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 جامعة تشرين

 

 اهلندسة املدنية 
رقم 

 االختصاص 
 العدد املطلوب  اإلجازة اجلامعية املطلوبة  االختصاص الدقيق القسم

 1 التحليل الرايضي  التحليل الرايضي  احلوسبة والعلوم األساسية  1
 1 الفيزايء  جسم صلب /الفيزايء احلوسبة والعلوم األساسية  2
 1 هندسة مواصالت وطرق  سكك احلديدية هندسة ال هندسة املواصالت والطرق  3

 اهلندسة امليكانيكية 
 العدد املطلوب  اإلجازة اجلامعية املطلوبة  االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص 

 1 هندسة طبية  أجهزة طبية  اهلندسة الطبية  4
 1 هندسة طبية  النانو التكنولوجي  اهلندسة الطبية  5
 1 التحكم واألمتتة هندسة   لتحكم الذكي ا هندسة احلاسبات و التحكم اآليل 6
 1 التحكم واألمتتة هندسة   التحكم حبركة الروبواتت  هندسة احلاسبات و التحكم اآليل 7
 1 احلواسيب أو هندسة التحكم واألمتتة هندسة   تطبيقات انرتنت األشياء هندسة احلاسبات و التحكم اآليل 8
 1 احلواسيب هندسة   طيط الشبكات إدارة و خت هندسة احلاسبات و التحكم اآليل 9

 1 احلواسيب هندسة   نظم التشغيل  هندسة احلاسبات و التحكم اآليل 10
 1 احلواسيب أو هندسة التحكم واألمتتة هندسة   الذكاء الصناعي هندسة احلاسبات و التحكم اآليل 11
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 اهلندسة املعلوماتية 

 العدد املطلوب  ية املطلوبة اإلجازة اجلامع االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص 

 1 ( أو املعلوماتية )عام( الذكاء الصنعي)  املعلوماتية  معاجلة لغات طبيعية  الذكاء الصنعي 12
 1 ( أو املعلوماتية )عام( الذكاء الصنعي)  املعلوماتية  معاجلة البياانت الضخمة  الذكاء الصنعي 13
 1 ( أو املعلوماتية )عام( ذكاء الصنعيال)  املعلوماتية  احلوسبة السحابية  الذكاء الصنعي 14
 1 تطبيقية   رايضيات انفورماتيك قسم العلوم األساسية  15

 الزراعة 
 العدد املطلوب  اإلجازة اجلامعية املطلوبة  االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص 

 1 هندسة ريفية أو هندسة املكننة الزراعية  مكننة اإلنتاج النبات  اهلندسة الريفية  19

 الفنون اجلميلة 
 العدد املطلوب  اإلجازة اجلامعية املطلوبة  االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص 

 1 )تصوير(   الفنون اجلميلة التصوير الرسم والتصوير  16
 1 )عمارة داخلية(   الفنون اجلميلة تقنيات وبرجميات العمارة الداخلية  العمارة الداخلية  17
 1 )تصميم(   الفنون اجلميلة التصميم الغرافيكي  لقسمني وتساعد يف افتتاح أقسام جديدة ختدم ااختصاصات عامة    18
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 الطب البشري
 العدد املطلوب  اإلجازة اجلامعية املطلوبة  االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص 

 1 الطب البشري مناعة  الطب املخربي  20
 1 الطب البشري دموايت  الطب املخربي  21
 1 الطب البشري وراثة خلوية  خربي الطب امل 22
 2 الطب البشري عناية مشددة جراحية  التخدير و اإلنعاش 23
 2 الطب البشري ختدير أطفال التخدير و اإلنعاش 24
 2 الطب البشري ختدير جراحة قلب  التخدير و اإلنعاش 25

 2 الطب البشري ختدير عام  التخدير و اإلنعاش 26
 1 الطب البشري علم أورام طب  األورام 27
 1 الطب البشري معاجلة شعاعية لألورام األورام 28
 1 الطب البشري أشعة تشخيصية  التصوير الطب و التشخيص الشعاعي 29
 1 الطب البشري أشعة تداخلية  التصوير الطب و التشخيص الشعاعي 30
 1 الطب البشري طب أسرة طب األسرة و اجملتمع  31
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 1 الطب البشري جراحة أطفال  اجلراحة 32
 1 الطب البشري جراحة صدر  اجلراحة 33

 1 الطب البشري اجلراحة العصبية  اجلراحة 34
 1 الطب البشري العظمية اجلراحة   اجلراحة 35
 1 الطب البشري تشريح تشريح 36
 1 الطب البشري نسج نسج وجنني  37
 1 الطب البشري فيزيولوجيا أدوية وفيزيولوجيا 38
 1 الطب البشري طب شرعي  طب شرعي  39
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 األسنانطب  
اإلجازة اجلامعية  االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص 

 املطلوبة 
 العدد املطلوب 

 1 طب األسنان تعويضات اثبتة  التعويضات الثابتة  40
 1 طب األسنان تشريح مرضي خاص ابلفم واألسنان النسج و التشريح املرضي  41
 1 طب األسنان جراحة الفم و الفكني  و الفكني  جراحة الفم 42
 1 طب األسنان تقومي األسنان  قسم تقومي األسنان  43
 1 طب األسنان مداواة األسنان  قسم مداواة األسنان  44
 1 طب األسنان طب أسنان األطفال  قسم طب أسنان األطفال  45
 1 انطب األسن أمراض النسج حول السنية  أمراض النسج حول السنية  46
 1 طب األسنان طب الفم  قسم طب الفم  47

 الصيدلة 
 العدد املطلوب  اإلجازة اجلامعية املطلوبة  االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص 

 1 الصيدلة والكيمياء الصيدلية  كيمياء غذائية  الكيمياء التحليلية والغذائية  48
 1 دلة والكيمياء الصيدلية الصي كيمياء حتليلية  الكيمياء التحليلية والغذائية  49
 1 الصيدلة والكيمياء الصيدلية  حتليل آيل  الكيمياء التحليلية والغذائية  50
 2 الصيدلة والكيمياء الصيدلية  الكيمياء الصيدلية  الكيمياء الصيدلية و املراقبة الدوائية 51
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 اآلداب
 العدد املطلوب  ة اإلجازة اجلامعية املطلوب االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص 

 1 اآلداب / املكتبات  تكنولوجيا املعلومات  املكتبات و املعلومات  52
 1 اآلداب / املكتبات  النشر االلكرتوين املكتبات و املعلومات  53

 احلقوق 
 العدد املطلوب  اإلجازة اجلامعية املطلوبة  االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص 

 1 احلقوق  ماعية )عمل( تشريعات اجت  القانون اخلاص 54
 1 احلقوق  العقود الدولية  القانون الدويل 55

 1 احلقوق  قانون دويل اقتصادي  القانون الدويل 56

 1 احلقوق  عقوابت خاص  القانون اجلزائي 57

 1 احلقوق  أصول حماكمات جزائية  القانون اجلزائي 58
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 الرتبية

 العدد املطلوب  جلامعية املطلوبة اإلجازة ا االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص 
 1 أو كيمياء + دبلوم أتهيل تربوي   الفيزايء طرائق تدريس الفيزايء و الكيمياء تربية الطفل  59

 1 وآداهبا + دبلوم أتهيل تربوي   اللغة اإلنكليزية   طرائق تدريس اللغة اإلنكليزية  تربية الطفل  60

 التمريض

 العدد املطلوب  اإلجازة اجلامعية املطلوبة  قاالختصاص الدقي القسم رقم االختصاص 
 2 التمريض متريض احلاالت احلرجة متريض احلاالت احلرجة 61
 2 التمريض التمريض النفسي و الصحة العقلية  التمريض النفسي و الصحة العقلية  62

 معهد اللغات 

 املطلوب العدد   اإلجازة اجلامعية املطلوبة  االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص 
 1 وآداهبا  اللغة اإلنكليزية   التقومي والقياس  تعليم اللغة االنكليزية  63
 1 وآداهبا  اللغة اإلنكليزية   تدريس اللغة االنكليزية لغري الناطقني هبا تعليم اللغة االنكليزية  64


