
 7من   1ة صفح
 

 جامعة حلب 
 

 كلية اهلندسة املعمارية 
 العدد املطلوب  اإلجازة اجلامعية املطلوبة  االختصاص الدقيق  القسم  رقم االختصاص

 1 اهلندسة املعمارية  عمارة داخلية  التصميم املعماري 1
 1 اهلندسة املعمارية  بيئة وتنمية مستدامة  التخطيط والبيئة  2
 1 اهلندسة املعمارية  تنفيذ املبان   يفحلديثة  التقنيات ا  علوم البناء والتنفيذ  3
 1 اهلندسة املعمارية  إحياء مبان ومواقع أثرية  نظرايت واتريخ العمارة  4

 

 

 كلية الزراعة الثانية 
 العدد املطلوب  اإلجازة اجلامعية املطلوبة  االختصاص الدقيق  القسم  رقم االختصاص

 1 ة يف اهلندسة الزراعية )علوم الرتبة واستصالح األراضي( اإلجازة العامة أو اخلاص تقاانت التسميد   5
 

 

 ملعلوماتية كلية اهلندسة ا
 العدد املطلوب  اإلجازة اجلامعية املطلوبة  االختصاص الدقيق  القسم  رقم االختصاص

 1 احلاسوبية  الشبكات أو  )عام( اهلندسة املعلوماتية  برجمة الشبكات احلاسوبية )انرتنت( النظم والشبكات احلاسوبية  6
 1 )عام( أو هندسة الربجميات  اهلندسة املعلوماتية  أمن املعلومات  هندسة الربجميات ونظم املعلومات  7
 1 عام أو الذكاء الصنعي  اهلندسة املعلوماتية  الرؤية احلاسوبية  الذكاء الصنعي واللغات الطبيعية  8

 



 7من   2ة صفح
 

 طب األسنان كلية 
 العدد املطلوب  اإلجازة اجلامعية املطلوبة  االختصاص الدقيق  القسم  رقم االختصاص

 1 طب األسنان  جراحة الفم والوجه والفكي  جراحة الفم والوجه والفكي  9
 1 طب األسنان  النسج حول السنية  النسج حول السنية  10
 1 طب األسنان  طب أسنان األطفال  طب أسنان األطفال  11
 1 طب األسنان  طب الفم  طب الفم  12
 1 طب األسنان  تشريح مرضي خاص ابلفم واألسنان تشريح املرضي النسج وال 13
 1 طب األسنان  نسج خاص ابلفم واألسنان  النسج والتشريح املرضي  14

 
 

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

 1 ( هندسة اإلنتاج)اهلندسة امليكانيكية   ية املعاجلات احلرار  هندسة اإلنتاج  15
 1 ( هندسة اآلالت الزراعية)اهلندسة امليكانيكية   آالت هتيئة الرتبة  هندسة اآلالت الزراعية  16
 1 ( اهلندسة الصناعية)اهلندسة امليكانيكية   إدارة املشاريع  اهلندسة الصناعية  17

 
 
 

 العلوم كلية 
 العدد املطلوب  اإلجازة اجلامعية املطلوبة  قيق االختصاص الد القسم  رقم االختصاص

 1 ( تطبيقية أو حبتة)كيمياء   فيزايئية كهرابئية  الكيمياء  18
 1 الفيزايء  تقاانت النانو  الفيزايء  19

 



 7من   3ة صفح
 

 

 الثانية   العلومكلية 
 العدد املطلوب  اإلجازة اجلامعية املطلوبة  االختصاص الدقيق  القسم  رقم االختصاص

 1 الفيزايء  ء نظرية  فيزاي الفيزايء  20
 1 )التحليل(  الرايضيات  التحليل الرايضي  الرايضيات  21

 

 

 املعهد العايل للغات 
 العدد املطلوب  اإلجازة اجلامعية املطلوبة  االختصاص الدقيق  القسم  رقم االختصاص

 1 اللغة العربية وآداهبا  تقنيات التعليم احلديث  اللغة العربية  22

 1 اللغة الفرنسية وآداهبا  ستخدام التقنيات احلديثة يف تدريس اللغة الفرنسية ا اللغة الفرنسية  23
 

 
 
 

 كلية الرتبية الثانية 
 العدد املطلوب  اإلجازة اجلامعية املطلوبة  االختصاص الدقيق  القسم  رقم االختصاص

 1 مناهج )إدارة وختطيط(  ختطيط تربوي  تربية الطفل 24
 1 رايض أطفال أو معلم صف  الطفولة املبكرة  الرتبية ملرحلة  تربية الطفل 25
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 الثانية   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 العدد املطلوب  اإلجازة اجلامعية املطلوبة  االختصاص الدقيق  القسم  رقم االختصاص

 1 اللغة االنكليزية وآداهبا  لغوايت تطبيقية  اللغة اإلنكليزية  26
 1 ر اآلاث آاثر وفنون إسالمية  اآلاثر  27

 

 

 كلية العلوم اإلدارية 
 العدد املطلوب  اإلجازة اجلامعية املطلوبة  االختصاص الدقيق  القسم  رقم االختصاص

 1 ( دارة األعمال ) االقتصاد إ  موارد بشرية  إدارة األعمال 28

 1 ( احملاسبة ) االقتصاد   حماسبة ضريبية  احملاسبة  29

 

 

 كلية اهلندسة الكهرابئية وااللكرتونية 
 العدد املطلوب  اإلجازة اجلامعية املطلوبة  االختصاص الدقيق  القسم  رقم االختصاص

 1 أو هندسة ميكاترونيكس  هندسة التحكم واألمتتة  األنظمة الروبوتية  هندسة التحكم واألمتتة  30

 1 رايضيات تطبيقية   –اهلندسة املعلوماتية   –حواسيب تعلم اآللة  العلوم األساسية  31
 1 ( الرايضيات التطبيقية)العلوم   حتليل عددي  ألساسية العلوم ا 32

 

 

 



 7من   5ة صفح
 

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

 1 ت بصرية( )اتصاال   الفنون اجلميلة التطبيقية  اهلوية البصرية والغرافيك للعالمة التجارية  االتصاالت البصرية  33
 1 )اتصاالت بصرية(   الفنون اجلميلة التطبيقية  دعاية االتصاالت البصرية  34
 1 )حنت(  الفنون اجلميلة التطبيقية  متثال نصفي بورتريه  النحت  35

 

 

 

 

 كلية الصيدلة 
 العدد املطلوب  اإلجازة اجلامعية املطلوبة  االختصاص الدقيق  القسم  رقم االختصاص

 1 والكيمياء الصيدلية   الصيدلة  اصطناع دوائي  لية والرقابة الدوائيةالكيمياء الصيد 36
 1 والكيمياء الصيدلية   الصيدلة  علم السموم   أتثري األدوية والسموم  37
 1 والكيمياء الصيدلية   الصيدلة  أتثري األدوية علم  أتثري األدوية والسموم  38
 1 والكيمياء الصيدلية   لصيدلة ا  صيدلة صناعية  الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدلية  39
 1 والكيمياء الصيدلية   الصيدلة  صيدلة حيوية  الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدلية  40

 

 

 



 7من   6ة صفح
 

 

 كلية اهلندسة املدنية 
 العدد املطلوب  اإلجازة اجلامعية املطلوبة  االختصاص الدقيق  القسم  رقم االختصاص

 1 أو جيوتكنيك(   عامدنية  )هندسة م ميكانيك الرتبة  اهلندسة اجليوتكنيكية  41
 1 أو جيوتكنيك(   عامهندسة مدنية  ) اتهندسة األساس اهلندسة اجليوتكنيكية  42

 

 

 كلية التمريض 
 العدد املطلوب  اإلجازة اجلامعية املطلوبة  االختصاص الدقيق  القسم  رقم االختصاص

 1 التمريض  متريض األمومة وصحة املرأة  متريض األمومة وصحة املرأة  43
 1 التمريض  متريض احلاالت احلرجة )عام(  متريض احلاالت احلرجة   44
 1 التمريض  متريض األورام  متريض احلاالت احلرجة  45
 1 التمريض  متريض صحة اجملتمع  متريض صحة اجملتمع  46
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 كلية الطب 
 ب العدد املطلو  اإلجازة اجلامعية املطلوبة  االختصاص الدقيق  القسم  رقم االختصاص

 1 الطب البشري  أمراض جهاز حركي األمراض الباطنة  47
 1 الطب البشري  أمراض دم  األمراض الباطنة  48
 1 الطب البشري  األمراض املعدية )اخلمجية(  األمراض الباطنة  49
 1 الطب البشري  الصحة العامة والطب الوقائي  األمراض الباطنة  50
 1 الطب البشري  طب طوارئ  األمراض الباطنة  51
 1 الطب البشري  جراحة صدرية  اجلراحة  52
 1 الطب البشري  جراحة عصبية  اجلراحة  53
 1 الطب البشري  عظمية جراحة  اجلراحة  54
 1 الطب البشري  عند األطفال الكلية   األمراض األطفال  55
 1 الطب البشري  عند األطفال  اهلضميةمراض  األ األطفال  56
 1 الطب البشري  التصوير ابستعمال النظائر املشعة )طب نووي(  عيالتصوير الطيب والتشخيص الشعا  57
 1 الطب البشري  طب األورام  األورام  58
 3 الطب البشري  العناية املشددة التخدير و  التخدير واإلنعاش والعناية املشددة  59
 1 الطب البشري  علم اخللية واألنسجة  علم اخللية واألنسجة واجلني  60

 


