 دكتوراه بويعلم النفس التر العلوم التربوٌة والنفسٌة لسم العلوم التربوٌة و النفسٌة
 كلٌات التربٌة

علوم تربوٌة نفسٌة فً  سبكالورٌو 3 3 ماجستٌر علم النفس التربوي العلوم التربوٌة والنفسٌة لسم العلوم التربوٌة و النفسٌة
 كلٌات التربٌة

ماجستٌر طرائك تدرٌس فً كلٌات  3 3 دكتوراه طرائك عامةمناهج و العلوم التربوٌة و النفسٌة لسم العلوم التربوٌة و النفسٌة
 التربٌة

علوم تربوٌة نفسٌة فً  سبكالورٌو 3 3 ماجستٌر مناهج وطرائك عامة العلوم التربوٌة و النفسٌة لسم العلوم التربوٌة و النفسٌة
 كلٌات التربٌة

كالورٌوس لغة انكلٌزٌة فً ب 3 3 ماجستٌر علم االدب اللغة االنكلٌزٌة لسم اللغة االنكلٌزٌة
 كلٌات)التربٌة واآلداب واللغات(

بكالورٌوس لغة انكلٌزٌة فً  3 3 ماجستٌر علم اللغة اللغة االنكلٌزٌة لسم اللغة االنكلٌزٌة
كلٌات)التربٌة واآلداب وكلٌة اللغات/ 

 لسم اللغة االنكلٌزٌة(

ماجستٌر طرائك تدرٌس اللغة  3 3 دكتوراه لغة االنكلٌزٌةطرائك تدرٌس ال اللغة االنكلٌزٌة لسم اللغة االنكلٌزٌة
االنكلٌزٌة من السام اللغة االنكلٌزٌة 

 فً كلٌات التربٌة

بكالورٌوس لغة انكلٌزٌة فً كلٌات  3 3 ماجستٌر طرائك تدرٌس اللغة االنكلٌزٌة اللغة االنكلٌزٌة لسم اللغة االنكلٌزٌة
 التربٌة
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التربٌة للعلوم 
 االنسانٌة

 
 

فً  وآدابهاماجستٌر فً اللغة العربٌة  4 4 دكتوراه باالد لعربٌةاللغة ا لسم اللغة العربٌة
 (واآلدابكلٌات) التربٌة 

بكالورٌوس لغة عربٌة فً كلٌات)  4 4 ماجستٌر باالد اللغة العربٌة لسم اللغة العربٌة
 التربٌة واآلداب والعلوم االسالمٌة(

جستٌر لغة عربٌة فً كلٌات ) ما 4 4 دكتوراه اللغة اللغة العربٌة لسم اللغة العربٌة
 التربٌة و اآلداب(

بكالورٌوس لغة عربٌة فً كلٌات)  4 4 ماجستٌر اللغة اللغة العربٌة لسم اللغة العربٌة
 التربٌة واآلداب والعلوم االسالمٌة(

لسم علوم المران والتربٌة 
 ةاالسالمٌ

ماجستٌر لسم علوم المران ولسم  4 4 دكتوراه ةالمٌعلوم المران والتربٌة االس ةعلوم المران والتربٌة االسالمٌ
اصول الدٌن و الفمه واصوله فً 
كلٌات )اآلداب والتربٌة والعلوم 
االسالمٌة( وخرٌجً الجامعات 

العربٌة المعترف بها مع تحمل الطالب 
 المماصة العلمٌة

لسم علوم المران والتربٌة 
 ةاالسالمٌ

بكالورٌوس علوم لران فً  4 4 ماجستٌر المران والتربٌة االسالمً علوم علوم المران والتربٌة االسالمً
كلٌات)التربٌة و اآلداب( فروع كلٌة 

العلوم االسالمٌة فً الجامعات 
 الحكومٌة المعترف بها

 
 

 
التربٌة للعلوم 

 الصرفة

ماجستٌر فٌزٌاء فً كلٌات )العلوم و  3 3 دكتوراه صلبة فٌزٌاء الفٌزٌاء
 للعلوم الصرفة(التربٌة و التربٌة 

بكالورٌوس فٌزٌاء فً كلٌات )العلوم  3 3 ماجستٌر فٌزٌاء فٌزٌاء الفٌزٌاء
 و التربٌة و التربٌة للعلوم الصرفة(

بكالورٌوس رٌاضٌات فً كلٌات)  3 3 ماجستٌر الرٌاضٌات الرٌاضٌات لسم الرٌاضٌات
 التربٌة و العلوم(

ماجستٌر كٌمٌاء فً كلٌات )العلوم و  3 3 دكتوراه الكٌمٌاء الكٌمٌاء لسم الكٌمٌاء
 التربٌة و التربٌة للعلوم الصرفة(

بكالورٌوس كٌمٌاء فً كلٌات )العلوم  3 3 ماجستٌر الكٌمٌاء الكٌمٌاء لسم الكٌمٌاء
 و التربٌة و التربٌة للعلوم الصرفة(

اة فً كلٌات ماجستٌر علوم حٌ   3 3 دكتوراه علوم الحٌاة علوم الحٌاة لسم علوم الحٌاة
)العلوم و التربٌة و التربٌة للعلوم 

 الصرفة(

بكالورٌوس علوم حٌاة فً كلٌات     3 3 ماجستٌر علوم الحٌاة علوم الحٌاة لسم علوم الحٌاة
)العلوم و التربٌة و التربٌة للعلوم 

 الصرفة(
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 الحموق

 بكالورٌوس حموق او لانون 5 3 دبلوم عالً المانون االنسانً وخدمة المجتمع لانون لسم المانون

ماجستٌر فً المانون العام او احد  5 3 دكتوراه لانون عام لانون  لسم المانون
فروعه)المانون الدستوري, المانون 
الجنائً, المانون االدراي, المانون 

الدولً العام, لانون العمل , المانون 
 المالً(

الورٌوس او دبلوم عالً فً بك 5 3 ماجستٌر لانون عام لانون  لسم المانون
 الحموق او المانون

ماجستٌر فً المانون الخاص او احد  5 3 دكتوراه لانون خاص لانون  لسم المانون
لانون تجاري,  فروعه) لنون مدنً,

لانون دولً خاص, لانون المرافعات 
 المدنٌة, لانون االحوال الشخصٌة(

بكالورٌوس او دبلوم عالً فً  5 3 ماجستٌر لانون خاص لانون  لسم المانون
 الحموق او المانون

 
 
 
 
 
 

 الزراعة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بكالورٌوس التصاد وارشاد  1 1 ماجستٌر االرشاد الزراعً االلتصاد واالرشاد الزراعً لسم االلتصاد واالرشاد الزراعً
 زراعً/ارشاد زراعً

 دبلوم عالً/ ارشاد زراعً

ماجستٌر لكل من)التصاد وارشاد  2 2 دكتوراه  االلتصاد الزراعً االلتصاد واالرشاد الزراعً لسم االلتصاد واالرشاد الزراعً
زراعً, التصاد زراعً, التصاد مع 

 المماصة العلمٌة(

بكالورٌوس لكل من)التصاد وارشاد  2 2 ماجستٌر الزراعً االلتصاد االلتصاد واالرشاد الزراعً لسم االلتصاد واالرشاد الزراعً
, التصاد زراعً, التصاد مع زراعً

 المماصة العلمٌة(

بكالورٌوس لكل من)التصاد وارشاد  2 2 دبلوم عالً االلتصاد واالرشاد الزراعً االلتصاد واالرشاد الزراعً لسم االلتصاد واالرشاد الزراعً
زراعً, ارشاد زراعً, التصاد 

 زراعً, انتاج حٌوانً(

بكالورٌوس) االنتاج الحٌوانً,  1 1 دبلوم عالً البستنه وهندسة الحداق وهندسة الحداق البستنه لسم البستنه وهندسة الحداق
البستنه وهندسة الحدائك , محاصٌل 

حملٌة , تربة , الكلٌة التمنٌة 
 الزراعٌة(

 هندسة الحدائك(ماجستٌر ) البستنه و 1 1 دكتوراه البستنه وهندسة الحداق البستنه وهندسة الحداق لسم البستنه وهندسة الحداق
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 الزراعة

بكالورٌوس) االنتاج الحٌوانً,  1 1 ماجستٌر البستنه وهندسة الحداق البستنه وهندسة الحداق لسم البستنه وهندسة الحداق
البستنه وهندسة الحدائك , تمنٌات 
انتاج زراعً( دبلوم عالً/ بستنة 

 وهندسة الحدائك

 ماجستٌر / علوم تربة وموارد مائٌة 4 4 دكتوراه التربة والموارد المائٌة ئٌةالتربة والموارد الما لسم التربة والموارد المائٌة

بكالورٌوس / علوم تربة وموارد  3 3 ماجستٌر    التربة والموارد المائٌة التربة والموارد المائٌة لسم التربة والموارد المائٌة
 مائٌة

بكالورٌوس / علوم تربة وموارد  3 3 دبلوم عالً لتربة والموارد المائٌةا التربة والموارد المائٌة لسم التربة والموارد المائٌة
 مائٌة

 ماجستٌر محاصٌل حملٌة 3 3 دكتوراه المحاصٌل الحملٌة المحاصٌل الحملٌة لسم المحاصٌل الحملٌة

محاصٌل بكالورٌوس)انتج نباتً أو  3 3 ماجستٌر المحاصٌل الحملٌة المحاصٌل الحملٌة لسم المحاصٌل الحملٌة
انتاج -حملٌة/ كلٌة التمنٌة الزراعٌة

نباتً لسم النباتات الطبٌة والمحاصٌل 
 الصناعٌة(

بكالورٌوس)انتج نباتً أو محاصٌل  3 3 دبلوم عالً المحاصٌل الحملٌة المحاصٌل الحملٌة لسم المحاصٌل الحملٌة 
انتاج -كلٌة التمنٌة الزراعٌة حملٌة/

حاصٌل نباتً لسم النباتات الطبٌة والم
 الصناعٌة(

 بكالورٌوس علوم اغذٌة 3 3 دبلوم عالً علوم االغذٌة علوم االغذٌة لسم علوم االغذٌة

 بكالورٌوس علوم اغذٌة 3 3 ماجستٌر علوم االغذٌة علوم االغذٌة لسم علوم االغذٌة

 ماجستٌر علوم اغذٌة 3 3 دكتوراه علوم االغذٌة علوم االغذٌة لسم علوم االغذٌة

بكالورٌوس) انتاج حٌوانً , ثروة  6 6 دبلوم عالً دواجن دواجن علوم الثروة الحٌوانٌة لسم
 حٌوانٌة(

بكالورٌوس) انتاج حٌوانً , ثروة  7 7 ماجستٌر انتاج حٌوانً انتاج حٌوانً لسم علوم الثروة الحٌوانٌة
 حٌوانٌة(

ماجستٌر) انتاج حٌوانً , ثروة  5 5 هدكتورا انتاج حٌوانً انتاج حٌوانً لسم علوم الثروة الحٌوانٌة
 حٌوانٌة(

 بكالورٌوس ولاٌة نبات 1 1 ماجستٌر ولاٌة النبات ولاٌة النبات لسم ولاٌة النبات

 ماجستٌر ولاٌة 1 1 دكتوراه ولاٌة النبات ولاٌة النبات لسم ولاٌة النبات
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 الطب البٌطري

الفسلجة واالدوٌة الكٌمٌاء 
 الحٌاتٌة

بكالورٌوس او دبلوم عالً او دبلوم  3 3 ماجستٌر ادوٌة طبٌة بٌطرٌة ٌةطب وجراحة بٌطر
عالً معادل للماجستٌر)طب وجراحة 
 بٌطرٌة , طب ,طب اسنان, صٌدلة(

بكالورٌوس او دبلوم عالً او دبلوم  3 3 ماجستٌر تشخٌصات مرضٌة طب وجراحة بٌطرٌة الباطنً والتولٌد والجراحة
جراحة عالً معادل للماجستٌر)طب و

 بٌطرٌة(

بكالورٌوس او دبلوم عالً او دبلوم  3 3 ماجستٌر احٌاء مجهرٌة طب وجراحة بٌطرٌة االحٌاء المجهرٌة
عالً معادل للماجستٌر)طب , طب 

بٌطري , طب اسنان , صٌدلة, 
تحلٌالت مرضٌة, تمنٌات طبٌة , 

 تمرٌض, علوم/ علوم حٌاة(

 
 
 
 
 
 
 
 
 الطب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بكالورٌوس)طب عام, طب اسنان ,  2 2 ماجستٌر التشرٌح واالنسجة التشرٌح واالنسجة التشرٌح واالنسجة
 طب بٌطري(

ماجستٌر)تشرٌح  2 2 دكتوراه التشرٌح واالنسجة التشرٌح واالنسجة التشرٌح واالنسجة
وانسجة/بكالورٌوس, طب وجراحة 
 عامة . طب اسنان , طب بٌطري(

بكالورٌوس) طب وجرحة عامة لدٌة  3 3 دبلوم عالً ض الجلدٌة والتناسلٌةاالمرا االمراض الجلدٌة والتناسلٌة الجلدٌةطب باطنً/
الامة لدمى سنتٌن فً  الجلدٌة . 

 ممارس جلدٌة(

بكالورٌوس) طب وجرحة عامة لدٌة  3   3 ماجستٌر طب باطنً طب باطنً طب باطنً
الامة لدمى سنتٌن فً فرع الباطنٌة . 

 ممارس باطنٌة(

بكالورٌوس )طب وجراحه عامة  3 3 دبلوم عالً لاالطفا االطفال االطفال
ب ولدٌة الامة فعلٌة سنتٌن فً ط

 االطفال/ طبٌب ممارس(

بكالورٌوس) طب وجرحة عامة لدٌة  3 3 دبلوم عالً الجراحة الجراحة الجراحة
الامة لدمى سنتٌن فً فرع الجراحه . 

 راحه(ممارس ج

بكالورٌوس)طب عام, طب اسنان ,  3 3 ماجستٌر اء سرٌرٌةالكٌمٌ الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الحٌاتٌة
صٌدلة , علوم كٌمٌاء , طب بٌطري, 

الكلٌة اللتمنٌة/ لسم التحلٌالت 
 المرضٌة(

ماجستٌر كٌكٌاء حٌاتٌة سرٌرٌة من  2 2 دكتوراه الكٌمٌاء السرٌرٌة الكٌمٌاء الحٌاتٌة الكٌمٌاء الحٌاتٌة
 احدى كلٌات الطب
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 الطب
 

ماجستٌر احٌاء طبٌة من احدى كلٌات  2 2 دكتوراه احٌاء مجهرٌة طبٌة ٌاء مجهرٌة طبٌةاح احٌاء مجهرٌة
 الطب

بكالورٌوس) طب عام, طب اسنان ,  3   3 ماجستٌر احٌاء مجهرٌة طبٌة احٌاء مجهرٌة طبٌة احٌاء مجهرٌة
صٌدلة, علوم / علوم حٌاة, تمنٌة/ 

 لسم التحلٌالت المرضٌة(

بكالورٌوس) طب وجراحه عامة اكمل  4 4 ماجستٌر طب المجتمع عطب المجتم طب المجتمع
 سنتٌن الامة بعد التخرج(

بكالورٌوس)ممٌم الدم فً النسائٌة  3   3 دبلوم عالً نسائٌة وتولٌد نسائٌة وتولٌد نسائٌة وتولٌد
والتولٌد اكمل سنتٌن فً الامة دورٌة 
فً المستشفٌات الحكومٌة/ ممارس 

 ٌد اكمل سنتٌن(فً النسائٌة والتول

 
 
 
 

 العلوم االسالمٌة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ماجستٌر )السام الحدٌث وعلومه  2 2 دكتوراه وعلومهالحدٌث  العلوم االسالمٌة وعلومهالحدٌث 
والسام اصول الدٌن, جامعات اهلٌة 
معترف بها, كلٌة االمام الكاظم )علٌه 

 السالم( واالمام االعظم )رحمه هللا(

 4 4 ماجستٌر وعلومهالحدٌث  العلوم االسالمٌة وعلومهالحدٌث 

 
 

بكالورٌوس )السام الحدٌث وعلومه 
والسام اصول الدٌن, جامعات اهلٌة 
معترف بها, كلٌة االمام الكاظم )علٌه 

 السالم( واالمام االعظم )رحمه هللا(

ماجستٌر)الفمه واصوله فً كلٌات  4 4 دكتوراه الفمه واصوله العلوم االسالمٌة الفمه واصوله
سالمٌة. وكلٌتً االمام العلوم اال

االعظم واالمام الكاظم رحمهما هللا, 
 وخرٌجً لسم علوم المران(

بكالورٌوس )الفمه وأصوله, جامعات  4 4 ماجستٌر الفمه واصوله العلوم االسالمٌة الفمه واصوله
حكومٌة واهلٌة معترف بها, والتربٌة 
االساسٌة وكلٌة االمام الكاظم )علٌه 

 االعظم )رحمه هللا(السالم( واالمام 

ماجستٌر)اصول الدٌن, جامعات  4 4 دكتوراه اصول الدٌن العلوم االسالمٌة لسم اصول الدٌن
حكومٌة واهلٌة معترف بها, علوم 
لران فً التربٌة التربٌة االساسٌة 
واآلداب وكلٌة االمام الكاظم )علٌه 
 السالم( واالمام االعظم )رحمه هللا(
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 العلوم االسالمٌة
 

 
 لسم اصول الدٌن

 
 وم االسالمٌةالعل

 
 اصول الدبن

 
 ماجستٌر

بكالورٌوس)اصول الدٌن والدعوة  4 4
والخطابة وااللسام المناظرة لها, 

جامعات حكومٌة واهلٌة معترف بها, 
علوم لران فً التربٌة التربٌة 

االساسٌة واآلداب وكلٌة االمام الكاظم 
 رحمه هللا)علٌه السالم( واالمام االعظم )

 بكالورٌوس علوم سٌاسٌة 4 4 ماجستٌر العلوم السٌاسٌة العلوم السٌاسٌة وم السٌاسٌةالعل العلوم السٌاسٌة

 
 
 
 
 
 

 العلوم
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بكالورٌوس كلٌة العلوم/ علوم  2 3 دبلوم عالً علوم االرض التطبٌمٌة علوم االرض التطبٌمٌة لسم علوم االرض التطبٌمٌة
 االرض

بكالورٌوس دبلوم عالً)كلٌة العلوم/  4 6 ماجستٌر علوم االرض التطبٌمٌة علوم االرض التطبٌمٌة لسم علوم االرض التطبٌمٌة
 علوم االرض(

 ماجستٌر كلٌة العلوم/ علوم االرض 3 4 دكتوراه علوم االرض التطبٌمٌة علوم االرض التطبٌمٌة لسم علوم االرض التطبٌمٌة

ورٌوس كلٌة العلوم/ لسم علوم بكال 3 3 جستٌرام االحٌاء المجهرٌة علوم الحٌاة لسم علوم الحٌاة
 الحٌاة صباحً

بكالورٌوس كلٌة العلوم/ لسم علوم  3 3 عالً دبلوم تحلٌالت مرضٌة علوم الحٌاة لسم علوم الحٌاة
الحٌاة صباحً. الكلٌة التمنٌة الطبٌة/  

 صباحً

علوم  بكالورٌوس كلٌة العلوم/ لسم 3 3 ماجستٌر علم الحٌوان علوم الحٌاة لسم علوم الحٌاة
 الحٌاة صباحً

بكالورٌوس كلٌة العلوم/ لسم علوم  3 3 ماجستٌر علم النبات علوم الحٌاة لسم علوم الحٌاة
 الحٌاة صباحً

فلسجة حٌوان, ماجستٌر علوم حٌاة) 5 5 دكتوراه علوم الحٌاة علوم الحٌاة لسم علوم الحٌاة
ات , انسجة واجنة, وراثة , طفٌلٌ
زٌئً, حشرات, بٌئة , باٌلوجً ج

 احٌاء مجهرٌة, فطرٌات(

بكالورٌوس كلٌة العلوم / لسم  8 7 ماجستٌر علوم الفٌزٌاء علوم الفٌزٌاء لسم علوم الفٌزٌاء
 الفٌزٌاء صباحً

 ماجستٌر كلٌة العلوم / لسم الفٌزٌاء 6 6 دكتوراه علوم الفٌزٌاء علوم الفٌزٌاء لسم علوم الفٌزٌاء

ماجستٌر)كلٌة العلوم, كلٌة التربٌة,  5 5 دكتوراه علوم الكٌمٌاء ٌاءعلوم الكٌم لسم علوم الكٌمٌاء
 كلٌة العلوم التطبٌمٌة/لسم الكٌمٌاء(

بكالورٌوس)كلٌة العلوم, كلٌة  5 5 ماجستٌر علوم الكٌمٌاء علوم الكٌمٌاء لسم علوم الكٌمٌاء
التربٌة, كلٌة العلوم التطبٌمٌة/لسم 

 الكٌمٌاء(
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 الهندسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

بكالورٌوس ) هندسة كهربائٌة/ كلٌة  3 3 ماجستٌر الهندسة الكهربائٌة الهندسة الكهربائٌة دسة الكهربائٌةلسم الهن
 الهندسة(

بكالورٌوس)هندسة االلكترونٌن 
واالتصاالت, المدرة والمكائن , 

 السٌطرة/ مماصة علمٌة(

بكالورٌوس) هندسة كٌمٌاوٌة/  3 3 رماجستٌ الهندسة الكٌمٌاوٌة الهندسة الكٌمٌاوٌة لسم الهندسة الكٌمٌاوٌة
هندسة عملٌات نفطٌة, مماصة 

 علمٌة(

 بكالورٌوس هندسة مدنٌة 3 3 دبلوم عالً الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة لسم الهندسة المدنٌة

انشاءات + ماجستٌر هندسة مدنٌة) 3 3 دكتوراه الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة لسم الهندسة المدنٌة
تكنٌن + موارد مائٌة( كلٌة جٌو

الهندسة) مماصة علمٌة لخرٌجً لسم 
 الهندسة المدنٌة كلٌة الهندسة

بكالورٌوس و دبلوم عالً) هندسة  3 3 ماجستٌر الهندسة المدنٌة الهندسة المدنٌة لسم الهندسة المدنٌة
 مدنٌة(

بكالورٌوس: هندسة مٌكانٌكٌة.  6 3 ماجستٌر الهندسة المٌكانٌكٌة الهندسة المٌكانٌكٌة لسم الهندسة المٌكانٌكٌة
االنتاج والمعادن, المكائن والمعدات / 

 الجامعة التكنولوجٌة.
الهندسة النووٌة/ هندسة 

المٌكاترونكس كلٌة الهندسة) مماصة 
 علمٌة(

هندسة الكهرومٌكانٌن/الجامعة 
 التكنولوجٌة) مماصة علمٌة(

دسة نهندسة مٌكانٌن و ه ماجستٌر: 2 1 دكتوراه الهندسة المٌكانٌكٌة ٌكٌةالهندسة المٌكان لسم الهندسة المٌكانٌكٌة
هندسة  مٌكانٌن)لدرة(

كلٌة  مٌكانٌن)مٌكانٌن تطبٌمً(
 .الهندسة

ماجستٌر فً هندسة االنتاج او 
 هندسة المعادن
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علوم الحاسوب 
 والرٌاضٌات

 

لوم حاسوب, هندسة بكالورٌوس)ع 3 3 ماجستٌر علوم الحاسوب علوم الحاسوب علوم الحاسوب
برمجٌات, تمنٌات الحاسوب, هندسة 
الحاسوب ,تكنولوجٌا المعلومات , 

 نظم المعلومات(

بكالورٌوس علوم رٌاضٌات) كلٌة  3 3 ماجستٌر الرٌاضٌات الرٌاضٌات لسم الرٌاضٌات
علوم الحاسوب والرٌاضٌات, العلوم , 

 التربٌة(
بكالورٌوس تربٌة رٌاضٌات) كلٌة 

وم الصرفة, التربٌة بنات التربٌة للعل
 , علوم للبنات(

ماجستٌر علوم رٌاضٌات) كلٌة علوم  1 1 دكتوراه الرٌاضٌات الرٌاضٌات لسم الرٌاضٌات
الحاسوب والرٌاضٌات, العلوم , 

 العلوم للبنات(
ماجستٌر تربٌة رٌاضٌات) كلٌة 

التربٌة للعلوم الصرفة, التربٌة بنات 
 بٌة(, التر


