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  تقديم

مع ظهور العولمة بكينونتها وأدواتها ومستجداتها الحديثة في مختلف المجاالت أصبح العلم كما باتت 

قبل غيره  ولعل التعليم العالي مدعو. المعرفة تحتل المكانة المركزية ضمن سياسات التنمية البشرية

وتحسين هياكله وربطها بمؤسسـات المجتمـع     هستراتيجية لتطوير برامجا لصياغة رؤى وتوجهات

   األخرى لمواجهة التغيرات الكبيرة والسريعة في جميع مجاالت الحياة ولتحقيـق التميـز واإلبـداع    

ـ   . في منظومة التعليم العالي دى لتطـوير  وقد حددت الخطة الخمسية العاشرة الغايـات بعيـدة الم

مؤسسات التعليم العالي وتحديثها بما يضمن توفير رأسمال فكري ومعرفي وقـوى عاملـة مدربـه    

تدريباً عالياً يطابق متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية والتحوالت المقبلة التي تتطلب الميـزة  

همية قصوى للنهوض بالبحث وزارة التعليم العالي أ يفي ضوء ذلك تول. التنافسية واإلنتاجية العالية

    العلمي والدراسات العليا، ولتنمية الموارد البشرية وإعداد المختصين في إنتـاج المعرفـة ونقلهـا،    

وقد تميزت المرحلة السابقة بتطوير أنظمة الدراسات العليا لجهة الخطط الدراسية، وبتطوير حقـول  

خصصـة واسـتحداث بـرامج جديـدة     جديدة للبحث العلمي عبر التخصصات، وبإنشاء مراكز مت

ـ من جهة أخرى يتم تطوير أنظمة القبول الجامعي، واألنظمة الدراسية بمـا يال . للدراسات العليا   مئ

علـى    التطورات الحاصلة في هيكليات التعليم العالي وتوسع أنماط التعليم، كما تعمل الوزارة حالياً

إلى معايير أكاديمية وطنية لمختلـف   ه استناداًهجتنفيذ خطة وطنية لتطوير برامج التعليم العالي ومنا

  . يةتحقيق معايير متقدمة في الجودة واالعتمادإلى القطاعات العلمية هادفين بذلك 

رئـيس   بشار األسدإنه لمما يفخر به شعبنا االهتمام الكبير والرعاية الحقة التي يوليها السيد الرئيس 

لي، والعناية السامية بالتقدم العلمي في سورية لتكون مـوئالً  الجمهورية العربية السورية للتعليم العا

  علمياً لخلق اإلنسان المبدع القادر على مواجهة التطورات العلميـة والتقانيـة وتطويعهـا لخدمـة     

  .ةوخير الوطن

  

  وزير العليم العايل                                                                              

 الدكتور غياث بركات 
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  مقدمة

 

ستراتيجية لتفعيل البحث العلمي في منظومة التعليم العالي، انطالقاً مما جاء اتنفذ وزارة التعليم العالي خطة 

رفع مستوى إنتاجية منظومة البحث العلمي وربطها باحتياجات " في الخطة الخمسية العاشرة حول ضرورة 

وفي مقدمتها إعداد  ةالوزارة عدد من السياسات الهادفة لتحقيق هذه االستراتيجيفي ضوء ذلك تنفذ . "التنمية 

هيكلية تنظيمية للبحث العلمي في التعليم العالي، وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي وتأمين مستلزماته 

طاعات اإلنتاجية والخدمية المادية وتقنياته المختلفة، وتعزيز الترابط وآلياته بين المراكز البحثية الجامعية والق

وقد حدثت نقلة نوعية في مجال دعم البحث العلمي وتطويره على . العامة والخاصة التي تطلب البحث العلمي

  مستوى المأسسة والتحفيز

  إذ أحدثت هيكلية متكاملة للبحث العلمي في منظومة التعليم العالي تتكون من وحدات بحثية  

ة بمجلس البحث العلمي والدراسات العليا، كما تم ربط تلك المجالس بالوزارة في الكليات ترتبط في كل جامع

من خالل لجنة البحث العلمي والدراسات العليا التابعة لمجلس التعليم العالي وقد ترافق ذلك مع إحداث 

ياد ومع ازد. وافتتاح العديد من برامج الدراسات العليا متنوعة الدرجات والتخصصات في الجامعات كافة

وتيرة هذا التوسع برزت الحاجة إلى التعريف على الصعيدين المحلي والعربي ببرامج الدراسات العليا التي 

  .تنهض بها الجامعات السورية فكان هذا الدليل

وقد صـنفت تلـك   . يعرض هذا الدليل للدراسات العليا المحدثة والمفتتحة في الجامعات حتى تاريخ إصداره

فئات؛ األولى بحسب الجامعات والثانية بحسب الكليات والثالثة بحسب المواضيع، مما الدراسات بحسب ثالث 

كما ذُيل الدليل بقرارات مجلس التعليم العالي الناظمة للقبول . يمكن من اإلجابة على أي سؤال يطرحه الطالب

  .لعرب واألجانبفي الدراسات العليا بالنسبة للطالب السوريين ومن في حكمهم وكذلك بالنسبة للطلبة ا

  .وكلنا أمل أن يحقق هذا العمل الخدمة المأمولة منه لطالبنا

  أمني جملس التعليم العايل                                                                    

 األستاذ الدكتور واثق رسول آغا
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  حمتويات الدليل
  

  

  صفحة  التصنيف

 11  حسب الجامعاتدرجات الماجستير والدكتوراه •

  35  حسب الكلياتدرجات الماجستير والدكتوراه •

 61  حسب المواضيعدرجات الماجستير والدكتوراه •

  81  درجات التأهيل والتخصيص حسب الجامعات •

  85  درجات التأهيل والتخصيص حسب الكليات •

  91  درجات التأهيل والتخصيص حسب المواضيع •

  97  الناظمة للقبول في الدراسات العلياقرارات مجلس التعليم العالي •
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  املاجستري والدكتوراه اتدرج: أوالً 

  حسب اجلامعات
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I- حسب الجامعات :  

  جامعة دمشق -أوالً

  

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الكلية

ب البشري
كلية الط

  

  ماجستير في التخصصات ماقبل السريرية

 التشريح-  والنسج والجنينقسم التشريح 

 الجنين والوراثة -

  الخلية والنسج -

  

 الفيزيولوجيا الطبية-  قسم الفيزيولوجيا واألدوية

 االستقصاءات الكهربائية الفيزيولوجية -

  األدوية والمداواة -

  

 الصحة العامة والطب الوقائي-  قسم طب األسرة والمجتمع

  الصحة البيئية والمهنية -

  

  العليا في التخصصات السريريةشهادات الدراسات 

  قسم األمراض الباطنية

 األمراض الباطنية-

 أمراض الجهاز الهضمي -

 أمراض القلب واألوعية -

 أمراض الجهاز التنفسي -

 أمراض الغدد واإلستقالب -

 األمراض العصبية -

 أمراض الدم واألورام -

 أمراض الكلية -

 أمراض الجهاز الحركي -

 )الخمجية(األمراض المعدية  -

 الشيخوخةطب  -

 األمراض النفسية -

  الطب الفيزيائي والرياضي وإعادة التأهيل -

  

  قسم الجراحة

 الجراحة العامة-

 الجراحة البولية -

 الجراحة العظمية -

 الجراحة الصدرية -

 الجراحة العصبية -

 الجراحة الترميمية والحروق -

 جراحة القلب -
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 جراحة األوعية-

 جراحة األطفال -

  طب الطوارئ والعناية المشددة -

 التوليد وأمراض النساء-  قسم التوليد وأمراض النساء

  جراحة األورام النسائية -

  

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الكلية

ب البشري
كلية الط

  

  قسم التخدير واألنعاش
  التخدير واإلنعاش ومعالجة األلم -

  

  قسم أمراض العين
  أمراض العين وجراحتها -

  

واألنف والحنجرة والـرأس  أمراض األذن -  قسم أمراض األذن 

  والعنق وجراحتها

  

  قسم األطفال

 طب األطفال-

 أمراض الوليد والخديج -

 أمراض الدم واألورام عند األطفال -

 األمراض المعدية عند األطفال   -

 األمراض الهضمية عند األطفال -

 األمراض القلبية عند األطفال   -

 األمراض العصبية عند األطفال  -

    األطفالأمراض الكلية عند  -

  

األمراض الجلديـة واألمـراض المنقولـة    -  قسم الجلدية

  بالجنس

  

  قسم الطب المخبيري
  الطب المخبري -

  

 التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي-  قسم التشخيص الشعاعي

 األشعة التداخلية -

التشــخيص والمعالجــة ( الطـب النــووي   -

 ) بالنظائر المشعة

  أشعة األطفال -

  

 المعالجة الشعاعية لألورام-  قسم األورام

 المعالجة الكيميائية لألورام -

  طب األورام -

  

  قسم التشريح المرضي 
  التشريح المرضي والخلويات المرضية -

  

  قسم طب األسرة 
  طب األسرة -

  

  قسم الطب الشرعي
  الطب الشرعي -

  

ب
األط

  قسم طب أسنان األطفالنسنا
  طب أسنان األطفال -  طب أسنان األطفال -
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  قسم تقويم األسنان والفكين
  تقويم األسنان والفكين  -  تقويم األسنان والفكين -

  قسم جراحة الفم والفكين
  جراحة الفم والفكين  -  جراحة الفم والفكين -

  قسم مداواة األسنان
  مداواة األسنان  -  مداواة األسنان -

قســم تعويضــات األســنان 

  األسنان المتحركةتعويضات  -  تعويضات األسنان المتحركة -  المتحركة

قســم تعويضــات األســنان 

  تعويضات األسنان الثابتة -  تعويضات األسنان الثابتة -  الثابتة

ــريح   ــج والتش ــم النس قس

  النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان -  المرضي للفم واألسنان
النسج والتشريح المرضي للفـم   -

  واألسنان

  قسم النسج حول السنية
  النسج حول السنية علم -  علم النسج حول السنية -

  قسم طب الفم
  طب الفم -

  طب الفم -

        

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الكلية

صيدلة
كلية ال

  

  

  قسم تأثير األدوية والسموم
 علم السموم -

 علم تأثير األدوية -

  علم تلوث البيئة -

 علم السموم  -

 علم تأثير األدوية  -

  علم تلوث البيئة  -

ــيدالنيات   ــم الصـ قسـ

  والتكنولوجيا الصيدلية
 الصيدلة الصناعية -

 الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي  -

  االقتصاد الصيدلي  -

 الصيدلة الصناعية  -

الصيدلة السريرية وصيدلة  -

 المشافي 

  االقتصاد الصيدلي  -

  قسم العقاقير
  العقاقير والنباتات الطبية -  العقاقير والنباتات الطبية -

قســم الكيميــاء التحليليــة 

  والغذائية
 الكيمياء التحليلية التطبيقية  -

  مراقبة األغذية -

 الكيمياء التحليلية التطبيقية  -

  مراقبة األغذية  -

قسـم الكيميـاء الصــيدلية   

  والمراقبة الدوائية
 مراقبة األدوية -

  الكيمياء الصيدلية التطبيقية -
 مراقبة األدوية  -
  الكيمياء الصيدلية التطبيقية -

قسم الكيمياء الحيوية 
 األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات-

 التشخيص المخبري -

األحياء الدقيقة والدمويات  -

 والمناعيات 
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 الكيمياء الحيوية السريرية-  واألحياء الدقيقة

  البيولوجية الجزئية والتقانة الحيوية     -

 التشخيص المخبري  -
 الكيمياء الحيوية السريرية  - 

 البيولوجية الجزئية والتقانة الحيوية  -
كلية 

الهندسة المدنية
  

  قسم الهندسة الطبوغرافية
  الهندسة الطبوغرافية  -  الهندسة الطبوغرافية -

  قسم الهندسة اإلنشائية
  الهندسة اإلنشائية -  الهندسة اإلنشائية -

  قسم الهندسة المائية
  الهندسة المائية -  الهندسة المائية -

  قسم الهندسة البيئية
  الهندسة البيئية -  الهندسة البيئية -

قســم هندســة النقــل   

  هندسة النقل والمواصالت -  هندسة النقل والمواصالت -  والمواصالت

 اإلدارة الهندسية واإلنشاء-  قسم اإلدارة الهندسية واإلنشاء

  إدارة تقانة المعلومات في التشيد -
  اإلدارة الهندسية واإلنشاء -

  قسم الهندسة الجيوتكنيكية
  الجيوتكنيكيةالهندسة  -  الهندسة الجيوتكنيكية -

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية
  

قسم هندسة الطاقة 

  الكهربائية
 هندسة الطاقات الكهربائية المتجددة -

  هندسة نظم القدرة الكهربائية -

ــة  - ــات الكهربائي ــة الطاق هندس

 المتجددة 
  هندسة نظم القدرة الكهربائية -

قسـم هندسـة الحواسـيب    

  واألتمتة

 وشبكاتهاهندسة الحواسيب -

 هندسة التحكم واألتمتة -

 هندسة تقانة المعلومات واالتصاالت -

 هندسة وبرمجة الروبوت -

  

  

  

 هندسة الحواسيب وشبكاتها - 

 هندسة التحكم واألتمتة  -

ــات    - ــة المعلوم ــة تقان هندس

 واالتصاالت
  هندسة وبرمجة الروبوت -
  

  

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الكلية

كلية الهندسة

الميكانيكية 

والكهربائية
  

قسم هندسة اإللكترونيات 

  واالتصاالت

 هندسة االتصاالت -

 هندسة االلكترونيات -

  هندسة تقانة المعلومات واالتصاالت -

 هندسة االتصاالت  -

 هندسة االلكترونيات -

ــات    - ــة المعلوم ــة تقان هندس

  واالتصاالت
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  قسم الميكانيك العام

 هندسة الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة -

 هندسة ميكانيك الموائع -

 هندسة التبريد -

 الهندسة الحرارية -

 هندسة اآلليات والمحركات -

  هندسة ميكانيك األجسام الصلبة -

هندسة الطاقة الشمسية والطاقات  -

 المتجددة 
 هندسة ميكانيك الموائع  - 

 هندسة التبريد  -

 الهندسة الحرارية  -
 هندسة اآلليات والمحركات  - 

  هندسة ميكانيك األجسام الصلبة -

قسم هندسة التصميم 

  واإلنتاج

 الهندسة الصناعية-

 علم المواد وهندستها -

 هندسة أتمتة اإلنتاج -

  تصميم وبناء اآلالت -

 الهندسة الصناعية  -

 علم المواد وهندستها  -

 هندسة أتمتة اإلنتاج  -

  تصميم وبناء اآلالت  -

  قسم الهندسة الطبية
  الهندسة الطبية -  الهندسة الطبية -

 إدارة المنشآت النسيجية-  والنسجقسم هندسة الغزل 

 تكنولوجيا الغزل -

  تكنولوجيا النسج -

 إدارة المنشآت النسيجية -

 تكنولوجيا الغزل  -

  تكنولوجيا النسج -

كلية الهندسة
 

المعمارية
  

  قسم التصميم المعماري
  التصميم المعماري  -  التصميم المعماري -

  قسم التخطيط والبيئة
  التخطيط والبيئة  -  التخطيط والبيئة -

  قسم علوم البناء والتنفيذ
  علوم البناء والتنفيذ  -  علوم البناء والتنفيذ -

ــاريخ  ــات وت قســم نظري

  نظريات وتاريخ العمارة  -  نظريات وتاريخ العمارة -  العمارة

كلية الزراعة
  

  قسم الهندسة الريفية
  علوم الهندسة الريفية  -  علوم الهندسة الريفية -

  قسم علوم األغذية
  علوم األغذية  -  علوم األغذية -

  قسم وقاية النبات
  علوم وقاية النبات -  علوم وقاية النبات -

  قسم االقتصاد الزراعي
  علوم االقتصاد الزراعي -  علوم االقتصاد الزراعي -

  قسم اإلنتاج الحيواني
  علوم اإلنتاج الحيواني -  علوم اإلنتاج الحيواني -

  قسم علوم البستنة
  علوم البستنة  -  علوم البستنة -

  علوم التربةقسم 
  علوم التربة  -  علوم التربة -

  قسم المحاصيل الحقلية
  علوم المحاصيل الحقلية  -  علوم المحاصيل الحقلية -
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 علوم البيئة والحراج-  قسم البيئة والحراج

  تقانات حيوية -

  علوم البيئة والحراج  -

كلية الهندسة
 

المعلوماتية
قسم هندسة البرمجيات   

  ونظم المعلومات هندسة البرمجيات -  ونظم المعلومات
ــم   - ــات ونظ ــة البرمجي هندس

  المعلومات  

ــبكات  ــنظم والش ــم ال قس

  النظم والشبكات الحاسوبية  -  النظم والشبكات الحاسوبية -  الحاسوبية

  قسم الذكاء الصنعي
  الذكاء الصنعي  -  الذكاء الصنعي -

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الكلية

صاد
كلية االقت

  

  قسم المحاسبة

  

 المحاسبة -

  مراجعة الحسابات -

 المحاسبة  -

  مراجعة الحسابات  -

 إدارة األعمال-  قسم إدارة األعمال

  التسويق -

 إدارة األعمال  -

  التسويق  -

  قسم االقتصاد
 االقتصاد المالي والنقدي-

 االقتصاد -
  التحوالت االقتصادية في المنطقة العربية  -

 االقتصاد المالي والنقدي  - 

  االقتصاد  -

  التطبيقيقسم اإلحصاء 
  األساليب الكمية  -  األساليب الكمية -

 األسواق المالية-  قسم المصارف والتأمين

  العلوم المالية والمصرفية -
 األسواق المالية  -
  العلوم المالية والمصرفية  -

كلية الحقوق
  

  قسم القانون الخاص
  القانون الخاص  -  القانون الخاص -

 القانون العام-  قسم القانون العام

  اإلدارية والماليةالعلوم  -
 القانون العام  -
  العلوم اإلدارية والمالية  -

  قسم القانون التجاري
  القانون التجاري  -  القانون التجاري -

  قسم القانون الجزائي
 القانون الجزائي  - القانون الجزائي -

  قسم القانون الدولي
 القانون الدولي  - القانون الدولي -

كلية 
العلوم

  قسم الرياضيات  
 الرياضيالتحليل -

 الجبر والهندسة -

 الرياضيات التطبيقية والمعلوماتية   -

 التحليل الرياضي  -

 الجبر والهندسة  -

الرياضيات التطبيقية والمعلوماتية   -

  قسم اإلحصاء 
  اإلحصاء الرياضي  -  اإلحصاء الرياضي  -
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 الفيزياء -  قسم الفيزياء

  الوقاية اإلشعاعية وأمان المنابع المشعة -

 الفيزياء  -

الوقاية اإلشعاعية وأمان المنابع  -

  المشعة 

  قسم الكيمياء
  الكيمياء  -  الكيمياء -

 األحياء الدقيقة -  قسم علم الحياة النباتية

  البيئة والتنوع الحيوي النباتي -

 األحياء الدقيقة  -

  البيئة والتنوع الحيوي النباتي -

  قسم علم الحياة الحيوانية
  علم الحياة الحيوانية  -  علم الحياة الحيوانية -

 الجيولوجيا التطبيقية -  قسم الجيولوجيا

  الجيوفيزياء التطبيقية -

 الجيولوجيا التطبيقية  -

  الجيوفيزياء التطبيقية  -

كلية 
ب والعلوم اإلنسانية

اآلدا
  

  قسم اللغة العربية وآدابها
 األدبي-

 اللغوي -

  النقد والبالغة -

 األدبي  -

 اللغوي  -

  النقد والبالغة  -

 الدراسات األدبية-  الفرنسية وآدابها قسم اللغة

  الدراسات اللغوية -

 الدراسات األدبية  -

  الدراسات اللغوية  -

  قسم اللغة اإلنكليزية وآدابها
 األدبيات-

  للغويات -

  اللغويات التطبيقية -

 األدبيات  -

  اللغويات -

  اللغويات التطبيقية  -

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الكلية

كلية 
ب والعلوم

اآلدا
 

اإلنسانية
  

  قسم اإلعالم
  اإلعالم واالتصال -

  اإلعالم واالتصال  -

  قسم المكتبات والمعلومات

 إدارة المكتبات والمعلومات-

 نظم تخزين المعلومات واسترجاعها -

  

 إدارة المكتبات والمعلومات - 

ــم تخــزين المعلومــات    - نظ

  واسترجاعها 

  قسم الجغرافيا

 الجغرافية الطبيعية -

 الجغرافية البشرية -

 الجغرافية االقتصادية -

 الجغرافية اإلقليمية -

  الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية -

 الجغرافية الطبيعية -

 الجغرافية البشرية -

 الجغرافية االقتصادية -

 الجغرافية اإلقليمية -

ــات   - ــم المعلوم ــرائط ونظ الخ

  الجغرافية 

 تاريخ الشرق القديم -  قسم التاريخ

 تاريخ الحديث والمعاصر  -

  تاريخ العرب واإلسالم  -

 تاريخ الشرق القديم  -

 تاريخ الحديث والمعاصر  -

  تاريخ العرب واإلسالم -

  قسم الفلسفة

 الفلسفة العربية-

 الفلسفة الغربية -

 المنطق وابيستمولوجيا العلوم -

  علم الجمال وعلم األخالق -

 الفلسفة العربية  -

 الفلسفة الغربية  -

 المنطق وابيستمولوجيا العلوم    -
  علم الجمال وعلم األخالق  -
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 علم االجتماع-  قسم علم االجتماع

  العلوم االجتماعية والسياسية  -

 علم االجتماع -

  العلوم االجتماعية والسياسية -

  قسم اآلثار

 )قبل التاريخ عصور ما(آثار شرق قديم -

 

  اآلثار الكالسيكية واآلثار العربية واإلسالمية -

عصور ماقبل (آثار شرق قديم  -

 ) التاريخ

اآلثار الكالسيكية واآلثار العربية  -

  واإلسالمية

كلية التربية
  

  قسم التربية المقارنة
التربية المقارنة واإلدارة التربوية    -  التربية المقارنة واإلدارة التربوية  -

قســم المنــاهج وطرائــق 

  التدريس
 تقنيات التعليم -

  التدريسالمناهج وطرائق  -
 تقنيات التعليم  -
  المناهج وطرائق التدريس  -

 التربية الخاصة-  قسم التربية الخاصة

 تقويم النطق واللغة  -

  التفوق العقلي والموهبة -

 التربية الخاصة -

 تقويم النطق واللغة  -
  التفوق العقلي والموهبة  -

 اإلرشاد النفسي-  قسم اإلرشاد النفسي

  الصحة النفسية لألطفال والمراهقين -
 اإلرشاد النفسي  -
  الصحة النفسية لألطفال والمراهقين  -

  قسم أصول التربية
  أصول التربية  -  أصول التربية -

  قسم علم النفس

  

 علم النفس التربوي -

  علم نفس النمو -

 علم النفس التربوي  -

  علم نفس النمو  -

  قسم القياس والتقويم
القياس والتقويم التربوي والنفسي    -  القياس والتقويم التربوي والنفسي -

  قسم تربية الطفل

  رياض األطفال  -  رياض األطفال -

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الكلية

كلية الشريعة
  

 التفسير وعلوم القرآن-  قسم علوم القرآن والسنة

  الحديث النبوي وعلومه -
 التفسير وعلوم القرآن -
  الحديث النبوي وعلومه  -

اإلسالمي  قسم الفقه

  ومذاهبه

 الفقه اإلسالمي وأصوله-

 االقتصاد اإلسالمي والمؤسسات اإلسالمية -

 

 األحوال الشخصية -

  النظم الشرعية  -

 الفقه اإلسالمي وأصوله  - 

المؤسسات االقتصاد اإلسالمي و -

 اإلسالمية

 األحوال الشخصية -

  النظم الشرعية  -

  قسم العقائد واألديان
  واألديانالعقائد  -  العقائد واألديان -
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كلية الفنون الجميلة
  

  قسم االتصاالت البصرية
  االتصاالت البصرية -  االتصاالت البصرية -

  قسم العمارة الداخلية
  العمارة الداخلية -  العمارة الداخلية -

  قسم التصوير
  التصوير -  التصوير -

  قسم الحفر
  الحفر والطباعة -  الحفر والطباعة -

  قسم النحت
  النحت -  النحت -

كلية العلوم 
السياسية

  قسم العالقات الدولية  
  العالقات الدولية  -  العالقات الدولية -

  الدوليقسم االقتصاد 
  العالقات االقتصادية الدولية -  العالقات االقتصادية الدولية -

  قسم الدراسات السياسية
 الدراسات السياسية - الدراسات السياسية -

المعهد العالي لعلوم الليزر وتطبيقاته
    

  

  

  

  

  علوم الليزر وتطبيقاته  -  الليزر وتطبيقاتهعلوم  -

المعهد العالي للتنمية اإلدارية
    

  

  

  

 العلوم اإلدارية -

  إدارة األعمال الدولية -

 العلوم اإلدارية  -

  إدارة األعمال الدولية  -

ت
المعهد العالي للغا

  تعليم اللغة العربية  تعليم اللغة العربية- قسم تعليم اللغة العربية  

  تعليم اللغة اإلنكليزية -  تعليم اللغة اإلنكليزية- اإلنكليزية قسم تعليم اللغة

  تعليم اللغة الفرنسية -  تعليم اللغة الفرنسية- قسم تعليم اللغة الفرنسية
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ث 
المعهد العالي للبحو

ت الزلزالية
والدراسا

    

  

 علم التكتونيك الزلزالي-

 الهندسة اإلنشائية الزلزالية -

 علم الزالزل -

  الزلزالةالهندسة الجيوتكنيكية  -

 علم التكتونيك الزلزالي -

 الهندسة اإلنشائية الزلزالية -

 علم الزالزل -

  الهندسة الجيوتكنيكية الزلزالة   -

  

  جامعة حلب -ثانياً

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الكلية

ب البشـري
كليـة الطــ

  

  قسم األمراض الباطنية

 أمراض باطنية عامة-

 داخلية صدرية -

 داخلية كلية -

 داخلية هضمية -

  القلب واألوعية -

  أمراض القلب -

  

  قسم الجراحة

 الجراحة العامة-

 الجراحة العظمية -

 الجراحة البولية -

 الجراحة التجميلية -

 جراحة األطفال -

 الجراحة القلبية -

 الجراحة العصبية -

  جراحة األوعية -

 الجراحة العامة -

  الجراحة العظمية -

  التوليد وأمراض النساء -  النسائية التوليد واألمراض -  قسم التوليد وأمراض النساء

  قسم التخدير واألنعاش
  التخدير واإلنعاش والعناية المشددة -

ــة  - ــاش والعناي ــدير واإلنع التخ

       المشددة

  األمراض العينية -  أمراض العين وجراحتها -  قسم أمراض العين

أمراض األذن واألنف والحنجرة والرأس  -  قسم أمراض األذن 

  وجراحتها

  

  األطفال طب -  األطفال  طب -  األطفالقسم 

  قسم الجلدية
  األمراض الجلدية والزهرية -

  

 الطب المخبري-  قسم الطب المخبيري

 الكيمياء الحيوية -

 الطب المخبري -

 الطبية الكيمياء الحيوية -
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  األحياء الدقيقة -  األحياء الدقيقة-

    علم األدوية -  قسم الفيزيولوجيا واألدوية

    األشعة التشخيصية -  قسم التشخيص الشعاعي

 األورام وأمراض الدم -  قسم األورام

 المعالجة الشعاعية لألورام -

  المعالجة الكيميائية لألورام -

  

 التشريح الوصفي -  قسم التشريح المرضي

  التشريح المرضي -

  

  قسم الطب الشرعي
  الطب الشرعي -

  

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الكلية

ب األسنان
كلية ط

  

  قسم جراحة الفم والفكين 
  جراحة الفم والفكين -  جراحة الفم والفكين -

  قسم تقويم األسنان والفكين
  نتقويم األسنان والفكي -  نتقويم األسنان والفكي -

  قسم تعويضات األسنان
  التعويضات المتحركة -  التعويضات المتحركة -

  قسم التيجان والجسور 
  التعويضات الثابت -  التعويضات الثابت -

  أمراض اللثة قسم
  أمراض اللثة والنسج حول السنية -  أمراض اللثة والنسج حول السنية -

  قسم مداواة األسنان
  مداواة األسنان -  مداواة األسنان -

  قسم األطفال
  طب أسنان األطفال -  طب أسنان األطفال -

  قسم طب الفم
  طب الفم  -  طب الفم  -

ــريح   ــج والتش ــم النس قس

  المرضي
لنسج والتشريح المرضي الخاص بالفم ا -

  واألسنان 

لنسج والتشريح المرضي ا -

  الخاص بالفم واألسنان 

صيدلة
كلية ال

  

 علم تأثير األدوية -  األدوية والسمومتأثير قسم 

  التحاليل السمية والشرعية والمهنية   -

 علم تأثير األدوية  -

ليل السمية والشرعية االتح -

  والمهنية   

قسم الصيدالنيات 

  والتكنولوجيا الصيدلية

 االقتصاد الصيدالني -

 الصيدلة الصناعية  -

  الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي -

 االقتصاد الصيدالني  -

 الصيدلة الصناعية  -

الصيدلة السريرية وصيدلية  -

  المشافي 
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  قسم العقاقيير
  العقاقير والنباتات الطبية  -  العقاقير والنباتات الطبية -

 الصيدليةالكيمياء قسم 

  والمراقبة الدوائية
 مراقبة األدوية -

   التطبيقية الصيدليةالكيمياء  -

 مراقبة األدوية -

   التطبيقية الصيدليةالكيمياء  -

الكيمياء التحليلية قسم 

  والغذائية
 مراقبة األغذية -

  الكيمياء التحليلية التطبيقية -

 مراقبة األغذية -

  الكيمياء التحليلية التطبيقية -

قسم الكيمياء الحيوية 

  واألحياء الدقيقة

 التشخيص المخبري -

 الكيمياء الحيوية السريرية -

  األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات  -

 التشخيص المخبري -

 الكيمياء الحيوية السريرية  -

ــدمويات   - ــة وال ــاء الدقيق األحي

  والمناعيات 

كلية 
الهندسة المدنية

  

  اإلنشائيةالهندسة  -  الهندسة اإلنشائية -  قسم الهندسة اإلنشائية

قسم اإلدارة الهندسية 

  اإلدارة الهندسية واإلنشاء -  اإلدارة الهندسية واإلنشاء -  واإلنشاء

قســم هندســة النقــل   

  والنقل هندسة النقل والمواصالت -  والنقل هندسة النقل والمواصالت -  والمواصالت

  الهندسة المائية -  الهندسة المائية -  قسم الهندسة المائية

  الهندسة البيئية -  الهندسة البيئية -  البيئيةقسم الهندسة 

  الهندسة الجيوتكنيكية -  الهندسة الجيوتكنيكية -  قسم الهندسة الجيوتكنيكية

  الهندسة الطبوغرافية -  الهندسة الطبوغرافية -  قسم الهندسة الطبوغرافية

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الكلية

كلية الهندسة الميكانيكية
  

 هندسة الطاقة - هندسة الطاقة-  هندسة الطاقة قسم

 هندسة اإلنتاج - هندسة اإلنتاج-  هندسة اإلنتاج قسم

هندسة اآلالت  قسم

  الزراعية

 هندسة اآلالت الزراعية - هندسة اآلالت الزراعية-

 علم المواد الهندسية - علم المواد الهندسية-  علم المواد الهندسية قسم

 هندسة الطيران - الطيرانهندسة -  هندسة الطيران قسم
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 الهندسة الصناعية - الهندسة الصناعية-  الهندسة الصناعية قسم

 هندسة الغزل والنسيج - هندسة الغزل والنسيج-  الغزل والنسيج مكانيك قسم
كلية الهندسة المعمارية

  

  قسم التصميم المعماري
  التصميم المعماري -  التصميم المعماري -

 المدنتخطيط -  قسم التخطيط والبيئة

 التخطيط اإلقليمي -

  نظريات وتاريخ العمارة -

  تخطيط المدن -

  قسم علوم البناء والتنفيذ
  علوم البناء والتنفيذ -  علوم البناء والتنفيذ -

  
  إعادة تأهيل المدن اإلسالمية والتاريخية -

  

كلية الهندسة الكهربائية واإللكترونية
  

  الهندسة اإللكترونيةقسم 
  الهندسة اإللكترونية -  الهندسة اإللكترونية -

  هندسة االتصاالتقسم 
  هندسة االتصاالت -  هندسة االتصاالت -

  هندسة التحكم واألتمتةقسم 
  هندسة التحكم واألتمتة -  هندسة التحكم واألتمتة -

  هندسة الحواسيب  قسم 
  هندسة الحواسيب   -  هندسة الحواسيب   -

هندسة القيادة قسم 

  هندسة القيادة الكهربائية   -  هندسة القيادة الكهربائية   -  الكهربائية  

هندسة نظـم القـدرة    قسم

  هندسة نظم القدرة الكهربائية -  هندسة نظم القدرة الكهربائية -  الكهربائية

كلية الزراعة
  

  الهندسة الريفيةقسم 
  الهندسة الريفية -  الهندسة الريفية -

  علوم األغذيةقسم 
  علوم األغذية -  علوم األغذية -

  االقتصاد الزراعيقسم 
  االقتصاد الزراعي -  االقتصاد الزراعي -

  وقاية النباتقسم 
  وقاية النبات -  وقاية النبات -

  اإلنتاج الحيوانيقسم 
  اإلنتاج الحيواني -  اإلنتاج الحيواني -

  علوم التربةقسم 
   علوم التربة واستصالح األراضي -

علوم التربة واستصالح  -

   األراضي

  البساتينقسم 
  البساتين -  البساتين -
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الموارد الطبيعية قسم 

  الموارد الطبيعية المتجددة والبيئة -  الموارد الطبيعية المتجددة والبيئة -  المتجددة والبيئة

 المحاصيل الحقلية-  المحاصيل الحقليةقسم 

  الغذائية المنتجات الزراعية وسالمة جودة -
  المحاصيل الحقلية -

كلية الهندسة 

المعلوماتية
هندسة البرمجيات قسم   

  هندسة البرمجيات -  ونظم المعلومات
  

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الكلية

كلية الهندسة 

التقنية
  

  قسم تقانات الهندسة البيئية
  تقانات الهندسة البيئية -

  

  قسم تكنولوجيا األغذية
  تكنولوجيا األغذية -

صاد
كلية االقت

  

 االقتصاد -  قسم االقتصاد

  الدوليةاالقتصادية  العالقات -

  االقتصاد -

  الدوليةاالقتصادية  العالقات -

  قسم إدارة األعمال 
  إدارة األعمال  -

  إدارة األعمال -

  قسم تسويق
  لتسويقا -

  لتسويقا -

  قسم المحاسبة
  المحاسبة -

  المحاسبة -

ــم   ــاء ونظ ــم اإلحص قس

  المعلومات

 التطبيقياإلحصاء -

 نظم المعلومات اإلدارية -

 التأمين والمصارف  -

  السكان -

 التطبيقياإلحصاء  -
 

  السكان -

لمالية العلوم اقسم 

  العلوم المالية والمصرفية  -  والمصرفية

  العلوم المالية والمصرفية -

كلية الحقوق
  

  القانون العام  -  القانون العام -  قسم القانون العام

  القانون الدولي  -  القانون الدولي -  قسم القانون الدولي

  القانون الخاص  -  الخاصالقانون  -  قسم القانون الخاص

  قسم القانون الجزائي
  القانون الجزائي -

  القانون الجزائي -

  قسم القانون التجاري
  القانون التجاري -

  القانون التجاري -
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كلية 
العلوم

  
  قسم الكيمياء

 الكيمياء التحليلية-

  الكيمياء العضوية -

  الكيمياء التطبيقية -

  الكيمياء الفيزيائية -

 الكيمياء التحليلية -

  الكيمياء العضوية  -

  الكيمياء التطبيقية -

  الكيمياء الفيزيائية -

  قسم الحياة النباتية

 الوراثة النباتية والتقانة الحيوية-

 البيئة والتصنيف النباتي -

 األحياء الدقيقة -

  الخلية والفيزيولوجيا النباتية  -

 الوراثة النباتية والتقانة الحيوية -

 البيئة والتصنيف النباتي  -

 الدقيقةاألحياء   -

الخلية والفيزيولوجيا النباتية         -

  قسم الفيزياء
 فيزياء الجسم الصلب -

 الفيزياء اإلشعاعية -

  الفيزياء النظرية  -

 فيزياء الجسم الصلب -

 الفيزياء اإلشعاعية  -

  الفيزياء النظرية  -

  قسم الحياة الحيوانية

 البيئة والتصنيف الحيواني -

 الجنين والتشريح المقارن  -

 علم وظائف األعضاء والسلوك الحيواني  -
 

  البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية        -

 البيئة والتصنيف الحيواني -

 الجنين والتشريح المقارن  -

علم وظائف األعضاء والسـلوك   -

 الحيواني 

البيولوجيا الجزيئيـة والتقانـات    -

  الحيوية      

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الكلية

كلية 
العلوم

  

 التحليل الرياضي-  قسم الرياضيات

 الجبر  -

 علوم الحاسوب -

   الرياضيات التطبيقية والبرمجة -

 التحليل الرياضي -

 الجبر  -

 علوم الحاسوب -

   الرياضيات التطبيقية والبرمجة -

  قسم اإلحصاء الرياضي
  اإلحصاء الرياضي -

   وعلوم الحاسوبالبرامج اإلحصائية  -

  اإلحصاء الرياضي -

ــائية  - ــرامج اإلحص ــوم الب وعل

   الحاسوب

  قسم الجيولوجيا
   الجيولوجيا التطبيقية -   الجيولوجيا التطبيقية -

كلية 
ب والعلوم اإلنسانية

اآلدا
 الدراسات األدبية   -  قسم اللغة العربية  

 الدراسات اللغوية  -

  اللغات السامية القديمة -

 الدراسات األدبية   -

 الدراسات اللغوية  -

  القديمةاللغات السامية  -

 الدراسات األدبية -  قسم اللغة اإلنكليزية

  الدراسات اللغوية  -

 الدراسات األدبية  -

  الدراسات اللغوية -

 الدراسات األدبية  -  قسم اللغة الفرنسية

 الدراسات اللغوية -

  الماجستير الدولي للدراسات الفرانكفونية -

 الدراسات األدبية  -

  الدراسات اللغوية -
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كلية التربية
قسم المناهج وطرائق   

  التدريس وأصولالمناهج  -  التدريس 

  

  قسم اإلرشاد النفسي
  اإلرشاد النفسي -

ث العلمي العربي
معهد الترا

  

  تاريخ العلوم األساسيةقسم 
  تاريخ العلوم األساسية -  تاريخ العلوم األساسية -

  تاريخ العلوم التطبيقيةقسم 
  التطبيقيةتاريخ العلوم  -  تاريخ العلوم التطبيقية -

  تاريخ العلوم الطبيةقسم 
  تاريخ العلوم الطبية -  تاريخ العلوم الطبية -

التراث العمراني قسم 

  التراث العمراني وعلوم اآلثار -  التراث العمراني وعلوم اآلثار -  وعلوم اآلثار

ت
المعهد العالي للغا

  تعليم اللغة العربية -  تعليم اللغة العربية- قسم تعليم اللغة العربية  

  تعليم اللغة اإلنكليزية -  تعليم اللغة اإلنكليزية- قسم تعليم اللغة اإلنكليزية

  تعليم اللغة الفرنسية -  تعليم اللغة الفرنسية- قسم تعليم اللغة الفرنسية

  

  جامعة تشرين -ثالثاً

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الكلية

كلية الطب
  

 األمراض الباطنة - قسم األمراض الباطنية

 أمراض الجهاز الهضمي -

 أمراض القلب واألوعية -

 أمراض الجهاز التنفسي -

 أمراض الغدد واالستقالب -

 األمراض العصبية -

 أمراض الدم -

 أمراض الكلية -

 أمراض الجهاز الحركي -

  )الخمجية ( األمراض المعدية  -

 األمراض الباطنة   -

 أمراض الجهاز الهضمي -

 أمراض القلب واألوعية -

 أمراض الجهاز التنفسي -

 أمراض الغدد واالستقالب -

 األمراض العصبية -

 أمراض الدم -

 أمراض الكلية -

 أمراض الجهاز الحركي -

  ) الخمجية ( األمراض المعدية  -
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 الجراحة العامة -  العامة قسم الجراحة

 الجراحة العصبية -

 الجراحة الترميمية والحروق -

 جراحة القلب  -

 جراحة األوعية  -

 الجراحة الصدرية -

  جراحة األطفال -

 الجراحة العامة  -

 الجراحة العصبية -
 الجراحة الترميمية والحروق - 

 جراحة القلب  -

 جراحة األوعية  -

 الجراحة الصدرية -

  جراحة األطفال -

  الجراحة البولية -  الجراحة البولية -  قسم الجراحة البولية

  قسم الجراحة العظمية
   الجراحة العظمية -   الجراحة العظمية -

 قسم التوليد وأمراض النساء

  
  التوليد وأمراض النساء -  التوليد وأمراض النساء -

أمراض العين قسم 

  أمراض العين وجراحتها -  أمراض العين وجراحتها -  وجراحتها

أمراض األذن واألنف قسم 

  أمراض األذن واألنف والحنجرة -  أمراض األذن واألنف والحنجرة -  والحنجرة

  طب األطفالقسم 
  طب األطفال -  طب األطفال -

  واإلنعاشالتخدير قسم 
  التخدير واإلنعاش -  التخدير واإلنعاش -

  قسم التشريح المرضي
  التشريح المرضي -  التشريح المرضي -

  الطب المخبري قسم 
  الطب المخبري  -  الطب المخبري  -

  األحياء الدقيقةقسم 
  األحياء الدقيقة -  األحياء الدقيقة -

  الكيمياء الحيويةقسم 
  الكيمياء الحيوية -  الكيمياء الحيوية -

قسم األمـراض الجلديـة   

  األمراض الجلدية والزهرية -  األمراض الجلدية والزهرية -  والزهرية

  قسم األمراض الصدرية
  األمراض الصدرية -  األمراض الصدرية -

التشخيص الشـعاعي  قسم 

  التشخيص الشعاعي والتصوير الطبي -  والتصوير الطبي
التشخيص الشعاعي والتصـوير   -

   الطبي
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  درجة دكتوراه  الماجستيردرجة   القسم  الكلية

ب األسنان
كلية ط

  
  )البيولوجيا( قسم علم الحياة

   )البيولوجيا( علم الحياة  -    )البيولوجيا( علم الحياة  -

  قسم النسج والتشريح المرضي
   النسج والتشريح المرضي لألسنان  -

النسج والتشريح المرضي  -

   لألسنان 

  مداواة األسنانقسم 
   األسنان مداواة -   مداواة األسنان -

الداعمـة  أمراض النسـج  

   أمراض النسج حول السنية  -   أمراض النسج حول السنية  -    لألسنان

  طب الفمقسم 
   طب الفم  -   طب الفم  -

  تقويم األسنانقسم 
   تقويم األسنان -  تقويم األسنان -

  طب أسنان األطفالقسم 
   طب أسنان األطفال -  طب أسنان األطفال -

 األسنان تعويضاتقسم 

  تعويضات األسنان الثابتة  -  الثابتة األسنان تعويضات -  الثابتة

 األسـنان  تعويضـات قسم 

   تعويضات األسنان المتحركة -  المتحركة  األسنان تعويضات -  المتحركة

 جراحة الفم والفكينقسم 

  
   جراحة الفم والفكين -  جراحة الفم والفكين -

صيدلة
كلية ال

  

  قسم األدوية والسموم
   علم السموم  -   علم السموم  -

ــيدالنيات   ــم الصـ قسـ

  والتكنولوجيا الصيدلية

 الصيدلة والصياغة الصيدالنية -

 تصميم ومراقبة الدواء -

  االقتصاد والتسويق الصيدالني  -

  الصيدلة الصناعية  -

   الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي -

الصيدلة والصياغة الصيدالنية     -

  تصميم ومراقبة الدواء -

االقتصاد والتسويق الصيدالني     -

  الصيدلة الصناعية  -
 الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي    -

  قسم العقاقير
   علم تأثير األدوية  -   علم تأثير األدوية  -

قســم الكيميــاء التحليليــة 

  والغذائية
  الكيمياء التحليلية الصيدالنية -

   مراقبة األغذية  -

  الكيمياء التحليلية الصيدالنية   -

   مراقبة األغذية  -
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قسم الكيمياء الصيدلية 

  والمراقبة الدوائية
  الكيمياء الطبية  -

   العقاقير والنباتات الطبية  -
  الكيمياء الطبية  -
   العقاقير والنباتات الطبية  -

قسم الكيمياء الحيوية 

  واألحياء الدقيقة

 والمناعياتاألحياء الدقيقة والدمويات -

  الكيمياء الحيوية السريرية   -

  التشخيص المخبري  -

   التقانة الحيوية الصيدالنية -

األحياء الدقيقة والدمويات  - 

 والمناعيات 

 الكيمياء الحيوية السريرية   -

  التشخيص المخبري  -

        التقانة الحيوية الصيدالنية  -

كلية 
الهندسة المدنية

  

  قسم الهندسة الطبوغرافية
   الهندسة الطبوغرافية -  الهندسة الطبوغرافية -

 الهندسة اإلنشائية-  قسم الهندسة اإلنشائية

  المحسوبميكانيك اإلنشاء  -

 الهندسة اإلنشائية -

  ميكانيك اإلنشاء المحسوب  -

  والري قسم الهندسة المائية
  الهندسة المائية -  الهندسة المائية -

  قسم الهندسة البيئية
  البيئيةالهندسة  -  الهندسة البيئية -

قســم هندســة النقــل   

  والنقل  تهندسة المواصال -  والنقل تهندسة المواصال -  والمواصالت

ــية   ــم اإلدارة الهندس قس

  اإلدارة الهندسية واإلنشاء  -  اإلدارة الهندسية واإلنشاء -  واإلنشاء

   الهندسة الجيوتكنيكية -  الهندسة الجيوتكنيكية -  قسم الهندسة الجيوتكنيكية

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الكلية

كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية
  

قسم هندسة االتصاالت 

  وااللكترونيات
 االتصاالت الكهربائية -

  هندسة االلكترونيات وتطبيقها -
 االتصاالت الكهربائية          -

هندسة االلكترونيات وتطبيقها      -

الحاسبات والتحكم قسم 

  اآللي

 الحاسبات االلكترونيةهندسة -

 هندسة التحكم اآللي  -

  االتصاالت المعلوماتية -

هندسة الحاسبات االلكترونية       -

  هندسة التحكم اآللي   -

   االتصاالت المعلوماتية  -

هندسة الطاقة قسم 

هندسة نظم القدرة الكهربائية       -  هندسة نظم القدرة الكهربائية -  الكهربائية  

  التصميم واإلنتاجقسم 
هندسة علم المواد وهندستها         -  هندسة علم المواد وهندستها -

  هندسة الميكاترونيكقسم 
   هندسة الميكاترونيك  -  هندسة الميكاترونيك -
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هندسة القوى قسم 

  الميكانيكية

 الطاقة الشمسية ةهندس-

 هندسة اآلالت الحرارية -

  طاقة الرياح -

 )فولطائيةالفوتو (الطاقة المتجددة  -

   )الخاليا الضوئية(الطاقة المتجددة  -

 الطاقة الشمسية  ةهندس -

         هندسة اآلالت الحرارية -

   طاقة الرياح  -

  )الفوتو فولطائية(الطاقة المتجددة  -

الخاليا (الطاقة المتجددة  -

    )الضوئية

كلية الهندسة المعمارية
  

  قسم التصميم المعماري
    عماريتصميم م -  عماريتصميم م -

  قسم تخطيط المدن والبيئة
   تخطيط المدن والبيئة  -  تخطيط المدن والبيئة -

قسم نظريات وتاريخ 

   نظريات وتاريخ العمارة -   نظريات وتاريخ العمارة -  العمارة

  قسم علوم البناء والتنفيذ
   علوم البناء والتنفيذ -   علوم البناء والتنفيذ -

كلية الزراعة
  

  قسم هندسة ريفية
  الزراعية تاآلال -  الزراعية تاآلال -

  قسم علوم األغذية
  علوم األغذية -  علوم األغذية -

 علوم الغابات -  قسم الحراج والبيئة

  العلوم البيئية   -

 علوم الغابات  -

  العلوم البيئية  -

  اقتصاد زراعي  -  اقتصاد زراعي  -  قسم اقتصاد زراعي

  قسم وقاية نبات
  وقاية النبات -  وقاية النبات -

  حيوانيقسم إنتاج 
 )المجترات (  اإلنتاج الحيواني-

 ) دواجن( اإلنتاج الحيواني -

  )األسماك ( اإلنتاج الحيواني  -

 )   المجترات( اإلنتاج الحيواني -

 ) دواجن( اإلنتاج الحيواني -

)         األسماك(اإلنتاج الحيواني  -

واستصـالح   قسم التربـة 

  واستصالح األراضيالتربة  -  التربة واستصالح األراضي -  األراضي

  قسم علوم أساسية
   تقانات حيوية  -   تقانات حيوية  -

  قسم بساتين
  بستنةال -  بستنة ال -

  قسم محاصيل حقلية
  المحاصيل الحقلية -  المحاصيل الحقلية -

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الكلية
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كلية الهندسة 

المعلوماتية
  

قسم النظم والشبكات 

   النظم والشبكات الحاسوبية  -  والشبكات الحاسوبيةالنظم  -  الحاسوبية
كلية الهندسة 

التقنية
  هندسة المعدات واآلليات  

    المعدات واآلليات -  المعدات واآلليات -

  هندسة األتمتة الصناعية
   األتمتة الصناعية  -   األتمتة الصناعية  -

صاد
كلية االقت

  

 االقتصاد والتخطيط-  قسم االقتصاد والتخطيط

  الدوليةالعالقات  -

 االقتصاد والتخطيط -

  العالقات الدولية -

  قسم المحاسبة
  المحاسبة -

  المحاسبة -

  قسم إدارة األعمال
 التسويق-

 اإلدارة -

  السياحة واالستضافة -

 التسويق -

 اإلدارة -

   السياحة واالستضافة -

 اإلحصاء -  قسم اإلحصاء

  السكان والتنمية -

 اإلحصاء -

  السكان والتنمية -

كلية
 

العلوم
  

  قسم الرياضيات
 التحليل الرياضي-

 الجبر -

  المعلوماتية -

 التحليل الرياضي -

 الجبر -

    المعلوماتية -

  قسم الفيزياء

 الفيزياء النظرية -

 الفيزياء اإلشعاعية -

 فيزياء الجسم الصلب -

 االلكترونيات -

  فيزياء الليزر واألطياف الذرية والجزئية -

   الفيزياء النظرية -

 الفيزياء اإلشعاعية -

 فيزياء الجسم الصلب -

   االلكترونيات -

فيزياء الليزر واألطياف الذريـة   -

    والجزئية

  قسم الكيمياء

 الكيمياء العضوية-

 الكيمياء الالعضوية -

 الكيمياء الفيزيائية -

  الكيمياء التحليلية -

 الكيمياء العضوية -

 الكيمياء الالعضوية -

 الكيمياء الفيزيائية -

  الكيمياء التحليلية -

  قسم علم الحياة النباتية
 ةالنباتي الحياةعلم -

 البيئة والتصنيف النباتي -

  البيئة المائية -

  ة النباتي الحياةعلم  -
  البيئة والتصنيف النباتي  - 

  البيئة المائية -

  قسم علم الحياة الحيوانية
 علم الحياة الحيوانية -

  ة الحيواني المائيةعلم البيئة  -

  علم البيئة والتصنيف الحيواني  -

  علم الحياة الحيوانية  -
  البيئة المائية الحيوانيةعلم  - 

  علم البيئة والتصنيف الحيواني -
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  قسم الجيولوجيا
 )ئيةجيوفيزيا –تطبيقية (الجيولوجيا  -

 تطبيقية  جيوفيزياء -

  هيدرو جيولوجيا  -

ــا  - ــة (الجيولوجيـ  –تطبيقيـ

   )جيوفيزيائية

  تطبيقية  جيوفيزياء -

   هيدرو جيولوجيا -

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الكلية

كلية 
ب والعلوم اإلنسانية

اآلدا
  

 الدراسات األدبية-  قسم اللغة العربية

  الدراسات اللغوية -

 الدراسات األدبية -

  الدراسات اللغوية -

 الدراسات األدبية-  قسم اللغة اإلنكليزية

  الدراسات اللغوية -

 الدراسات األدبية   -

    الدراسات اللغوية -

 الدراسات األدبية-  قسم اللغة الفرنسية

  الدراسات اللغوية -

 الدراسات األدبية   -

    الدراسات اللغوية -

  قسم الفلسفة
  فلسفةال -

   فلسفةال -

  قسم الجغرافيا
  والبشرية الجغرافيا الطبيعية -

    الجغرافيا الطبيعية والبشرية

كلية التربية
    

  قسم تربية الطفل
   تربية الطفل -  تربية الطفل -

ضية
كلية التربية الريا

  الرياضيقسم التدريب   
    التدريب الرياضي -   التدريب الرياضي  -

ــاهج وأصــول  قســم المن

  المناهج وأصول تدريس التربية الرياضية -  تدريس التربية الرياضية
المناهج وأصول تدريس التربيـة   -

   الرياضية

ضية
كلية التربية الريا

  

ــيط واإلدارة  ــم التخطـ قسـ

   واإلدارة الرياضيةالتخطيط  -   التخطيط واإلدارة الرياضية -  الرياضية

قسم العلوم الصحية 

   العلوم الصحية الرياضية        -   العلوم الصحية الرياضية -  الرياضية

  قسم علوم الحركة الرياضية
          علوم الحركة الرياضية -   علوم الحركة الرياضية -

كلية

التم

  قسم تمريض البالغين  ضري
   تمريض البالغين  -  تمريض البالغين  -
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قســم تمــريض الحــاالت 

  الحرجة 
 )عام(تمريض الحاالت الحرجة  -

  )أورام(تمريض الحاالت الحرجة  -

   )عام(تمريض الحاالت الحرجة - 

  )أورام(تمريض الحاالت الحرجة  -

الوالدة قسم تمريض 

   تمريض األمومة وصحة المرأة -  تمريض األمومة وصحة المرأة -  وأمراض النساء

  قسم تمريض صحة الطفل
   تمريض صحة األطفال -  صحة األطفالتمريض  -

قسم التمريض النفسي 

   التمريض النفسي والصحة العقلية -  التمريض النفسي والصحة العقلية -  والصحة العقلية

قسم تمريض صحة 

   تمريض صحة المجتمع -  تمريض صحة المجتمع -  المجتمع

  قسم اإلدارة في التمريض
    اإلدارة في التمريض -  اإلدارة في التمريض -

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الكلية

ث البحرية
المعهد العالي للبحو

  

  قسم البيولوجيا البحرية
  البيولوجيا البحرية  -  البيولوجيا البحرية -

ــة  ــاء البحري ــم الكيمي قس

  الكيمياء البحرية والتلوث البحرية -  الكيمياء البحرية والتلوث البحرية -  والتلوث البحري

  البحريةقسم الفيزياء 
   الفيزياء البحرية -  الفيزياء البحرية -

  قسم الجيولوجيا البحرية
  الجيولوجيا البحرية  -  الجيولوجيا البحرية -

ث البيئية
معهد البحو

  

  

قسم النظم البيئية وحمايـة  

  البيئة من التلوث

  

   كيمياء البيئة -  كيمياء البيئة -

ت
المعهد العالي للغا

  

  قسم تعليم اللغة الفرنسية
  تعليم اللغة الفرنسيةطرائق  -
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  جامعة البعث -رابعاً

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الكلية

ب 
كلية الط

 

ي
البشر

  

  قسم الفيزيولوجيا 
  أدوية ومداواة -

  

ب األسنان
كلية ط

  

  قسم جراحة الفم والفكين
     جراحة الفم والفكين -  جراحة الفم والفكين -

  قسم تقويم األسنان
   تقويم األسنان والفكين  -  والفكينتقويم األسنان  -

قسم التعويضـات السـنية   

  المتحركة
التعويضات السنية الجزئية والكاملة  -

  المتحركة

التعويضــات الســنية الجزئيــة   -

     والكاملة المتحركة

ــريح  ــم النســج والتش قس

     التشريح المرضي -  التشريح المرضي -  المرضي

  قسم التيجان والجسور
   التيجان والجسور  -  التيجان والجسور  -

قسم أمراض النسج الداعمة 

    أمراض النسج الداعمة لألسنان -  أمراض النسج الداعمة لألسنان  -  لألسنان

  قسم مداواة األسنان
   مداواة األسنان  -  مداواة األسنان  -

  قسم طب أسنان األطفال
   طب أسنان األطفال  -   طب أسنان األطفال  -

كلية 
الهندسة المدنية

  

  الهندسة البيئيةقسم 
  الهندسة البيئية -  الهندسة البيئية -

  قسم الهندسة المائية
  هندسة وإدارة الموارد المائية -  هندسة وإدارة الموارد المائية -

  قسم الهندسة الجيوتكنيكية
  الهندسة الجيوتكنيكية -  الهندسة الجيوتكنيكية -

  قسم اإلدارة الهندسية واإلنشاء
  اإلدارة الهندسية واإلنشاء -  اإلدارة الهندسية واإلنشاء -

  قسم الهندسة اإلنشائية
  الهندسة اإلنشائية -  الهندسة اإلنشائية -

  قسم الهندسة الطبوغرافية
  الهندسة الطبوغرافية -  الهندسة الطبوغرافية -

  قسم هندسة المواصالت والنقل
  هندسة المواصالت والنقل -  هندسة المواصالت والنقل -
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كلية الهندسة الميكانيكية 
والكهربائية

  

قسم الهندسة االلكترونيـة  

  هندسة االتصاالت -  هندسة االتصاالت -  واالتصاالت

قسم هندسة الطاقة 

  هندسة الطاقة الكهربائية  -  هندسة الطاقة الكهربائية -  الكهربائية

قسم هندسة القوى 

  هندسة القوى الميكانيكية  -  هندسة القوى الميكانيكية -  الميكانيكية

 قسم هندسة التصميم

  هندسة التصميم واإلنتاج    -  هندسة التصميم واإلنتاج -  واإلنتاج

قسم هندسة التحكم اآللـي  

هندسة التحكم اآللي والحواسيب    -  هندسة التحكم اآللي والحواسيب -  والحواسيب

كلية الهندسة المعمارية
  قسم علوم البناء والتنفيذ  

  علوم البناء والتنفيذ  -  علوم البناء والتنفيذ -

  التصميم المعماريقسم 
  التصميم المعماري  -  التصميم المعماري -

  التخطيط والبيئة -  قسم التخطيط والبيئة

   التخطيط اإلقليمي  -
  التخطيط والبيئة  -

كلية الهندسة

الكيميائية 

والبترولية
  

  قسم الهندسة الكيميائية

 هندسة التكرير-

 تكنولوجيا األسمدة -

 هندسة المكاثير -

 هندسة العمليات -

  وحماية البيئةالتلوث  -

 هندسة التكرير -

 تكنولوجيا األسمدة  -

 هندسة المكاثير  -

 هندسة العمليات  -

  التلوث وحماية البيئة  -

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الكلية

كلية الهندسة الكيميائية والبترولية
  

  

  قسم الهندسة الغذائية

 تقانة تصنيع الحبوب ومنتجاتها -

 التقانة الحيوية -

  األغذية حفظ وتخزين -

 تقانة تصنيع الحبوب ومنتجاتها  -

 التقانة الحيوية -

  حفظ وتخزين األغذية  -

  قسم الهندسة البترولية

 هندسة مخزون وإنتاج ونقل النفط والغاز-
 

هندسة حفر اآلبار النفطية والغازية  -

 ومعداتها
 

  طرائق استكشاف النفط والغاز -

هندسة مخزون وإنتاج ونقل  -

 النفط والغاز

اآلبار النفطية هندسة حفر  -

 والغازية ومعداتها

طرائق استكشاف النفط والغاز     -
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 هندسة النسيج ومعالجاته-  قسم هندسة الغزل والنسيج

  هندسة األلياف وغزلها -

 هندسة النسيج ومعالجاته  -

  هندسة األلياف وغزلها  -

كلية الزراعة
  

  قسم وقاية النبات
  وقاية النبات -  وقاية النبات -

  الزراعيقسم االقتصاد 
  االقتصاد الزراعي -  االقتصاد الزراعي -

  قسم اإلنتاج الحيواني
  اإلنتاج الحيواني -  اإلنتاج الحيواني -

قسم التربـة واستصـالح   

  التربة واستصالح األراضي -  التربة واستصالح األراضي -  األراضي

  قسم المحاصيل الحقلية
  المحاصيل الحقلية -  المحاصيل الحقلية -

  قسم البساتين
  البساتين -  البساتين -

  قسم الهندسة الريفية
  الهندسة الريفية  -  الهندسة الريفية  -

  قسم علوم األغذية
  علوم األغذية  -  علوم األغذية  -

كلية 
العلوم

  

  قسم الرياضيات

 التحليل الرياضي-

 الجبر -

 ميكانيك رياضي -

  معادالت تفاضلية -

 التحليل الرياضي -

 الجبر -

 ميكانيك رياضي -

  معادالت تفاضلية -

  قسم اإلحصاء الرياضي
   إحصاء  -   إحصاء  -

  قسم الفيزياء

 الفيزياء اإلشعاعية-

 فيزياء الطاقة والبيئة -

 فيزياء المادة الكثيفة -

   االلكترونيات  -

 الفيزياء اإلشعاعية -

 فيزياء الطاقة والبيئة -

 فيزياء المادة الكثيفة -

   االلكترونيات  -

  قسم الكيمياء

 الكيمياء العضوية-

 التحليليةالكيمياء  -

 الكيمياء الفيزيائية -

 الكيمياء الالعضوية -

  كيمياء اشعاعية  -

  كيمياء كوانتية  -
  

  

  

 

 الكيمياء العضوية -

 الكيمياء التحليلية -

 الكيمياء الفيزيائية -

 الكيمياء الالعضوية -

  كيمياء اشعاعية  -

   كيمياء كوانتية  -
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  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الكلية
كلية 

ب
اآلدا

 
والعلوم اإلنسانية

  

  

  قسم اللغة العربية
 الدراسات األدبية -

 الدراسات اللغوية -

  الدراسات النقدية والبالغية -

 الدراسات األدبية -

 الدراسات اللغوية -

        الدراسات النقدية والبالغية -

 الدراسات األدبية -  قسم اللغة اإلنكليزية

  الدراسات اللغوية -

   الدراسات األدبية -

   الدراسات اللغوية  -

كلية التربية
  

  تربية الطفل   -  تربية الطفل -  قسم تربية الطفل

   اإلرشاد النفسي  -   اإلرشاد النفسي  -  قسم اإلرشاد النفسي

قسم المناهج وطرائق 

  التدريس
   المناهج  -   المناهج  -

ب البيطري
كلية الط

  

  وظائف األعضاء قسم

  

 الفيزيولوجيا البيطرية-

 البيطريةالكيمياء الحيوية  -

 األدوية البيطرية -

  علم الحيوان -

 الفيزيولوجيا البيطرية -

 الكيمياء الحيوية البيطرية -

 األدوية البيطرية -

  علم الحيوان -

  أمراض الحيوانقسم 

 األمراض المعدية-

 األمراض الباطنة البيطرية -

 أمراض الدواجن -

  الوبائيات البيطرية -

 األمراض المعدية -

 األمراض الباطنة البيطرية -

 الدواجنأمراض  -

  الوبائيات البيطرية -

  التشريحقسم 

 التشريح البيطري-

 النسج البيطرية -

 الجنين البيطري -

  التشريح والتحنيط البيطري -

 التشريح البيطري -

 النسج البيطرية -

 الجنين البيطري -

  التشريح والتحنيط البيطري -

  قسم اإلنتاج الحيواني

 تربية المجترات-

 تغذية المجترات -

 تربية الدواجن -

 الدواجنتغذية  -

  تربية ورعاية الخيول -

 تربية المجترات -

 تغذية المجترات -

 تربية الدواجن -

 تغذية الدواجن -

  تربية ورعاية الخيول -

  قسم التشريح المرضي
 التشريح المرضي-

  الطب الشرعي -

 التشريح المرضي -

  الطب الشرعي -

 الطفيليات-  قسم األحياء الدقيقة

 األحياء الدقيقة -

 الطفيليات -

 األحياء الدقيقة -



 

 

  يف اجلامعات احلكومية دليل الدراسات العليا                                                                 جملس التعليم العايل             

  التشخيص المخبري -  التشخيص المخبري-

  قسم الجراحة والوالدة

 الجراحة واألشعة والتخدير-

 الوالدة والتناسل وأمراضها -

 التلقيح االصطناعي ونقل األجنة -

  

 الجراحة واألشعة والتخدير -

 الوالدة والتناسل وأمراضها -

التلقيح االصـطناعي ونقـل    -

  األجنة

  دكتوراهدرجة   درجة الماجستير  القسم  الكلية

ب البيطري
كلية الط

  

قسم الصحة العامة والطب 

  الوقائي

 صحة اللحوم وتقاناتها -

 صحة األلبان وتقاناتها -

 صحة الحيوان -

 الصحة العامة والطب الوقائي -

 تربية األسماك وأمراضه -

 رعاية الحيوانات الصغيرة -

 األمراض المشتركة -

  سالمة البيئة -

 صحة اللحوم وتقاناتها -

 وتقاناتهاصحة األلبان  -

 صحة الحيوان -

الصحة العامة والطب  -

 الوقائي

 تربية األسماك وأمراضه -

 رعاية الحيوانات الصغيرة -

 األمراض المشتركة -

  سالمة البيئة -

ت
المعهد العالي للغا

 تعليم اللغة اإلنكليزية- قسم تعليم اللغة اإلنكليزية  

  الترجمة -

  تعليم اللغة اإلنكليزية -

 قسم تعليم اللغة الفرنسية 
  تعليم اللغة الفرنسية -  تعليم اللغة الفرنسية -

 قسم تعليم اللغة العربية 
  تعليم اللغة العربية -  تعليم اللغة العربية -

  

  جامعة الفرات - خامساً

  

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الكلية

كلية الزراعة
  

  قسم البساتين
  البساتين -  البساتين -

  قسم اإلنتاج الحيواني
  اإلنتاج الحيواني -  الحيوانياإلنتاج  -

  قسم المحاصيل الحقلية
  المحاصيل الحقلية -  المحاصيل الحقلية -

قسم التربـة واستصـالح   

  التربة واستصالح األراضي -  التربة واستصالح األراضي -  األراضي
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  قسم الحراج والبيئة
  الحراج والبيئة -  الحراج والبيئة -

  قسم علوم األغذية
  علوم األغذية -  علوم األغذية -

  قسم وقاية النبات
  وقاية النبات -  وقاية النبات -

  قسم االقتصاد الزراعي
  االقتصاد الزراعي -  االقتصاد الزراعي -

كلية العلوم
  

  قسم الكيمياء
  الكيمياء العضوية -

  

كلية التربية
  قسم تربية الطفل  

  الدراسات التربوية لألطفال -
  

  اإلرشاد النفسيقسم 
  الدراسات النفسية لألطفال -

  

  

  الجامعة االفتراضية: سادساً

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الكلية

    
  إدارة الجودة -

  إدارة الجودة -

    
  إدارة التقانة -

  إدارة التقانة -
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  املاجستري والدكتوراه اتدرج: ثانياً 

  حسب الكليات
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II - حسب الكليات :  

  كلية الطب البشري: أوالً

  

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة دمشق
  

  ماجستير في التخصصات ماقبل السريرية

قسـم التشـريح والنســج   

  والجنين

 التشريح-

 الجنين والوراثة -

  الخلية والنسج -

  

  قسم الفيزيولوجيا واألدوية

 الفيزيولوجيا الطبية-

 االستقصاءات الكهربائية الفيزيولوجية -

  األدوية والمداواة -

  

ــرة   ــب األس ــم ط قس

  والمجتمع

 الصحة العامة والطب الوقائي-

  الصحة البيئية والمهنية -

  

  شهادات الدراسات العليا في التخصصات السريرية

 األمراض الباطنية-  قسم األمراض الباطنية

 أمراض الجهاز الهضمي -

 أمراض القلب واألوعية -

 أمراض الجهاز التنفسي -

 أمراض الغدد واإلستقالب -

 العصبيةاألمراض  -

 أمراض الدم واألورام -

 أمراض الكلية -

 أمراض الجهاز الحركي -

 )الخمجية(األمراض المعدية  -

 طب الشيخوخة -

 األمراض النفسية -

  الطب الفيزيائي والرياضي وإعادة التأهيل -

  

 الجراحة العامة-  قسم الجراحة

 الجراحة البولية -

 الجراحة العظمية -

 الجراحة الصدرية -

 الجراحة العصبية -

 الترميمية والحروقالجراحة  -

 جراحة القلب -

  



 

 

  يف اجلامعات احلكومية دليل الدراسات العليا                                                                 جملس التعليم العايل             

 جراحة األوعية-

 جراحة األطفال -

  طب الطوارئ والعناية المشددة -

قسم التوليـد وأمـراض   

  النساء

 التوليد وأمراض النساء-

  جراحة األورام النسائية -

  

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة دمشق
  

    ومعالجة األلمالتخدير واإلنعاش -  قسم التخدير واألنعاش

    أمراض العين وجراحتها-  قسم أمراض العين

أمراض األذن واألنف والحنجرة والـرأس  -  قسم أمراض األذن 

  والعنق وجراحتها

  

 طب األطفال-  قسم األطفال

 أمراض الوليد والخديج -

 أمراض الدم واألورام عند األطفال   -

 األمراض المعدية عند األطفال  -

 األمراض الهضمية عند األطفال  -

 األمراض القلبية عند األطفال   -

 األمراض العصبية عند األطفال -

  أمراض الكلية عند األطفال -

  

األمراض الجلدية واألمراض المنقولة -  قسم الجلدية

  بالجنس

  

    الطب المخبري-  قسم الطب المخبيري

 التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي-  قسم التشخيص الشعاعي

 األشعة التداخلية -

التشخيص والمعالجة ( الطب النووي  -

 )بالنظائر المشعة

  أشعة األطفال -

  

 المعالجة الشعاعية لألورام-  قسم األورام

 المعالجة الكيميائية لألورام -

  طب األورام -

  

    التشريح المرضي والخلويات المرضية-  قسم التشريح المرضي 

    طب األسرة-  قسم طب األسرة 

    الطب الشرعي-  الشرعيقسم الطب 

ب
جامعة حل

  

  قسم األمراض الباطنية

 أمراض باطنية عامة-

 داخلية صدرية -

 داخلية كلية -

 داخلية هضمية -

  القلب واألوعية -

  أمراض القلب -
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  قسم الجراحة

 الجراحة العامة -

 الجراحة العظمية -

 الجراحة البولية -

 الجراحة التجميلية -

 جراحة األطفال -

 الجراحة القلبية -

 العصبيةالجراحة  -

  جراحة األوعية -

 الجراحة العامة -

  الجراحة العظمية -

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

ب
جامعة حل

  

قسم التوليـد وأمـراض   

  النساء

  التوليد وأمراض النساء -  التوليد واألمراض النسائية-

      والعناية المشددةالتخدير واإلنعاش  -  التخدير واإلنعاش والعناية المشددة-  قسم التخدير واألنعاش

  األمراض العينية -  أمراض العين وجراحتها-  قسم أمراض العين

أمراض األذن واألنف والحنجرة والرأس -  قسم أمراض األذن 

  وجراحتها

  

  األطفال طب -  األطفال  طب-  قسم األطفال

    األمراض الجلدية والزهرية-  قسم الجلدية

 الطب المخبري-  قسم الطب المخبيري

 الكيمياء الحيوية -

  األحياء الدقيقة -

 الطب المخبري -

 الطبية الكيمياء الحيوية -

  األحياء الدقيقة -

    علم األدوية-  قسم الفيزيولوجيا واألدوية

    األشعة التشخيصية-  قسم التشخيص الشعاعي

 األورام وأمراض الدم-  قسم األورام

 المعالجة الشعاعية لألورام -

  المعالجة الكيميائية لألورام -

  

 التشريح الوصفي-  قسم التشريح المرضي

  التشريح المرضي -

  

    الطب الشرعي-  قسم الطب الشرعي

جامعة تشرين
  

 األمراض الباطنة - قسم األمراض الباطنية

 أمراض الجهاز الهضمي -

 أمراض القلب واألوعية -

 أمراض الجهاز التنفسي -

 أمراض الغدد واالستقالب -

 األمراض العصبية -

 أمراض الدم -

 الكليةأمراض  -

 أمراض الجهاز الحركي -

  )الخمجية ( األمراض المعدية  -

   األمراض الباطنة -
 أمراض الجهاز الهضمي -

 أمراض القلب واألوعية -

 أمراض الجهاز التنفسي -

 أمراض الغدد واالستقالب -

 األمراض العصبية -

 أمراض الدم -
 أمراض الكلية -

 أمراض الجهاز الحركي -

  )  الخمجية ( األمراض المعدية  -
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 الجراحة العامة -  العامة الجراحةقسم 

 الجراحة العصبية -

 الجراحة الترميمية والحروق -

 جراحة القلب  -

 جراحة األوعية  -

 الجراحة الصدرية -

  جراحة األطفال -

 الجراحة العامة  -

 الجراحة العصبية -
 الجراحة الترميمية والحروق - 

 جراحة القلب  -

 جراحة األوعية  -

 الجراحة الصدرية -

  جراحة األطفال -

  الجراحة البولية -  الجراحة البولية-  الجراحة البوليةقسم 

   الجراحة العظمية -   الجراحة العظمية-  قسم الجراحة العظمية

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة تشرين
  

قسم التوليـد وأمـراض   

  النساء
  التوليد وأمراض النساء -  التوليد وأمراض النساء -

قســم أمــراض العــين 

  وجراحتها
  أمراض العين وجراحتها  -  أمراض العين وجراحتها -

ــم  ــراض األذن قس أم

    أمراض األذن واألنف والحنجرة -  أمراض األذن واألنف والحنجرة -  واألنف والحنجرة

  طب األطفال -  طب األطفال-  طب األطفالقسم 

  التخدير واإلنعاش -  التخدير واإلنعاش-  التخدير واإلنعاشقسم 

  التشريح المرضي -  التشريح المرضي-  قسم التشريح المرضي

  الطب المخبري  -  الطب المخبري -  الطب المخبري قسم 

  األحياء الدقيقة -  األحياء الدقيقة-  األحياء الدقيقةقسم 

  الكيمياء الحيوية -  الكيمياء الحيوية-  الكيمياء الحيويةقسم 

قسم األمراض الجلديـة  

  والزهرية
  الجلدية والزهريةاألمراض  -  األمراض الجلدية والزهرية -

  األمراض الصدرية -  األمراض الصدرية-  قسم األمراض الصدرية

التشخيص الشعاعي قسم 

  والتصوير الطبي
  التشخيص الشعاعي والتصوير الطبي -  التشخيص الشعاعي والتصوير الطبي -

جامعة
  

 
ث
البع

  

  أدوية ومداواة -  قسم الفيزيولوجيا
  

  

  كلية طب األسنان: ثانياً

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة

دمش

  طب أسنان األطفال  -  طب أسنان األطفال-  قسم طب أسنان األطفال ق

  تقويم األسنان والفكين  -  تقويم األسنان والفكين-  قسم تقيم األسنان والفكين
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  جراحة الفم والفكين  -  جراحة الفم والفكين-  قسم جراحة الفم والفكين

  مداواة األسنان  -  مداواة األسنان-  األسنانقسم مداواة 
قســم تعويضــات األســنان 

  المتحركة
  تعويضات األسنان المتحركة  -  تعويضات األسنان المتحركة-

  تعويضات األسنان الثابتة  -  تعويضات األسنان الثابتة-  قسم تعويضات األسنان الثابتة

قسـم النسـج والتشــريح   

  المرضي للفم واألسنان
  المرضي للفم واألسنان النسج والتشريح -

النسج والتشـريح المرضـي للفـم     -

  واألسنان 

   علم النسج حول السنية -  علم النسج حول السنية-  قسم النسج حول السنية

   طب الفم -  طب الفم-  قسم طب الفم

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

ب
جامعة حل

  

  جراحة الفم والفكين -  جراحة الفم والفكين-  قسم جراحة الفم والفكين 

  نتقويم األسنان والفكي -  نتقويم األسنان والفكي-  قسم تقويم األسنان والفكين

  التعويضات المتحركة -  التعويضات المتحركة-  قسم تعويضات األسنان

  التعويضات الثابت -  التعويضات الثابت-  قسم التيجان والجسور 

  أمراض اللثة والنسج حول السنية -  أمراض اللثة والنسج حول السنية-  قسم أمراض اللثة

  مداواة األسنان -  مداواة األسنان-  قسم مداواة األسنان

  طب أسنان األطفال -  طب أسنان األطفال-  قسم األطفال

  طب الفم  -  طب الفم -  قسم طب الفم

قسـم النسـج والتشــريح   

  المرضي

لنسج والتشريح المرضـي الخـاص بـالفم    ا-

  واألسنان 

لنسج والتشريح المرضـي الخـاص   ا -

  بالفم واألسنان 

جامعة تشرين
  

ــاة    ــم الحي ــم عل قس

  )البيولوجيا(
   )البيولوجيا( علم الحياة -   )البيولوجيا( علم الحياة -

النسـج والتشـريح   قسم 

  المرضي
  النسج والتشريح المرضي لألسنان  -  النسج والتشريح المرضي لألسنان  -

  مداواة األسنان -  األسنانمداواة -  مداواة األسنانقسم 

الداعمـة  أمراض النسج 

    لألسنان
  أمراض النسج حول السنية  -  أمراض النسج حول السنية  -

  طب الفم  -  طب الفم -  طب الفمقسم 

  تقويم األسنان -  تقويم األسنان-  تقويم األسنانقسم 

  طب أسنان األطفال -  طب أسنان األطفال-  طب أسنان األطفالقسم 

 األسنان تعويضاتقسم 

  الثابتة
  تعويضات األسنان الثابتة -  الثابتة األسنان تعويضات -

قسم تعويضات األسـنان  

  المتحركة
  تعويضات األسنان المتحركة -  المتحركة األسنان تعويضات -

  جراحة الفم والفكين -  جراحة الفم والفكين-  جراحة الفم والفكينقسم 

جامعة 

ث
البع

  

  جراحة الفم والفكين  -  والفكينجراحة الفم -  قسم جراحة الفم والفكين

   تقويم األسنان والفكين -  تقويم األسنان والفكين-  قسم تقويم األسنان
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قسم التعويضات السـنية  

  المتحركة

التعويضات السنية الجزئية والكاملة -

  المتحركة

التعويضات السنية الجزئية والكاملـة   -

  المتحركة 
ــريح  ــج والتش ــم النس قس

  المرضي
  التشريح المرضي  -  التشريح المرضي -

  التيجان والجسور  -  التيجان والجسور -  قسم التيجان والجسور

قسم أمراض النسج الداعمة 

  لألسنان
         أمراض النسج الداعمة لألسنان -  أمراض النسج الداعمة لألسنان  -

  مداواة األسنان  -  مداواة األسنان -  قسم مداواة األسنان

  طب أسنان األطفال  -  طب أسنان األطفال -  قسم طب أسنان األطفال

  كلية الصيدلة: ثالثاً

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة دمشق
  

ــة  ــأثير األدوي ــم ت قس

  والسموم

 علم السموم-

 علم تأثير األدوية -

  علم تلوث البيئة  -

 علم السموم  -

 علم تأثير األدوية  -

  علم تلوث البيئة  -

قســـم الصـــيدالنيات 

  والتكنولوجيا الصيدلية

 الصيدلة الصناعية-

 الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي  -

  االقتصاد الصيدلي  -

 الصيدلة الصناعية   -

الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي    -

  االقتصاد الصيدلي  -

   العقاقير والنباتات الطبية -  العقاقير والنباتات الطبية-  قسم العقاقير

قسم الكيمياء التحليليـة  

  والغذائية

 الكيمياء التحليلية التطبيقية -

  مراقبة األغذية -

 الكيمياء التحليلية التطبيقية  -

   مراقبة األغذية -

قسم الكيمياء الصـيدلية  

  والمراقبة الدوائية

 مراقبة األدوية-

  الكيمياء الصيدلية التطبيقية -

 مراقبة األدوية  -

  الكيمياء الصيدلية التطبيقية  -

قسم الكيميـاء الحيويـة   

  واألحياء الدقيقة

 األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات-

 التشخيص المخبري -

 الكيمياء الحيوية السريرية -

  البيولوجية الجزئية والتقانة الحيوية  -

األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات  -

 التشخيص المخبري  -

 الكيمياء الحيوية السريرية  -

  البيولوجية الجزئية والتقانة الحيوية  -

ب
جامعة حل

  

 علم تأثير األدوية -  قسم األدوية والسموم

  التحاليل السمية والشرعية والمهنية  -

 علم تأثير األدوية  -

  التحاليل السمية والشرعية والمهنية    -

قســـم الصـــيدالنيات 

  والتكنولوجيا الصيدلية

 االقتصاد الصيدالني -

 الصيدلة الصناعية  -

  الصيدلة السريرية وصيدلية المشافي  -

 االقتصاد الصيدالني  -

 الصيدلة الصناعية  -

  الصيدلة السريرية وصيدلية المشافي  -

  العقاقير والنباتات الطبية  -  العقاقير والنباتات الطبية-  قسم العقاقيير
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 الصـيدلية الكيمياء قسم 

  التطبيقية

 مراقبة األدوية-

   التطبيقية الصيدليةالكيمياء  -

 مراقبة األدوية -

   التطبيقية الصيدليةالكيمياء  -

الكيمياء التحليليـة  قسم 

  والغذائية
 مراقبة األغذية-

  الكيمياء التحليلية التطبيقية -

 مراقبة األغذية -

  الكيمياء التحليلية التطبيقية -

قسم الكيمياء الحيوية 

  واألحياء الدقيقة

 التشخيص المخبري-

 الكيمياء الحيوية السريرية -

 األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات  -

  

 التشخيص المخبري -

 الكيمياء الحيوية السريرية  -

 األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات  -

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة تشرين
  

  قسم األدوية والسموم
  علم السموم  -  علم السموم  -

قســـم الصـــيدالنيات 

  والتكنولوجيا الصيدلية

 الصيدلة والصياغة الصيدالنية -

 ومراقبة الدواءتصميم  -

 االقتصاد والتسويق الصيدالني  -

 الصيدلة الصناعية  -

  الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي -

الصيدلة والصياغة الصيدالنية        -

 تصميم ومراقبة الدواء -

االقتصاد والتسويق الصيدالني        -

 الصيدلة الصناعية  -

  الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي   -

  علم تأثير األدوية  -  علم تأثير األدوية -  قسم العقاقير

قسم الكيمياء التحليليـة  

  والغذائية

 الكيمياء التحليلية الصيدالنية-

  مراقبة األغذية  -

 الكيمياء التحليلية الصيدالنية   -

  مراقبة األغذية  -

قسم الكيمياء الصيدلية 

  والمراقبة الدوائية

 الكيمياء الطبية -

  العقاقير والنباتات الطبية  -

 الكيمياء الطبية  -

  العقاقير والنباتات الطبية  -

قسم الكيمياء الحيوية 

  واألحياء الدقيقة
 األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات-
 
 الكيمياء الحيوية السريرية   -

 التشخيص المخبري  -

  التقانة الحيوية الصيدالنية -

األحيــاء الدقيقــة والــدمويات    -

 والمناعيات

 السريريةالكيمياء الحيوية   -

 التشخيص المخبري  -

        التقانة الحيوية الصيدالنية  -

  

  كلية الطب البيطري: رابعاً

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

ث
جامعة البع

  

  وظائف األعضاء قسم

  

 الفيزيولوجيا البيطرية-

 الكيمياء الحيوية البيطرية -

 األدوية البيطرية -

  علم الحيوان -

 البيطريةالفيزيولوجيا  -

 الكيمياء الحيوية البيطرية -

 األدوية البيطرية -

  علم الحيوان -

  قسم أمراض الحيوان

 األمراض المعدية-

 األمراض الباطنة البيطرية -

 أمراض الدواجن -

  الوبائيات البيطرية -

 األمراض المعدية -

 األمراض الباطنة البيطرية -

 أمراض الدواجن -

  الوبائيات البيطرية -
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  قسم التشريح

  
  
  

 البيطري التشريح -

 النسج البيطرية -

 الجنين البيطري  -

  التشريح والتحنيط البيطري -

 التشريح البيطري -

 النسج البيطرية -

 الجنين البيطري  -

  التشريح والتحنيط البيطري -

  

  قسم اإلنتاج الحيواني

 تربية المجترات-

 تغذية المجترات -

 تربية الدواجن -

 تغذية الدواجن -

  تربية ورعاية الخيول -

 تربية المجترات -

 تغذية المجترات -

 تربية الدواجن -

 تغذية الدواجن -

  تربية ورعاية الخيول -

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

ث
جامعة البع

  

  قسم التشريح المرضي

 التشريح المرضي-

  الطب الشرعي -

 التشريح المرضي -

  الطب الشرعي -

  قسم األحياء الدقيقة

 الطفيليات-

 األحياء الدقيقة -

  التشخيص المخبري -

 الطفيليات -

 األحياء الدقيقة -

  التشخيص المخبري -

  قسم الجراحة والوالدة

 الجراحة واألشعة والتخدير-

 الوالدة والتناسل وأمراضها -

  التلقيح االصطناعي ونقل األجنة -

 الجراحة واألشعة والتخدير -

 الوالدة والتناسل وأمراضها -

  التلقيح االصطناعي ونقل األجنة -

قسم الصحة العامة 

  الوقائيوالطب 

 صحة اللحوم وتقاناتها-

 صحة األلبان وتقاناتها -

 صحة الحيوان -

 الصحة العامة والطب الوقائي -

 تربية األسماك وأمراضه -

 رعاية الحيوانات الصغيرة -

 األمراض المشتركة -

  سالمة البيئة -

 صحة اللحوم وتقاناتها -

 صحة األلبان وتقاناتها -

 صحة الحيوان -

 الصحة العامة والطب الوقائي -

 األسماك وأمراضهتربية  -

 رعاية الحيوانات الصغيرة -

 األمراض المشتركة -

  سالمة البيئة -

  

  كلية التمريض: خامساًً

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة تشرين
  تمريض البالغين  -  تمريض البالغين -  قسم تمريض البالغين  

قسم تمريض الحـاالت  

  الحرجة والطوارئ

 )عام(الحرجة تمريض الحاالت -

  )أورام(تمريض الحاالت الحرجة  -

  )عام(تمريض الحاالت الحرجة - 

   )أورام(تمريض الحاالت الحرجة  -
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قسم تمريض األمومة 

  وصحة المرأة
     تمريض األمومة وصحة المرأة -  تمريض األمومة وصحة المرأة -

قسم تمـريض صـحة   

  الطفل
  تمريض صحة األطفال -  تمريض صحة األطفال -

التمريض النفسي قسم 

  والصحة العقلية
  التمريض النفسي والصحة العقلية -  التمريض النفسي والصحة العقلية -

قسم تمـريض صـحة   

  المجتمع
  تمريض صحة المجتمع -  تمريض صحة المجتمع -

ــي  ــم اإلدارة فـ قسـ

  التمريض
   اإلدارة في التمريض -  اإلدارة في التمريض -

  الهندسة المدنيةكلية  :سادساً

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة دمشق
  

قســــم الهندســــة 

  الطبوغرافية
  الهندسة الطبوغرافية  -  الهندسة الطبوغرافية -

  الهندسة اإلنشائية -  الهندسة اإلنشائية-  قسم الهندسة اإلنشائية

  الهندسة المائية -  الهندسة المائية-  قسم الهندسة المائية

  الهندسة البيئية -  البيئيةالهندسة -  قسم الهندسة البيئية

ــل   ــة النق ــم هندس قس

  والمواصالت
  هندسة النقل والمواصالت  -  هندسة النقل والمواصالت -

قســم اإلدارة الهندســية 

  واإلنشاء

 اإلدارة الهندسية واإلنشاء-

  إدارة تقانة المعلومات في التشيد -

 اإلدارة الهندسية واإلنشاء -

    

  الهندسة الجيوتكنيكية  -  الجيوتكنيكيةالهندسة -  قسم الهندسة الجيوتكنيكية

ب
جامعة حل

  

  الهندسة اإلنشائية -  الهندسة اإلنشائية-  قسم الهندسة اإلنشائية

  اإلدارة الهندسية واإلنشاء -  اإلدارة الهندسية واإلنشاء-  قسم اإلدارة الهندسية واإلنشاء

قســم هندســة النقــل   

  والمواصالت
  النقل و هندسة المواصالت -  النقل و هندسة المواصالت -

  الهندسة المائية -  الهندسة المائية-  قسم الهندسة المائية

  الهندسة البيئية -  الهندسة البيئية-  قسم الهندسة البيئية

  الهندسة الجيوتكنيكية -  الهندسة الجيوتكنيكية-  قسم الهندسة الجيوتكنيكية

  الهندسة الطبوغرافية -  الهندسة الطبوغرافية-  قسم الهندسة الطبوغرافية

جامعة تشرين
  

  الهندسة الطبوغرافية -  الهندسة الطبوغرافية-  قسم الهندسة الطبوغرافية

 الهندسة اإلنشائية-  قسم الهندسة اإلنشائية

  المحسوبميكانيك اإلنشاء  -

 الهندسة اإلنشائية -

  ميكانيك اإلنشاء المحسوب -
  الهندسة المائية -  الهندسة المائية-  قسم الهندسة المائية والري

  الهندسة البيئية -  الهندسة البيئية-  الهندسة البيئيةقسم 

ــل   ــة النق ــم هندس قس

  والمواصالت
  والنقل تهندسة المواصال -  والنقل تهندسة المواصال -

قســم اإلدارة الهندســية  

  واإلنشاء
  اإلدارة الهندسية واإلنشاء -  اإلدارة الهندسية واإلنشاء -
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  الهندسة الجيوتكنيكية -  الهندسة الجيوتكنيكية-  قسم الهندسة الجيوتكنيكية

ث
جامعة البع

  

  الهندسة البيئية -  الهندسة البيئية-  قسم الهندسة البيئية

  وإدارة الموارد المائيةدسة هن -  وإدارة الموارد المائيةدسة هن-  قسم الهندسة المائية

  الهندسة الجيوتكنيكية -  الهندسة الجيوتكنيكية-  قسم الهندسة الجيوتكنيكية

الهندســية قســم اإلدارة 

  واإلنشاء
  اإلدارة الهندسية واإلنشاء -  اإلدارة الهندسية واإلنشاء -

  الهندسة اإلنشائية -  الهندسة اإلنشائية-  قسم الهندسة اإلنشائية
  الهندسة الطبوغرافية -  الهندسة الطبوغرافية-  قسم الهندسة الطبوغرافية

قسم هندسـة المواصـالت   

  المواصالت والنقلهندسة  -  هندسة المواصالت والنقل -  والنقل

  كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية: سابعاً 

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة دمشق
  

ــة  قســم هندســة الطاق

  الكهربائية

 هندسة الطاقات الكهربائية المتجددة -

  هندسة نظم القدرة الكهربائية -

 هندسة الطاقات الكهربائية المتجددة  -

  هندسة نظم القدرة الكهربائية  - 

قسم هندسة الحواسـيب  

  واألتمتة

 هندسة الحواسيب وشبكاتها-

 هندسة التحكم واألتمتة -

 هندسة تقانة المعلومات واالتصاالت -

  هندسة وبرمجة الروبوت -

 هندسة الحواسيب وشبكاتها -

 هندسة التحكم واألتمتة  -

 هندسة تقانة المعلومات واالتصاالت -
  الروبوتهندسة وبرمجة  -

قسم هندسة اإللكترونيـات  

  واالتصاالت
 هندسة االتصاالت-

 هندسة تقانة المعلومات واالتصاالت -

  هندسة االلكترونيات -

 هندسة االتصاالت  -

 هندسة تقانة المعلومات واالتصاالت -

  هندسة االلكترونيات -

  قسم الميكانيك العام

 هندسة الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة-
 
 الموائع هندسة ميكانيك -

 هندسة التبريد -

 الهندسة الحرارية -

 هندسة اآلليات والمحركات -

  هندسة ميكانيك األجسام الصلبة -

هندسة الطاقة الشمسـية والطاقـات    -

 المتجددة 

 هندسة ميكانيك الموائع -

 هندسة التبريد  -

 الهندسة الحرارية  -

 هندسة اآلليات والمحركات  -

  هندسة ميكانيك األجسام الصلبة - 

  

  

التصـميم  قسم هندسـة  

  واإلنتاج

  

  

 الهندسة الصناعية -

 علم المواد وهندستها -

 هندسة أتمتة اإلنتاج -

  تصميم وبناء اآلالت -

 الهندسة الصناعية  -

 علم المواد وهندستها  -

 هندسة أتمتة اإلنتاج  -

  تصميم وبناء اآلالت  -

  الهندسة الطبية  -  الهندسة الطبية-  قسم الهندسة الطبية

ــزل  ــة الغ ــم هندس قس

  والنسيج

 إدارة المنشآت النسيجية-

 تكنولوجيا الغزل -

  تكنولوجيا النسيج -

 إدارة المنشآت النسيجية -

 تكنولوجيا الغزل  -

  تكنولوجيا النسيج -
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جامعة تشرين
  

قسم هندسة االتصـاالت  

  وااللكترونيات

 االتصاالت الكهربائية -

  هندسة االلكترونيات وتطبيقها -

 االتصاالت الكهربائية          -

 هندسة االلكترونيات وتطبيقها         -

الحاسبات والـتحكم  قسم 

  اآللي

 هندسة الحاسبات االلكترونية -

 هندسة التحكم اآللي  -

  االتصاالت المعلوماتية -

هندسة الحاسبات االلكترونية          -

 هندسة التحكم اآللي   -

  االتصاالت المعلوماتية  -

ــة قســم  هندســة الطاق

  الكهربائية  
  القدرة الكهربائيةهندسة نظم  -

 
هندسة نظم القدرة الكهربائية          -

  

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة تشرين
  

  هندسة علم المواد وهندستها         -  هندسة علم المواد وهندستها -  التصميم واإلنتاجقسم 

  هندسة الميكاترونيك  -  هندسة الميكاترونيك -  هندسة الميكاترونيكقسم 

ــم  ــوى قس ــة الق هندس

  الميكانيكية

 الطاقة الشمسية ةهندس-

 هندسة اآلالت الحرارية -

  طاقة الرياح -

 )الفوتو فولطائية(الطاقة المتجددة  -

   )الخاليا الضوئية(الطاقة المتجددة  -

 الطاقة الشمسية  ةهندس -

         هندسة اآلالت الحرارية -

  طاقة الرياح  -

  )الفوتو فولطائية(الطاقة المتجددة  -

   )الخاليا الضوئية(الطاقة المتجددة  -

ث
جامعة البع

  

قسم الهندسة االلكترونية 

 واالتصاالت
 هندسة االتصاالت - هندسة االتصاالت -

ــة  قســم هندســة الطاق

 الكهربائية
 هندسة الطاقة الكهربائية - هندسة الطاقة الكهربائية -

ــوى  ــة الق ــم هندس قس

 الميكانيكية
 هندسة القوى الميكانيكية - الميكانيكيةهندسة القوى  -

قسم هندسـة التصـميم   

 واإلنتاج
 هندسة التصميم واإلنتاج - هندسة التصميم واإلنتاج -

قسم هندسة التحكم اآللي 

 والحواسيب
 هندسة التحكم اآللي والحواسيب - هندسة التحكم اآللي والحواسيب -

  

  كلية الهندسة الميكانيكية: ثامناًً 

  
  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة 

ب
حل

 هندسة الطاقة - هندسة الطاقة-  هندسة الطاقة قسم  

 هندسة اإلنتاج - هندسة اإلنتاج-  هندسة اإلنتاج قسم
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ــم ــة اآلالت  قس هندس

  الزراعية

 هندسة اآلالت الزراعية - هندسة اآلالت الزراعية-

 المواد الهندسيةعلم  - علم المواد الهندسية-  علم المواد الهندسية قسم

 هندسة الطيران - هندسة الطيران-  هندسة الطيران قسم

 الهندسة الصناعية - الهندسة الصناعية-  الهندسة الصناعية قسم

الغــزل  مكانيــك قســم

  والنسيج

 هندسة الغزل والنسيج - هندسة الغزل والنسيج-

  

  

  

  كلية الهندسة الكهربائية واإللكترونية: تاسعاً 

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

ب
جامعة حل

  

  الهندسة اإللكترونية -  الهندسة اإللكترونية-  الهندسة اإللكترونيةقسم 

  هندسة االتصاالت -  هندسة االتصاالت-  هندسة االتصاالتقسم 

ــتحكم قســم  هندســة ال

  واألتمتة
  هندسة التحكم واألتمتة -  هندسة التحكم واألتمتة -

  هندسة الحواسيب   -  هندسة الحواسيب  -  هندسة الحواسيب  قسم 

ــم  ــادة قس ــة القي هندس

  الكهربائية  
  هندسة القيادة الكهربائية   -  هندسة القيادة الكهربائية   -

هندسة نظم القـدرة   قسم

  الكهربائية

  هندسة نظم القدرة الكهربائية -  هندسة نظم القدرة الكهربائية-

  

  كلية الهندسة المعمارية: عاشراً

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة دمشق
  التصميم المعماري  -  التصميم المعماري-  قسم التصميم المعماري  

  التخطيط والبيئة  -  التخطيط والبيئة-  قسم التخطيط والبيئة

  علوم البناء والتنفيذ  -  علوم البناء والتنفيذ-  قسم علوم البناء والتنفيذ

قسم نظريـات وتـاريخ   

  العمارة
  نظريات وتاريخ العمارة  -  نظريات وتاريخ العمارة -

ب
جامعة حل

  

  التصميم المعماري -  التصميم المعماري-  قسم التصميم المعماري

 تخطيط المدن-  قسم التخطيط والبيئة

 التخطيط اإلقليمي -

  نظريات وتاريخ العمارة -

  تخطيط المدن -

  والتنفيذعلوم البناء  -  علوم البناء والتنفيذ-  قسم علوم البناء والتنفيذ
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    إعادة تأهيل المدن اإلسالمية والتاريخية -  

جامعة تشرين
  

   عماريتصميم م -  عماريتصميم م-  قسم التصميم المعماري

قســم تخطــيط المــدن 

  والبيئة
  هندسة تخطيط المدن والبيئة  -  هندسة تخطيط المدن والبيئة -

قسم نظريات وتاريخ 

  العمارة
  العمارةنظريات وتاريخ  -  نظريات وتاريخ العمارة -

  علوم البناء والتنفيذ -  علوم البناء والتنفيذ-  قسم علوم البناء والتنفيذ

ث
جامعة البع

 علوم البناء والتنفيذ - علوم البناء والتنفيذ- قسم علوم البناء والتنفيذ  

 التصميم المعماري - التصميم المعماري- قسم التصميم المعماري

  التخطيط والبيئة- قسم التخطيط والبيئة

 التخطيط اإلقليمي  -
 التخطيط والبيئة -

  

  كلية الزراعة: أحد عشر

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة دمشق
  

  علوم الهندسة الريفية  -  علوم الهندسة الريفية-  قسم الهندسة الريفية

  علوم األغذية  -  علوم األغذية-  قسم علوم األغذية

  علوم وقاية النبات -  النباتعلوم وقاية -  قسم وقاية النبات

  علوم االقتصاد الزراعي -  علوم االقتصاد الزراعي-  قسم االقتصاد الزراعي

  علوم اإلنتاج الحيواني -  علوم اإلنتاج الحيواني-  قسم اإلنتاج الحيواني

  علوم البستنة -  علوم البستنة-  قسم علوم البستنة

  علوم التربة -  علوم التربة-  قسم علوم التربة

  علوم المحاصيل الحقلية -  علوم المحاصيل الحقلية-  المحاصيل الحقليةقسم 

 علوم البيئة والحراج-  قسم البيئة والحراج

  تقانات حيوية -

 علوم البيئة والحراج -

  

ب
جامعة حل

  

  الهندسة الريفية -  الهندسة الريفية-  الهندسة الريفيةقسم 

  علوم األغذية -  علوم األغذية-  علوم األغذيةقسم 

  االقتصاد الزراعي -  االقتصاد الزراعي-  االقتصاد الزراعيقسم 

  وقاية النبات -  وقاية النبات-  وقاية النباتقسم 

  اإلنتاج الحيواني -  اإلنتاج الحيواني-  اإلنتاج الحيوانيقسم 

   علوم التربة واستصالح األراضي -   علوم التربة واستصالح األراضي -  علوم التربةقسم 

  البساتين -  البساتين-  البساتينقسم 

المـوارد الطبيعيـة   قسم 

  المتجددة والبيئة
  الموارد الطبيعية المتجددة والبيئة -  الموارد الطبيعية المتجددة والبيئة -

  المحاصيل الحقليةقسم 
  المحاصيل الحقلية-

  الغذائية المنتجات الزراعية وسالمة جودة -
  المحاصيل الحقلية -

جامعة

تشري

  الزراعية تاآلال -  الزراعية تاآلال-  قسم هندسة ريفية ن

  علوم األغذية -  علوم األغذية-  قسم علوم األغذية
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  قسم الحراج والبيئة
 علوم الغابات -

  العلوم البيئية   -

 علوم الغابات  -

  العلوم البيئية  -

  اقتصاد زراعي  -  اقتصاد زراعي -  قسم اقتصاد زراعي

  وقاية النبات -  وقاية النبات-  قسم وقاية نبات

  حيوانيقسم إنتاج 

 )المجترات ( اإلنتاج الحيواني-

 ) دواجن(اإلنتاج الحيواني -

  )األسماك ( اإلنتاج الحيواني  -

 )   المجترات(اإلنتاج الحيواني -

 ) دواجن(اإلنتاج الحيواني -

 )            األسماك(اإلنتاج الحيواني  -

واستصـالح   قسم التربة

  األراضي
  األراضيالتربة واستصالح  -  التربة واستصالح األراضي -

  تقانات حيوية  -  تقانات حيوية -  قسم علوم أساسية

  بستنةال -  بستنةال -  قسم بساتين

  المحاصيل الحقلية  -  المحاصيل الحقلية-  قسم محاصيل حقلية

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

ث
جامعة البع

  

 وقاية النبات - وقاية النبات- قسم وقاية النبات

 االقتصاد الزراعي - االقتصاد الزراعي- الزراعيقسم االقتصاد 

 اإلنتاج الحيواني - اإلنتاج الحيواني- قسم اإلنتاج الحيواني

قســم التربــة واستصــالح 

 األراضي
 التربة واستصالح األراضي - التربة واستصالح األراضي -

 المحاصيل الحقلية - المحاصيل الحقلية- قسم المحاصيل الحقلية

 البساتين - البساتين- قسم البساتين

 الهندسة الريفية  - الهندسة الريفية- قسم الهندسة الريفية

 علوم األغذية  - علوم األغذية - قسم علوم األغذية

ت
جامعة الفرا

  

  البساتين -  البساتين-  قسم البساتين

  اإلنتاج الحيواني -  اإلنتاج الحيواني-  قسم اإلنتاج الحيواني

  المحاصيل الحقلية -  الحقليةالمحاصيل -  قسم المحاصيل الحقلية
قســم التربــة واستصــالح 

  األراضي
  التربة واستصالح األراضي -  التربة واستصالح األراضي -

  الحراج والبيئة -  الحراج والبيئة-  قسم الحراج والبيئة

  علوم األغذية -  علوم األغذية-  قسم علوم األغذية

  وقاية النبات -  وقاية النبات-  قسم وقاية النبات

  االقتصاد الزراعي -  االقتصاد الزراعي-  االقتصاد الزراعيقسم 

  

  كلية الهندسة المعلوماتية: رثنا عشإ

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة دمشق
قسم هندسة البرمجيـات    

  ونظم المعلومات
  هندسة البرمجيات ونظم المعلومات   -  هندسة البرمجيات ونظم المعلومات -

والشـبكات  قسم الـنظم  

  الحاسوبية
  النظم والشبكات الحاسوبية  -  النظم والشبكات الحاسوبية -
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  الذكاء الصنعي  -  الذكاء الصنعي -  قسم الذكاء الصنعي

جامعة 

ب
حل

 هندسة البرمجياتقسم   

  هندسة البرمجيات -  ونظم المعلومات
  

جامعة
تشرين  
  

قسم الـنظم والشـبكات   

  الحاسوبية
        النظم والشبكات الحاسوبية  -  النظم والشبكات الحاسوبية -

  

  كلية الهندسة التقنية: عشر ةثالث

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة
ب  

حل
  

    تقانات الهندسة البيئية-  قسم تقانات الهندسة البيئية

  قسم تكنولوجيا األغذية
    تكنولوجيا األغذية -

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة تشرين
قســم هندســة المعــدات   

  واآلليات
   المعدات واآلليات -  المعدات واآلليات -

ــة   ــة األتمت ــم هندس قس

  الصناعية
  األتمتة الصناعية  -  األتمتة الصناعية  -

  

  كلية الهندسة الكيميائية والبترولية: عشر ةأربع

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

ث
جامعة البع

  

  الكيميائية قسم الهندسة

 هندسة التكرير-

 تكنولوجيا األسمدة -

 هندسة المكاثير -

 هندسة العمليات -

  التلوث وحماية البيئة -

 هندسة التكرير -

 تكنولوجيا األسمدة -

 هندسة المكاثير -

 هندسة العمليات -

  التلوث وحماية البيئة -

 تقانة تصنيع الحبوب ومنتجاتها-  قسم الهندسة الغذائية

 التقانة الحيوية -

  األغذية حفظ وتخزين -

 تقانة تصنيع الحبوب ومنتجاتها -

 التقانة الحيوية -

  حفظ وتخزين األغذية  -

  قسم الهندسة البترولية

 هندسة مخزون وإنتاج ونقل النفط والغاز -

 هندسة حفر اآلبار النفطية والغازية ومعداتها -

  طرائق استكشاف النفط والغاز -

 هندسة مخزون وإنتاج ونقل النفط والغاز - 

اآلبار النفطية والغازيـة  هندسة حفر  -

 ومعداتها

  طرائق استكشاف النفط والغاز -

ــزل  ــة الغ ــم هندس قس

  والنسيج

 هندسة النسيج ومعالجاته-

  هندسة األلياف وغزلها -

 هندسة النسيج ومعالجاته -

  هندسة األلياف وغزلها -

  

  كلية االقتصاد: عشر ةخمس

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

 المحاسبة  - المحاسبة-  قسم المحاسبةد ةع
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  مراجعة الحسابات  -  مراجعة الحسابات-

  قسم إدارة األعمال
 إدارة األعمال-

  التسويق -

 إدارة األعمال  -

  التسويق  -

  قسم االقتصاد

 االقتصاد المالي والنقدي-

 االقتصاد -

  التحوالت االقتصادية في المنطقة العربية  -

 االقتصاد المالي والنقدي  -

 االقتصاد  -

  

  األساليب الكمية  -  األساليب الكمية-  قسم اإلحصاء التطبيقي

  قسم المصارف والتأمين
 األسواق المالية-

  العلوم المالية والمصرفية -

 األسواق المالية  -

  العلوم المالية والمصرفية -

ب
جامعة حل

  

  قسم االقتصاد
 االقتصاد -

  الدولية االقتصادية العالقات -

 االقتصاد -

  الدولية االقتصادية العالقات -

  إدارة األعمال -  إدارة األعمال -  قسم إدارة األعمال 

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

ب
جامعة حل

  

  التسويق -  التسويق-  قسم تسويق

  المحاسبة -  المحاسبة -  قسم المحاسبة

قسم اإلحصـاء ونظـم   

  المعلومات

  التطبيقياإلحصاء -

 السكان -

 نظم المعلومات اإلدارية -

  التأمين والمصارف  -

 التطبيقي اإلحصاء -

  السكان -

ــم  ــوم قس ــة العل المالي

  والمصرفية
  العلوم المالية والمصرفية -

  العلوم المالية والمصرفية -

جامعة تشرين
  

  قسم االقتصاد والتخطيط
 االقتصاد والتخطيط-

  العالقات الدولية -

 االقتصاد والتخطيط -

  العالقات الدولية -

  المحاسبة -  المحاسبة-  قسم المحاسبة

  قسم إدارة األعمال

 التسويق-

 اإلدارة -

  السياحة واالستضافة -

 التسويق -

 اإلدارة -

  السياحة واالستضافة -

  قسم اإلحصاء
 اإلحصاء-

  السكان والتنمية -

 اإلحصاء -

  السكان والتنمية -

  

  كلية الحقوق: عشر ستة

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة دمشق
  

  القانون الخاص  -  القانون الخاص-  قسم القانون الخاص

  قسم القانون العام
 القانون العام-

  العلوم اإلدارية والمالية -

 القانون العام  -

  العلوم اإلدارية والمالية  -

  القانون التجاري  -  القانون التجاري-  قسم القانون التجاري

 القانون الجزائي  - القانون الجزائي-  قسم القانون الجزائي

 القانون الدولي  - القانون الدولي-  الدوليقسم القانون 
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ب
جامعة حل

  

  القانون العام -  القانون العام-  قسم القانون العام

  القانون الدولي  -  القانون الدولي -  قسم القانون الدولي

  القانون الخاص -  القانون الخاص-  قسم القانون الخاص

  القانون الجزائي -  القانون الجزائي-  قسم القانون الجزائي

  القانون التجاري -  القانون التجاري-  القانون التجاريقسم 

  

  العلومكلية : سبعة عشر

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة دمشق
  

  قسم الرياضيات
 التحليل الرياضي -

 الجبر والهندسة -
 الرياضيات التطبيقية والمعلوماتية  -

 التحليل الرياضي  -

 الجبر والهندسة  -

 الرياضيات التطبيقية والمعلوماتية   -

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة دمشق
  

  اإلحصاء الرياضي  -  اإلحصاء الرياضي -  قسم اإلحصاء الرياضي

  قسم الفيزياء
 الفيزياء -

  الوقاية اإلشعاعية وأمان المنابع المشعة -

 الفيزياء  -

الوقاية اإلشعاعية وأمان المنابع  -

  المشعة 

  الكيمياء  -  الكيمياء-  قسم الكيمياء

 األحياء الدقيقة -  قسم علم الحياة النباتية

  البيئة والتنوع الحيوي النباتي -

 األحياء الدقيقة  -
  البيئة والتنوع الحيوي النباتي  - 

  علم الحياة الحيوانية  -  علم الحياة الحيوانية-  قسم علم الحياة الحيوانية

  قسم الجيولوجيا
 التطبيقيةالجيولوجيا -

  الجيوفيزياء التطبيقية -

 الجيولوجيا التطبيقية  -

  الجيوفيزياء التطبيقية  -

ب
جامعة حل

  

  قسم الكيمياء

 الكيمياء التحليلية-

  الكيمياء العضوية  -

  الكيمياء التطبيقية -

  الكيمياء الفيزيائية -

 الكيمياء التحليلية -

  الكيمياء العضوية  -

  الكيمياء التطبيقية -

  الكيمياء الفيزيائية -

  قسم الحياة النباتية

 الوراثة النباتية والتقانة الحيوية-

 البيئة والتصنيف النباتي  -

 األحياء الدقيقة  -

  الخلية والفيزيولوجيا النباتية  -

 الوراثة النباتية والتقانة الحيوية -

 البيئة والتصنيف النباتي  -

 األحياء الدقيقة  -

الخلية والفيزيولوجيا النباتية             -

  الفيزياءقسم 

 فيزياء الجسم الصلب -

 الفيزياء اإلشعاعية  -

  الفيزياء النظرية  -

 فيزياء الجسم الصلب -

 الفيزياء اإلشعاعية  -

  الفيزياء النظرية  -

  قسم الحياة الحيوانية

 البيئة والتصنيف الحيواني-

 الجنين والتشريح المقارن  -

 علم وظائف األعضاء والسلوك الحيواني     -

  البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية          -

 البيئة والتصنيف الحيواني -

 الجنين والتشريح المقارن  -
 علم وظائف األعضاء والسلوك الحيواني  - 

البيولوجيا الجزيئية والتقانة الحيوية      -
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  قسم الرياضيات

 التحليل الرياضي-

 الجبر  -

 علوم الحاسوب -

   الرياضيات التطبيقية والبرمجة -

 التحليل الرياضي -

 الجبر  -

 علوم الحاسوب -

   الرياضيات التطبيقية والبرمجة -

  قسم اإلحصاء الرياضي
  اإلحصاء الرياضي-

   وعلوم الحاسوبالبرامج اإلحصائية  -

  اإلحصاء الرياضي -

  وعلوم الحاسوبالبرامج اإلحصائية  -

   الجيولوجيا التطبيقية -   الجيولوجيا التطبيقية-  قسم الجيولوجيا

جامعة
تشرين  
 التحليل الرياضي -  قسم الرياضيات  

 الجبر -

  المعلوماتية -

 التحليل الرياضي -

 الجبر -

   المعلوماتية -

    
  

  

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة
 

تشرين
  

  قسم الفيزياء
 الفيزياء النظرية -

 الفيزياء اإلشعاعية -

 فيزياء الجسم الصلب -

 االلكترونيات -

  الذرية والجزئيةفيزياء الليزر واألطياف  -

  الفيزياء النظرية -

 الفيزياء اإلشعاعية -

 فيزياء الجسم الصلب -

  االلكترونيات -

فيزياء الليـزر واألطيـاف الذريـة     -

   والجزئية
 الكيمياء العضوية-  قسم الكيمياء

 الكيمياء الالعضوية -

 الكيمياء الفيزيائية -

  الكيمياء التحليلية -

 الكيمياء العضوية -

 الكيمياء الالعضوية -

 الكيمياء الفيزيائية -

  الكيمياء التحليلية -
 ةالنباتي الحياةعلم -  قسم علم الحياة النباتية

 البيئة والتصنيف النباتي -

  البيئة المائية -

 ة النباتي الحياةعلم  -
 البيئة والتصنيف النباتي  - 

  البيئة المائية -

 علم الحياة الحيوانية -  قسم علم الحياة الحيوانية

 ة الحيواني المائيةعلم البيئة  -

  علم البيئة والتصنيف الحيواني  -

 علم الحياة الحيوانية  -
 علم البيئة المائية الحيوانية - 

  علم البيئة والتصنيف الحيواني -

 )ئيةجيوفيزيا –تطبيقية (الجيولوجيا -  قسم الجيولوجيا

 تطبيقية  جيوفيزياء -

  هيدرو جيولوجيا  -

  )جيوفيزيائية –تطبيقية (الجيولوجيا  -

 تطبيقية  جيوفيزياء -

  هيدرو جيولوجيا -

ث
جامعة البع

 قسم الرياضيات  

  التحليل الرياضي-

 الجبر -

 ميكانيك رياضي -

 معادالت تفاضلية -

  التحليل الرياضي -

 الجبر -

 ميكانيك رياضي -

 معادالت تفاضلية -

 إحصاء  - إحصاء - قسم اإلحصاء الرياضي

  الفيزياء اإلشعاعية -  الفيزياء اإلشعاعية- قسم الفيزياء
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 فيزياء الطاقة والبيئة-

 المادة الكثيفةفيزياء  -

 االلكترونيات  -

 فيزياء الطاقة والبيئة -

 فيزياء المادة الكثيفة -

 االلكترونيات  -

 قسم الكيمياء

  الكيمياء العضوية-

 الكيمياء التحليلية -

 الكيمياء الفيزيائية -

 الكيمياء الالعضوية -

 كيمياء اشعاعية  -

 كيمياء كوانتية  -

  الكيمياء العضوية -

 التحليليةالكيمياء  -

 الكيمياء الفيزيائية -

 الكيمياء الالعضوية -

 كيمياء اشعاعية  -

 كيمياء كوانتية  -

جامعة 

ت
الفرا

  

  الكيمياء العضوية -  قسم الكيمياء
  

  

  اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية : عشر يةثمان

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة دمشق
  

  قسم اللغة العربية وآدابها

 األدبي-

 اللغوي -

  النقد والبالغة -

 األدبي  -

 اللغوي  -

  النقد والبالغة  -

قســم اللغــة الفرنســية 

  وآدابها

 الدراسات األدبية-

  الدراسات اللغوية -

 الدراسات األدبية  -

  الدراسات اللغوية  -

قسم اللغـة اإلنكليزيـة   

  وآدابها

 األدبيات-

 للغويات -

  اللغويات التطبيقية -

 األدبيات  -

 اللغويات -

  اللغويات التطبيقية  -

  اإلعالم واالتصال  -  اإلعالم واالتصال-  قسم اإلعالم

قســـم المكتبـــات  

  والمعلومات

 إدارة المكتبات والمعلومات -

  نظم تخزين المعلومات واسترجاعها -

 إدارة المكتبات والمعلومات  -

  نظم تخزين المعلومات واسترجاعها  -

  قسم الجغرافيا

 الجغرافية الطبيعية-

 البشريةالجغرافية  -

 الجغرافية االقتصادية -

 الجغرافية اإلقليمية -

  الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية -

 الجغرافية الطبيعية -

 الجغرافية البشرية -

 الجغرافية االقتصادية -

 الجغرافية اإلقليمية -

  الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية  -

 تاريخ الشرق القديم-  قسم التاريخ

 تاريخ الحديث والمعاصر  -

  تاريخ العرب واإلسالم  -

 تاريخ الشرق القديم -

 تاريخ الحديث والمعاصر  -

  تاريخ العرب واإلسالم  -

  قسم الفلسفة

 الفلسفة العربية -

 الفلسفة الغربية -

 المنطق وابيستمولوجيا العلوم -

  علم الجمال وعلم األخالق -

 الفلسفة العربية  -

 الفلسفة الغربية -

 المنطق وابيستمولوجيا العلوم  -

  علم الجمال وعلم األخالق   - 
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 علم االجتماع-  قسم علم االجتماع

  العلوم االجتماعية والسياسية  -

 علم االجتماع -

  العلوم االجتماعية والسياسية  - 

  قسم اآلثار

 )قبل التاريخ عصور ما(آثار شرق قديم -
 
  اآلثار الكالسيكية واآلثار العربية واإلسالمية -

قبـل   عصور مـا (آثار شرق قديم  -

 ) التاريخ

اآلثار الكالسيكية واآلثـار العربيـة    -

  واإلسالمية

ب
جامعة حل

  

 الدراسات األدبية  -  قسم اللغة العربية

 الدراسات اللغوية  -

  اللغات السامية القديمة -

 الدراسات األدبية   -

 الدراسات اللغوية  -

  اللغات السامية القديمة -

 الدراسات األدبية -  قسم اللغة اإلنكليزية

  الدراسات اللغوية  -

 الدراسات األدبية  -

  الدراسات اللغوية -

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة 

ب
حل

 الدراسات األدبية  -  قسم اللغة الفرنسية  

 الدراسات اللغوية -

  الماجستير الدولي للدراسات الفرانكفونية -

 الدراسات األدبية  -

  الدراسات اللغوية -

جامعة تشرين
  

 الدراسات األدبية-  اللغة العربيةقسم 

  الدراسات اللغوية -

 الدراسات األدبية -

  الدراسات اللغوية -

 الدراسات األدبية-  قسم اللغة اإلنكليزية

  الدراسات اللغوية -

 الدراسات األدبية -

  الدراسات اللغوية -

 الدراسات األدبية-  قسم اللغة الفرنسية

  الدراسات اللغوية -

 الدراسات األدبية -

  اللغويةالدراسات  -

  فلسفةال -  فلسفةال-  قسم الفلسفة

 البشريةالجغرافيا -  قسم الجغرافيا

  الطبيعيةالجغرافيا  -

  البشريةالجغرافيا  -

  الطبيعيةالجغرافيا  -

ث
جامعة البع

  

  قسم اللغة العربية

 الدراسات األدبية-

 الدراسات اللغوية -

  الدراسات النقدية والبالغية -

 الدراسات األدبية -

 الدراسات اللغوية -

  الدراسات النقدية والبالغية  -

  قسم اللغة اإلنكليزية
 الدراسات األدبية-

  الدراسات اللغوية -

 الدراسات األدبية -

  الدراسات اللغوية  -

  

  كلية التربية: تسعة عشر

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة دمشق
  

  التربية المقارنة واإلدارة التربوية   -  التربية المقارنة واإلدارة التربوية -  قسم التربية المقارنة

قسم المنـاهج وطرائـق   

  التدريس

 تقنيات التعليم-

  المناهج وطرائق التدريس -

 تقنيات التعليم  -

  المناهج وطرائق التدريس  - 

 التربية الخاصة-  قسم التربية الخاصة

 تقويم النطق واللغة  -

  التفوق العقلي والموهبة -

 التربية الخاصة -

 تقويم النطق واللغة  -

  التفوق العقلي والموهبة  -
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 اإلرشاد النفسي-  قسم اإلرشاد النفسي

  الصحة النفسية لألطفال والمراهقين -

 اإلرشاد النفسي  -

  الصحة النفسية لألطفال والمراهقين   -

  أصول التربية  -  أصول التربية-  قسم أصول التربية

 علم النفس التربوي-  قسم علم النفس

  النموعلم نفس  -

 علم النفس التربوي  -

  علم نفس النمو  -

  القياس والتقويم التربوي والنفسي -  القياس والتقويم التربوي والنفسي-  قسم القياس والتقويم

  رياض األطفال  -  رياض األطفال-  قسم تربية الطفل

ب
جامعة حل

  

قسم المنـاهج وطرائـق   

  التدريس
  التدريسوأصول المناهج  -

  

  اإلرشاد النفسي-  قسم اإلرشاد النفسي

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة 

تشرين
    

  تربية الطفل -  تربية الطفل -  قسم تربية الطفل

ث
جامعة البع

 تربية الطفل - تربية الطفل- قسم تربية الطفل  

 اإلرشاد النفسي  - اإلرشاد النفسي - قسم اإلرشاد النفسي

قسم المنـاهج وطرائـق   

 التدريس
 المناهج  - المناهج  -

جامعة 

الفرات
    الدراسات التربوية لألطفال-  قسم تربية الطفل  

  الدراسات النفسية لألطفال-  اإلرشاد النفسيقسم 

  

  كلية التربية الرياضية :عشرون

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة تشرين
  

   التدريب الرياضي -  التدريب الرياضي -  قسم التدريب الرياضي

قسم المنـاهج وأصـول   

  تدريس التربية الرياضية
  المناهج وأصول تدريس التربية الرياضية -

المناهج وأصـول تـدريس التربيـة     -

  الرياضية

قسم التخطـيط واإلدارة  

  الرياضية
  التخطيط واإلدارة الرياضية -  التخطيط واإلدارة الرياضية -

قسم العلـوم الصـحية   

  الرياضية
  العلوم الصحية الرياضية -  العلوم الصحية الرياضية -

ــة  ــوم الحرك ــم عل قس

  الرياضية
   علوم الحركة الرياضية -  علوم الحركة الرياضية -

  

  كلية الشريعة: عشرونوواحد 
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  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة دمشق
  

 التفسير وعلوم القرآن-  قسم علوم القرآن والسنة

  الحديث النبوي وعلومه -

 القرآنالتفسير وعلوم  -

  الحديث النبوي وعلومه  -

قسم الفقـه اإلسـالمي   

  ومذاهبه

 الفقه اإلسالمي وأصوله-

 االقتصاد اإلسالمي والمؤسسات اإلسالمية -
 
 األحوال الشخصية -

  النظم الشرعية  -

 الفقه اإلسالمي وأصوله  -

االقتصاد اإلسـالمي والمؤسسـات    - 

 اإلسالمية

 األحوال الشخصية -

  النظم الشرعية  -

  العقائد واألديان -  العقائد واألديان-  واألديانقسم العقائد 

  كلية الفنون الجميلة: اثنان وعشرون

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة دمشق
  االتصاالت البصرية -  االتصاالت البصرية-  قسم االتصاالت البصرية  

  العمارة الداخلية -  العمارة الداخلية-  قسم العمارة الداخلية

  التصوير -  التصوير-  التصويرقسم 

  الحفر والطباعة -  الحفر والطباعة-  قسم الحفر

  النحت -  النحت-  قسم النحت

  

  كلية العلوم السياسية: وعشرون ةثالث

  

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة 

دمشق
  العالقات الدولية  -  العالقات الدولية-  قسم العالقات الدولية  

  العالقات االقتصادية الدولية  -  العالقات االقتصادية الدولية-  الدوليقسم االقتصاد 

 الدراسات السياسية  - الدراسات السياسية-  قسم الدراسات السياسية

  

  المعهد العالي لعلوم الليزر وتطبيقاته: وعشرون ةأربع

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة دمشق
    

  علوم الليزر وتطبيقاته  -  علوم الليزر وتطبيقاته -

  

  المعهد العالي للتنمية اإلدارية: وعشرون ةخمس

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة 

دمشق
 العلوم اإلدارية -    

  إدارة األعمال الدولية -

 العلوم اإلدارية  -

  إدارة األعمال الدولية  -
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  المعهد العالي للغات: وعشرون ةست

  درجة دكتوراه  الماجستير درجة  القسم  الجامعة
جامعة 

دمشق
  تعليم اللغة العربية -  تعليم اللغة العربية- قسم تعليم اللغة العربية  

  تعليم اللغة اإلنكليزية -  تعليم اللغة اإلنكليزية- قسم تعليم اللغة اإلنكليزية

  تعليم اللغة الفرنسية -  تعليم اللغة الفرنسية- قسم تعليم اللغة الفرنسية

ب
جامعة حل

  

  تعليم اللغة العربية -  تعليم اللغة العربية- قسم تعليم اللغة العربية

  تعليم اللغة اإلنكليزية -  تعليم اللغة اإلنكليزية- قسم تعليم اللغة اإلنكليزية

  تعليم اللغة الفرنسية -  تعليم اللغة الفرنسية- قسم تعليم اللغة الفرنسية

جامعة 

تشرين
  

  قسم تعليم اللغة الفرنسية
  تعليم اللغة الفرنسيةطرائق  -

  

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة
ث 
البع

 تعليم اللغة اإلنكليزية - تعليم اللغة اإلنكليزية- اإلنكليزية قسم تعليم اللغة  

 تعليم اللغة الفرنسية  - تعليم اللغة الفرنسية- قسم تعليم اللغة الفرنسية

 تعليم اللغة العربية  - اللغة العربيةتعليم - قسم تعليم اللغة العربية

  

  المعهد العالي للبحوث البحرية: وعشرون ةسبع

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة تشرين
  

  البيولوجيا البحرية  -  البيولوجيا البحرية-  قسم البيولوجيا البحرية

قسم الكيميـاء البحريـة   

  والتلوث البحري
  الكيمياء البحرية والتلوث البحرية -  والتلوث البحريةالكيمياء البحرية  -

  الفيزياء البحرية -  الفيزياء البحرية-  قسم الفيزياء البحرية

  الجيولوجيا البحرية -  الجيولوجيا البحرية-  قسم الجيولوجيا البحرية

  

  المعهد العالي للبحوث والدراسات الزلزالية:وعشرون ةسبع

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة دمشق
 علم التكتونيك الزلزالي-    

 الهندسة اإلنشائية الزلزالية -

 علم الزالزل -

  الهندسة الجيوتكنيكية الزلزالية -

 علم التكتونيك الزلزالي -

 الهندسة اإلنشائية الزلزالية -

 علم الزالزل -

  الهندسة الجيوتكنيكية الزلزالية -

  

  معهد التراث العلمي العربي: وعشرون يةثمان

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامع

بة 
حل

ــم   ــوم قس ــاريخ العل ت

  األساسية
  تاريخ العلوم األساسية -  تاريخ العلوم األساسية -



 

 

  يف اجلامعات احلكومية دليل الدراسات العليا                                                                 جملس التعليم العايل             

ــم  ــوم قس ــاريخ العل ت

  التطبيقية
  تاريخ العلوم التطبيقية -  تاريخ العلوم التطبيقية -

  العلوم الطبيةتاريخ  -  تاريخ العلوم الطبية-  تاريخ العلوم الطبيةقسم 

التراث العمرانـي  قسم 

  وعلوم اآلثار
  التراث العمراني وعلوم اآلثار -  التراث العمراني وعلوم اآلثار -

  

  معهد البحوث البيئية: وعشرون ةتسع

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  القسم  الجامعة

جامعة 

تشرين
  

قسم النظم البيئية وحماية 

  البيئة من التلوث
  البيئيةالكيمياء  -
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  درجات املاجستري والدكتوراه: ثالثاً 

 حسب املوضوع
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III - حسب الموضوعات:  

  الطب البشري  -أوالً

  

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

    /جامعة دمشق /   التشريح -1

    /جامعة حلب /   التشريح الوصفي -2

  /جامعة تشرين/  /حلب، جامعة تشرين جامعة /   التشريح المرضي -3

    /جامعة دمشق دراسات عليا /   التشريح المرضي والخلويات المرضية -4

    /جامعة دمشق /   الجنين والوراثة -5

    /جامعة دمشق /   الخلية والنسج -6

    /جامعة دمشق /   الفيزيولوجيا الطبية -7

    /جامعة دمشق/   االستقصاءات الكهربائية الفيزيولوجية  -8

    / ، جامعة البعثجامعة دمشق/   األدوية والمداواة -9

   /جامعة حلب /   علم األدوية - 10

    /جامعة دمشق /   الصحة العامة والطب الوقائي - 11

    /جامعة دمشق /   الصحة البيئية والمهنية  - 12

    /جامعة دمشق دراسات عليا /   طب األسرة - 13

  /جامعة تشرين/   / جامعة دمشق دراسات عليا، جامعة تشرين/  األمراض الباطنية - 14

    /جامعة حلب /   أمراض باطنية عامة - 15

  /جامعة تشرين/  /جامعة دمشق دراسات عليا، جامعة تشرين/   أمراض الجهاز الهضمي - 16

    /جامعة حلب /   داخلية هضمية - 17

  /جامعة تشرين/  /جامعة دمشق دراسات عليا، جامعة تشرين/   أمراض القلب واألوعية  - 18

  /جامعة حلب/     أمراض القلب - 19

    /جامعة حلب/  القلب واألوعية - 20

  /جامعة تشرين/  /جامعة دمشق دراسات عليا، جامعة تشرين/   أمراض الجهاز التنفسي  - 21

  /جامعة تشرين/  /جامعة دمشق دراسات عليا، جامعة تشرين/   واإلستقالب الصم أمراض الغدد - 22

  /تشرينجامعة /  /جامعة دمشق دراسات عليا، جامعة تشرين/   األمراض العصبية  - 23

   /جامعة دمشق دراسات عليا /   أمراض الدم واألورام  - 24

  /جامعة تشرين/   /جامعة تشرين /   أمراض الدم - 25

  /جامعة تشرين/  /جامعة دمشق دراسات عليا، جامعة تشرين/   أمراض الكلية - 26

    /جامعة حلب /   داخلية كلية - 27

  /جامعة تشرين/  /جامعة دمشق دراسات عليا، جامعة تشرين/   أمراض الجهاز الحركي - 28

  /جامعة تشرين/ /، جامعة تشرين دراسات علياجامعة دمشق /   ) لخمجية(األمراض المعدية  - 29

   /جامعة دمشق دراسات عليا /   طب الشيخوخة  - 30

   /جامعة دمشق دراسات عليا /   األمراض النفسية - 31
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   /جامعة دمشق دراسات عليا /   الطب الفيزيائي والرياضي وإعادة التأهيل - 32

    /جامعة حلب /   داخلية صدرية - 33

    /جامعة تشرين /   األمراض الصدرية - 34

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

جامعة دمشق دراسات عليا، جامعة حلب، /  الطب المخبري - 35

 /جامعة تشرين

  /جامعة حلب، جامعة تشرين/ 

  /تشرينجامعة حلب، جامعة /  /جامعة حلب، جامعة تشرين /   الكيمياء الحيوية - 36

  /جامعة حلب، جامعة تشرين/  /جامعة حلب، جامعة تشرين /   األحياء الدقيقة - 37

جامعة دمشق دراسات عليا، جامعة حلب، /  الجراحة العامة - 38

 /جامعة تشرين

  /جامعة حلب، جامعة تشرين/

 ، جامعة حلـب، )جامعة دمشق دراسات عليا/  الجراحة البولية - 39

 /جامعة تشرين 

  /جامعة تشرين/

جامعة دمشق دراسات عليا، جامعة حلب، /  الجراحة العظمية - 40

 /جامعة تشرين

  /جامعة حلب، جامعة تشرين/ 

   /جامعة حلب /   الجراحة التجميلية - 41

 ، جامعة حلـب، )جامعة دمشق دراسات عليا  جراحة األطفال - 42

 /جامعة تشرين 

  /جامعة تشرين/

 ، جامعة حلـب، )جامعة دمشق دراسات عليا  الجراحة القلبية - 43

 /جامعة تشرين

  /جامعة تشرين/

 ، جامعة حلـب، )جامعة دمشق دراسات عليا  جراحة األوعية - 44

 /جامعة تشرين

  /جامعة تشرين/

 ، جامعة حلـب، )جامعة دمشق دراسات عليا   الجراحة العصبية - 45

 /جامعة تشرين 

  /جامعة تشرين/

  /تشرينجامعة /  /جامعة دمشق دراسات عليا، جامعة تشرين/   الجراحة الصدرية  - 46
  /جامعة تشرين/  /، جامعة تشرين دراسات عليا جامعة دمشق/   الجراحة الترميمية والحروق  - 47
    /جامعة دمشق دراسات عليا /   طب الطوارئ والعناية المشددة - 48
    /جامعة دمشق دراسات عليا /   التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي - 49
    /جامعة دمشق دراسات عليا/   األشعة التداخلية  - 50
 التشــخيص والمعالجــة(الطــب النــووي  - 51

  ) بالنظائر المشعة

    /جامعة دمشق دراسات عليا/ 

    /جامعة دمشق دراسات عليا /   أشعة األطفال  - 52

   /جامعة حلب /   األشعة التشخيصية - 53

  /جامعة تشرين/   /جامعة تشرين /   التشخيص الشعاعي والتصوير الطبي - 54

    /دراسات عليا جامعة دمشق /   أمراض الوليد والخديج  - 55

جامعة دمشق دراسات عليا، جامعة حلـب،  /   طب األطفال - 56

  /جامعة تشرين 

  / جامعة حلب، جامعة تشرين/ 

    /جامعة دمشق دراسات عليا /   أمراض الدم واألورام عند األطفال  - 57

    /جامعة دمشق دراسات عليا  /   األمراض المعدية عند األطفال      - 58
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    /جامعة دمشق دراسات عليا /   األمراض الهضمية عند األطفال    - 59

    /جامعة دمشق دراسات عليا /   األمراض القلبية عند األطفال       - 60

    /جامعة دمشق دراسات عليا /   األمراض العصبية عند األطفال    - 61

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

    /جامعة دمشق دراسات عليا /   أمراض الكلية عند األطفال        - 62

جامعة دمشق دراسات عليا، جامعة حلب، /  التوليد واألمراض النسائية - 63

 /جامعة تشرين

  /جامعة حلب، جامعة تشرين/ 

    /جامعة دمشق دراسات عليا /   جراحة األورام النسائية  - 64

أمراض األذن واألنف والحنجرة والرأس  - 65

  وجراحتها

   /جامعة حلب / 

واألنف والحنجرة والرأس أمراض األذن  - 66

  والعنق وجراحتها

    /جامعة دمشق دراسات عليا / 

  /جامعة تشرين/  /جامعة تشرين /   أمراض األذن واألنف والحنجرة - 67

جامعة دمشق دراسات عليا، جامعة حلب، /  أمراض العين وجراحتها - 68

 /جامعة تشرين

  /جامعة تشرين/

  /جامعة حلب /     األمراض العينية - 69

الجلدية واألمراض المنقولة األمراض  - 70

  بالجنس

    /جامعة دمشق دراسات عليا / 

  /جامعة تشرين/  /جامعة حلب، جامعة تشرين /   األمراض الجلدية والزهرية - 71

  /جامعة حلب /  /جامعة حلب /   التخدير واإلنعاش والعناية المشددة - 72

  /جامعة تشرين/  /جامعة تشرين /   التخدير واإلنعاش - 73

    /جامعة دمشق دراسات عليا /   واإلنعاش ومعالجة األلمالتخدير  - 74

   /جامعة دمشق دراسات عليا، جامعة حلب /   الطب الشرعي - 75

   /جامعة حلب /   األورام وأمراض الدم - 76

    /جامعة حلب  ،جامعة دمشق دراسات عليا/  المعالجة الشعاعية لألورام - 77

    /عليا، جامعة حلب جامعة دمشق دراسات /   المعالجة الكيميائية لألورام - 78

    /جامعة دمشق دراسات عليا/   طب األورام  - 79

  

  طب األسنان -ثانياً

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة تشرين، /   طب أسنان األطفال -1

  /جامعة البعث

جامعة دمشق ، جامعة حلب، جامعة /

  /تشرين، جامعة البعث

جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة تشرين /   والفكينتقويم األسنان  -2

  /، جامعة البعث

جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة / 

  /تشرين ، جامعة البعث

  /جامعة تشرين/  /جامعة تشرين /   تقويم األسنان -3

جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة تشرين، /  جراحة الفم والفكين -4

  /جامعة البعث

 جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة/

  /تشرين، جامعة البعث
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  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة تشرين، /  مداواة األسنان -5

  /جامعة البعث

جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة تشرين ، /

  /جامعة البعث

  /جامعة دمشق/  / جامعة دمشق/   تعويضات األسنان المتحركة -6

  /جامعة تشرين، جامعة حلب/  /جامعة تشرين، جامعة حلب/   المتحركةالتعويضات  -7

  /جامعة البعث/  /جامعة البعث /   التعويضات السنية الجزئية والكاملة المتحركة -8

  /جامعة دمشق، جامعة تشرين /  /جامعة دمشق، جامعة تشرين/   تعويضات األسنان الثابتة  -9

  /حلب جامعة /   /جامعة حلب /   التعويضات الثابتة - 10

جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة تشرين /   النسج والتشريح المرضي للفم واألسنان - 11

 /  

  /جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة تشرين /

  /جامعة تشرين  /   /جامعة تشرين  /   ألسنانلالنسج والتشريح المرضي  - 12

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   التشريح المرضي  - 13

  /جامعة دمشق /   /جامعة دمشق/   علم النسج حول السنية  - 14

  /جامعة حلب /   /جامعة حلب /   أمراض اللثة والنسج حول السنية - 15

  /جامعة تشرين  /   /جامعة تشرين  /   أمراض النسج حول السنية  - 16

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   أمراض النسج الداعمة لألسنان - 17

جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة /  /جامعة حلب، جامعة تشرينجامعة دمشق، /   طب الفم  - 18

  /تشرين 

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   التيجان والجسور - 19

  /جامعة تشرين  /   /جامعة تشرين  /   )البيولوجيا(علم الحياة   - 20

  

  

  صيدلة -ثالثاً

  

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

  /جامعة دمشق، جامعة تشرين/  /جامعة تشرين  جامعة دمشق،/   علم السموم  -1

جامعة دمشق ، جامعة حلب، جامعة /  /جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة تشرين/   علم تأثير األدوية  -2

  /تشرين 

  /جامعة دمشق /   /جامعة دمشق /   علم تلوث البيئة -3

  /جامعة حلب /   /جامعة حلب /   يل السمية والشرعية والمهنية الالتح -4

  /جامعة دمشق ، جامعة حلب، جامعة تشرين/  /جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة تشرين/   الصيدلة الصناعية  -5

  /جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة تشرين /  /جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة تشرين/   الصيدلة السريرية وصيدلة المشافي  -6

  /تشرين  جامعة/   /جامعة تشرين /   الصيدلة والصياغة الصيدالنية -7

  /جامعة تشرين /   /جامعة تشرين /   الكيمياء التحليلية الصيدالنية -8
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  /جامعة دمشق ، جامعة حلب /   /جامعة دمشق ، جامعة حلب /   االقتصاد الصيدالني -9

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

  /جامعة تشرين /   /جامعة تشرين /   االقتصاد والتسويق الصيدالني - 10

  /جامعة تشرين /   /جامعة تشرين /   ومراقبة الدواءتصميم  - 11

  /جامعة دمشق ، جامعة حلب، جامعة تشرين/   /جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة تشرين/   العقاقير والنباتات الطبية  - 12

جامعة دمشق ، جامعة حلـب، جامعـة   /   /جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة تشرين /  مراقبة األغذية  - 13

  /تشرين

  /جامعة دمشق ، جامعة حلب/  /جامعة دمشق ، جامعة حلب/   التحليلية التطبيقيةالكيمياء  - 14

  /جامعة دمشق ، جامعة حلب/  /جامعة دمشق، جامعة حلب/  مراقبة األدوية  - 15

  /جامعة دمشق ، جامعة حلب/  /جامعة دمشق ، جامعة حلب /   الكيمياء الصيدلية التطبيقية - 16

  /تشرين  جامعة/  /جامعة تشرين /  الكيمياء الطبية - 17

جامعة  جامعة دمشق ، جامعة حلب،/  /جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة تشرين/  األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات - 18

  /تشرين

جامعة دمشق ، جامعة حلـب، جامعـة   /   /جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة تشرين /  التشخيص المخبري - 19

  /تشرين  

جامعة دمشق ، جامعة حلب، جامعة /   /دمشق، جامعة حلب،جامعة تشرينجامعة /   الكيمياء الحيوية السريرية  - 20

  /تشرين

  /جامعة دمشق /   /جامعة دمشق /   البيولوجية الجزئية والتقانة الحيوية  - 21

  /جامعة تشرين /  /جامعة تشرين /  التقانة الحيوية الصيدالنية - 22

  

  الطب البيطري -رابعاُ

  دكتوراهدرجة   درجة الماجستير  اسم الموضوع

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   الفيزيولوجيا البيطرية  -1

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   الكيمياء الحيوية البيطرية -2

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   األدوية البيطرية -3

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   علم الحيوان -4

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   األمراض المعدية -5

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   األمراض الباطنة البيطرية -6

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   أمراض الدواجن -7

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   الوبائيات البيطرية -8

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   التشريح البيطري -9

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   النسج البيطرية - 10

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   الجنين البيطري - 11

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   التشريح والتحنيط البيطري - 12

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   تربية المجترات - 13
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  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   تغذية المجترات - 14

  /البعث جامعة /   /جامعة البعث /   تربية الدواجن - 15

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   تغذية الدواجن - 16

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   تربية ورعاية الخيول - 17

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   التشريح المرضي - 18

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   الطب الشرعي - 19

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   الطفيليات - 20

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   األحياء الدقيقة - 21

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   التشخيص المخبري - 22

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   الجراحة واألشعة والتخدير - 23

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   الوالدة والتناسل وأمراضها - 24

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   االصطناعي ونقل األجنةالتلقيح  - 25

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   صحة اللحوم وتقاناتها - 26

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   صحة األلبان وتقاناتها - 27

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   صحة الحيوان - 28

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   الصحة العامة والطب الوقائي - 29

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   تربية األسماك وأمراضها - 30

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   رعاية الحيوانات الصة - 31

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   األمراض المشتركة - 32

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   سالمة البيئة - 33

  

  التمريض: خامساًً

  درجة دكتوراه  الماجستير درجة  اسم الموضوع

  /جامعة تشرين /  /جامعة تشرين /   تمريض البالغين -1

  /جامعة تشرين /  /جامعة تشرين /   تمريض صحة األطفال -2

  /جامعة تشرين /  /جامعة تشرين /   تمريض األمومة وصحة المرأة  -3

  /جامعة تشرين /  /جامعة تشرين /  التمريض النفسي والصحة العقلية -4

  /جامعة تشرين /  /جامعة تشرين /   )عام ( تمريض الحاالت الحرجة   -5

  /جامعة تشرين /  /جامعة تشرين /   )أورام(تمريض الحاالت الحرجة  -6

  /جامعة تشرين /  /جامعة تشرين /   تمريض صحة المجتمع -7

  /جامعة تشرين /  /جامعة تشرين /   اإلدارة في التمريض -8

  

  الهندسة المدنية :سادساً

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  الموضوعاسم 

جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعـة تشـرين،   /   الهندسة الطبوغرافية -1

  /جامعة البعث

جامعة دمشق ، جامعة حلب، جامعة تشرين ، /

  /جامعة البعث
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جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعـة تشـرين،   /   الهندسة اإلنشائية -2

  /جامعة البعث

جامعة تشرين، جامعة دمشق ، جامعة حلب، / 

  /جامعة البعث

  /جامعة تشرين /   /جامعة تشرين /   ميكانيك اإلنشاء المحسوب -3

جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعـة تشـرين،   /   الهندسة المائية -4

  /جامعة البعث

 ،جامعة دمشق ، جامعة حلب، جامعة تشرين/ 

  /جامعة البعث

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعـة تشـرين،   /   البيئيةالهندسة  -5

  /جامعة البعث

جامعة دمشق ، جامعة حلب، جامعة تشـرين،  /

  /جامعة البعث

  /جامعة دمشق ، جامعة البعث/  /جامعة دمشق ، جامعة البعث/  هندسة النقل والمواصالت -6

  /جامعة تشرين ،جامعة حلب/  / ، جامعة تشرينجامعة حلب /   هندسة المواصالت والنقل -7

جامعـة  جامعة دمشـق، جامعـة حلـب،    /  اإلدارة الهندسية واإلنشاء -8

  /جامعة البعث، تشرين

جامعة  جامعة دمشق ، جامعة حلب،/

  /جامعة البعث ،تشرين

    /جامعة دمشق /   إدارة تقانة المعلومات في التشيد -9

جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة تشرين، /   الهندسة الجيوتكنيكية - 10

  /البعثجامعة 

جامعة دمشق ، جامعة حلب، جامعة تشرين، /

  /جامعة البعث

  

  الهندسة الميكانيكية والكهربائية: سابعاً

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

  /جامعة دمشق /  /جامعة دمشق /   هندسة الطاقات الكهربائية المتجددة -1

  /البعثجامعة /  /جامعة البعث/   هندسة الطاقة الكهربائية -2

  /جامعة دمشق ، جامعة حلب، جامعة تشرين/  /جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة تشرين/  هندسة نظم القدرة الكهربائية -3

  /جامعة تشرين/   /جامعة تشرين/   هندسة االتصاالت الكهربائية -4

  /جامعة حلب /  /جامعة حلب /   هندسة القيادة الكهربائية -5

  /جامعة دمشق /  / جامعة دمشق /  هندسة الحواسيب وشبكاتها -6

  /جامعة حلب /   /جامعة حلب /   هندسة الحواسيب   -7

  /جامعة تشرين/   /جامعة تشرين /   هندسة الحاسبات االلكترونية -8

  /جامعة دمشق ، جامعة حلب/  /جامعة دمشق، جامعة حلب /   هندسة التحكم واألتمتة -9

  /تشرينجامعة /   /جامعة تشرين /   هندسة التحكم اآللي - 10

  /جامعة البعث/   /جامعة البعث/   هندسة التحكم اآللي والحواسيب - 11

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق/   هندسة تقانة المعلومات واالتصاالت - 12

  /جامعة دمشق /  /جامعة دمشق/   هندسة وبرمجة الروبوت - 13

حلب، جامعة جامعة دمشق ، جامعة /  /جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة البعث/  هندسة االتصاالت - 14

  /البعث 

  /جامعة دمشق ، جامعة حلب/  /جامعة دمشق، جامعة حلب /   هندسة االلكترونيات - 15

  /جامعة تشرين/   /جامعة تشرين /   هندسة االلكترونيات وتطبيقها - 16

  /جامعة تشرين/   /جامعة تشرين /    االتصاالت المعلوماتية - 17

  /جامعة دمشق /  /دمشق جامعة /   هندسة الطاقة الشمسية والطاقات المتجددة - 18

  /جامعة تشرين/   /جامعة تشرين/   الطاقة الشمسية ةهندس - 19

  /جامعة حلب /   /جامعة حلب /   هندسة الطاقة - 20

  /جامعة تشرين/   /جامعة تشرين/   طاقة الرياح - 21
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  /جامعة تشرين/   /جامعة تشرين/   )الطاقة المتجددة الفوتو فولطائية - 22

  /جامعة تشرين/   /جامعة تشرين/   )الطاقة المتجددة الخاليا الضوئية - 23

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

  /جامعة دمشق /  /جامعة دمشق /   هندسة ميكانيك الموائع - 24

  /جامعة البعث/   /جامعة البعث /   هندسة القوى الميكانيكية - 25

 /جامعة دمشق /  /جامعة دمشق /   هندسة التبريد - 26

 /جامعة دمشق /  / جامعة دمشق/   الهندسة الحرارية - 27

  /جامعة تشرين/   /جامعة تشرين/   هندسة اآلالت الحرارية - 28

  /جامعة دمشق /  /جامعة دمشق/   هندسة اآلليات والمحركات - 29

  /جامعة حلب /   /جامعة حلب /   هندسة اآلالت الزراعية - 30

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق/   هندسة ميكانيك األجسام الصلبة - 31

  /جامعة دمشق ، جامعة حلب/  /دمشق، جامعة حلب جامعة /   الهندسة الصناعية - 32

  /جامعة تشرين/   /جامعة تشرين /   هندسة الميكاترونيك - 33

  /جامعة دمشق ، جامعة تشرين/  /جامعة دمشق، جامعة تشرين/   علم المواد وهندستها - 34

  /جامعة حلب /   /جامعة حلب /   علم المواد الهندسية - 35

  /جامعة دمشق /  /جامعة دمشق /   هندسة أتمتة اإلنتاج - 36

  /جامعة حلب/   /جامعة حلب /   هندسة اإلنتاج - 37

  /جامعة دمشق /  /جامعة دمشق /   تصميم وبناء اآلالت - 38

  /جامعة البعث/   /جامعة البعث/   هندسة التصميم واإلنتاج - 39

  /جامعة دمشق /  /جامعة دمشق/   الهندسة الطبية - 40

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق/   إدارة المنشآت النسيجية - 41

  /جامعة دمشق /  /جامعة دمشق/   تكنولوجيا الغزل - 42

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق/   تكنولوجيا النسيج - 43

  /جامعة حلب /   /جامعة حلب /   هندسة الغزل والنسيج - 44

  /جامعة حلب /   /جامعة حلب /   هندسة الطيران - 45

  

  الهندسة المعمارية: ثامناًً

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة /  التصميم المعماري -1

  /جامعة البعث ،تشرين

جامعة دمشق ، جامعة حلب، جامعة تشرين ، /

  /جامعة البعث

  /جامعة دمشق ، جامعة البعث/  /جامعة دمشق، جامعة البعث /   التخطيط والبيئة -2

  /جامعة تشرين /   /جامعة تشرين /   تخطيط المدن والبيئة -3

  /جامعة حلب /   /جامعة حلب /   تخطيط المدن -4

جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة /  علوم البناء والتنفيذ -5

  /جامعة البعث ،تشرين

جامعة  جامعة دمشق، جامعة حلب،/

  /جامعة البعث ،تشرين

جامعة ، جامعة دمشق، جامعة حلب/  نظريات وتاريخ العمارة -6

  /تشرين

  /جامعة تشرين، جامعة دمشق /
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    /جامعة حلب، جامعة البعث /   التخطيط اإلقليمي -7

    /جامعة حلب /   إعادة تأهيل المدن اإلسالمية والتاريخية -8

  

  الزراعة: تاسعاً

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

جامعة دمشق ، جامعة حلب، جامعة /  /جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة البعث/  علوم الهندسة الريفية -1

  /البعث

جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة /  علوم األغذية -2

  /تشرين، جامعة البعث، جامعة الفرات

، جامعة حلب،  جامعة جامعة دمشق /

  /جامعة الفرات ، ، جامعة البعثتشرين

جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة /  علوم وقاية النبات -3

  /تشرين، جامعة البعث، جامعة الفرات

جامعة دمشق ، جامعة حلب، جامعة تشرين، /

  / جامعة الفرات، جامعة البعث

جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة /  علوم االقتصاد الزراعي -4

  /تشرين، جامعة البعث، جامعة الفرات

جامعة دمشق ، جامعة حلب، جامعة /

  /جامعة الفرات، تشرين، جامعة البعث

جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة البعث، /  علوم اإلنتاج الحيواني -5

  /جامعة الفرات

جامعة دمشق ، جامعة حلب، جامعة /

  /جامعة الفرات ، البعث

 /جامعة تشرين/   /جامعة تشرين /   )األسماك   اإلنتاج الحيواني -6

 /جامعة تشرين/  /جامعة تشرين /   )اإلنتاج الحيواني المجترات  -7

 /جامعة تشرين/ /جامعة تشرين/   )اإلنتاج الحيواني دواجن -8

  /، جامعة تشرينجامعة دمشق /  /جامعة تشرين جامعة دمشق، /   علوم البستنة -9

  البساتين - 10

  

جامعة ، ، جامعة البعثجامعة حلب/  /جامعة حلب، جامعة البعث، جامعة الفرات/

  /الفرات

  /جامعة دمشق /  /جامعة دمشق /  علوم التربة - 11

جامعة حلب، جامعة تشرين، جامعة البعث، /  علوم التربة واستصالح األراضي - 12

  /جامعة الفرات 

جامعة ، جامعة حلب، جامعة البعث/ 

  /الفرات

    /جامعة تشرين /  الري والصرف الصحي - 13

جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة /  علوم المحاصيل الحقلية - 14

  /تشرين، جامعة البعث، جامعة الفرات

جامعة دمشق ، جامعة حلب،  جامعة /

  /جامعة الفرات، تشرين، جامعة البعث

  /جامعة دمشق /  /دمشقجامعة /   علوم البيئة والحراج - 15

    /جامعة دمشق/   تقانات حيوية  - 16

  /جامعة الفرات/   /جامعة الفرات/  الحراج والبيئة - 17

  /جامعة تشرين/   /جامعة تشرين/  علوم الغابات - 18

 /جامعة تشرين/  /جامعة تشرين/  العلوم البيئية - 19

  /جامعة تشرين/   /جامعة تشرين /   الزراعية تاآلال - 20

  /جامعة حلب /   /جامعة حلب /   المتجددة والبيئةالموارد الطبيعية  - 21

    /جامعة حلب /   الغذائية المنتجات الزراعية وسالمة جودة - 22
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  الهندسة المعلوماتية :عاشراً

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق/   هندسة البرمجيات ونظم المعلومات -1

  /جامعة دمشق، جامعة تشرين/   /جامعة دمشق، جامعة تشرين/   الحاسوبيةالنظم والشبكات  -2

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق/   الذكاء الصنعي -3

    /جامعة حلب/   هندسة البرمجيات -4

  

  الهندسة التقننية: أحد عشر

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

    /جامعة حلب /   تقانات الهندسة البيئية -1

    /جامعة حلب /   األغذية تكنولوجيا -2

  /جامعة تشرين/   /جامعة تشرين/    المعدات واآلليات -3

  /جامعة تشرين/   /جامعة تشرين/   األتمتة الصناعية -4

  /الجامعة االفتراضية /   /الجامعة االفتراضية /   إدارة التقانة -5

  

  الهندسة الكيميائية والبترولية: اثنا عشر

  دكتوراه درجة  درجة الماجستير  اسم الموضوع

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   هندسة التكرير -1

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   تكنولوجيا األسمدة -2

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   هندسة المكاثير -3

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   هندسة العمليات -4

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   التلوث وحماية البيئة -5

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   تقانة تصنيع الحبوب ومنتجاتها -6

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   التقانة الحيوية -7

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   حفظ وتخزين األغذية -8

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   هندسة مخزون وإنتاج ونقل النفط والغاز -9

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   النفطية والغازية ومعداتهاهندسة حفر اآلبار  - 10

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   طرائق استكشاف النفط والغاز - 11

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   هندسة النسيج ومعالجاته - 12

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   هندسة األلياف وغزلها - 13
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  االقتصاد: عشر ةثالث

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

، جامعة حلب،  جامعة جامعة دمشق/   /جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة تشرين/  المحاسبة -1

  /تشرين

  /جامعة دمشق /  /جامعة دمشق /   مراجعة الحسابات -2

جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة /   /جامعة دمشق، جامعة حلب،جامعة تشرين/  إدارة األعمال -3

  /تشرين

  /جامعة تشرين/   /جامعة تشرين /   اإلدارة -4

جامعة جامعة حلب، جامعة دمشق، /  /جامعة دمشق، جامعة حلب،جامعة تشرين/  التسويق -5

  /تشرين

  /جامعة تشرين/   /جامعة تشرين/   السياحة واالستضافة -6

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق/   االقتصاد المالي والنقدي -7

  /جامعة دمشق، جامعة حلب/  /جامعة حلبجامعة دمشق، /   االقتصاد -8

    /جامعة دمشق/   التحوالت االقتصادية في المنطقة العربية -9

  /جامعة تشرين/   /جامعة تشرين /   االقتصاد والتخطيط - 10

  /جامعة حلب/   /جامعة حلب/   الدوليةاالقتصادية العالقات  - 11

  /جامعة تشرين/   /جامعة تشرين /   العالقات الدولية - 12

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق/   الكميةاألساليب  - 13

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق/   األسواق المالية - 14

  / جامعة دمشق، جامعة حلب/  /جامعة دمشق، جامعة حلب /   العلوم المالية والمصرفية - 15

  /رينجامعة تش/   /جامعة تشرين /   اإلحصاء - 16

  /جامعة حلب/   /جامعة حلب/   التطبيقي اإلحصاء - 17

    /جامعة حلب/   اإلداريةنظم المعلومات  - 18

  /جامعة حلب /   /جامعة حلب /   السكان - 19

  /جامعة تشرين/   /جامعة تشرين /   السكان والتنمية - 20

    /جامعة حلب /   التأمين والمصارف  - 21

  

  الحقوق: أربعة عشر

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

  /جامعة حلبجامعة دمشق، /  /جامعة دمشق، جامعة حلب /   القانون الخاص -1

  /جامعة دمشق، جامعة حلب/   /جامعة دمشق، جامعة حلب /   القانون العام -2

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق /   العلوم اإلدارية والمالية -3

  /جامعة دمشق، جامعة حلب/   /جامعة دمشق، جامعة حلب /   القانون التجاري -4

  /جامعة حلب جامعة دمشق،/   /جامعة دمشق، جامعة حلب /   القانون الجزائي -5

  /جامعة دمشق، جامعة حلب/   /جامعة دمشق، جامعة حلب /   القانون الدولي -6
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  رياضيات: خمسة عشر

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة /  التحليل الرياضي -1

  /تشرين، جامعة البعث 

جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة / 

  /البعثجامعة  تشرين،

  /جامعة دمشق/  /جامعة دمشق/   الجبر والهندسة -2

  / جامعة حلب، جامعة تشرين، جامعة البعث/  /جامعة حلب، جامعة تشرين، جامعة البعث/  الجبر -3

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق/   الرياضيات التطبيقية والمعلوماتية -4

  /جامعة البعث/   /جامعة البعث /   ميكانيك رياضي -5

  /جامعة البعث/   /جامعة البعث /   تفاضليةمعادالت  -6

  /جامعة حلب/   /جامعة حلب/   علوم الحاسوب -7

  /جامعة تشرين /   /جامعة تشرين /   المعلوماتية -8

  /جامعة حلب /   /جامعة حلب /   وعلوم الحاسوبالبرامج اإلحصائية  -9

  /جامعة حلب /   /جامعة حلب /   الرياضيات التطبيقية والبرمجة - 10

  /جامعة دمشق، جامعة حلب /  /، جامعة حلب  جامعة دمشق/    الرياضياإلحصاء  - 11
  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   إحصاء  - 12

  

  الفيزياء:ستة عشر

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

  /جامعة دمشق/   / جامعة دمشق /   الفيزياء -1

  /جامعة تشرين، حلبجامعة /  /جامعة حلب، جامعة تشرين /   فيزياء الجسم الصلب -2

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق /   الوقاية اإلشعاعية وأمان المنابع المشعة -3

  /جامعة حلب، جامعة تشرين، جامعة البعث/  /جامعة حلب، جامعة تشرين، جامعة البعث/  الفيزياء اإلشعاعية -4

  /جامعة تشرين، جامعة حلب/  /جامعة تشرين  ،جامعة حلب/  الفيزياء النظرية -5

  /جامعة البعث/   /جامعة البعث /   فيزياء الطاقة والبيئة -6

  /جامعة البعث/   /جامعة البعث/   فيزياء المادة الكثيفة -7

  /جامعة البعث ، جامعة تشرين/  /جامعة البعثجامعة تشرين، /   االلكترونيات -8

  /جامعة تشرين/   /جامعة تشرين/   فيزياء الليزر واألطياف الذرية والجزيئية -9

  

  الكيمياء: عشرسبعة 

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

  /جامعة دمشق/   / جامعة دمشق /   الكيمياء -1

  /جامعة حلب، جامعة تشرين، جامعة البعث/  /جامعة حلب، جامعة تشرين، جامعة البعث/   الكيمياء التحليلية -2

جامعة حلب، جامعة تشرين، جامعة البعث، /   الكيمياء العضوية -3

  /الفراتجامعة 

  /، جامعة البعثجامعة تشرينجامعة حلب، /

  /جامعة تشرين، جامعة البعث/   /جامعة تشرين، جامعة البعث /   الكيمياء الالعضوية -4

  /جامعة حلب /   /جامعة حلب /    الكيمياء التطبيقية -5
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  /جامعة البعثجامعة حلب، جامعة تشرين، /  /جامعة حلب، جامعة تشرين، جامعة البعث/  الكيمياء الفيزيائية -6

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   كيمياء اشعاعية -7

  /جامعة البعث /   /جامعة البعث /   كيمياء كوانتية -8

  

  علم الحياة النباتية: عشر يةثمان

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

  /جامعة حلب /   /جامعة حلب /   الحيويةالوراثة النباتية والتقانة  -1

  /جامعة تشرين/  /جامعة تشرين/  علم الحياة النباتية -2

  /جامعة تشرين، جامعة حلب/  /جامعة حلب، جامعة تشرين /   البيئة والتصنيف النباتي -3

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق/   البيئة والتنوع الحيوي النباتي -4

  /جامعة دمشق، جامعة حلب /  /جامعة حلب جامعة دمشق، /   األحياء الدقيقة -5

  /جامعة حلب/     الخلية والفيزيولوجيا النباتية  -6

  /جامعة تشرين /   /جامعة تشرين /   البيئة المائية -7

  

  علم الحياة الحيوانية: تسعة عشر

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

  /جامعة دمشق، جامعة تشرين/  / ، جامعة تشرينجامعة دمشق/   علم الحياة الحيوانية -1

   /جامعة تشرين، جامعة حلب/  /جامعة حلب، جامعة تشرين /   البيئة والتصنيف الحيوانيعلم  -2

  /جامعة حلب/   /جامعة حلب/   الجنين والتشريح المقارن -3

  /جامعة حلب /   /جامعة حلب/   علم وظائف األعضاء والسلوك الحيواني -4

  /جامعة حلب /   /جامعة حلب/   الحيويةالبيولوجيا الجزئية والتقانة  -5

  /جامعة تشرين/  /جامعة تشرين/  علم البيئة المائية الحيوانية -6

  

  الجيولوجيا: عشرون

  

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

  /جامعة دمشق، جامعة حلب /  /جامعة دمشق، جامعة حلب /   الجيولوجيا التطبيقية -1

  /جامعة تشرين/  /جامعة تشرين /   ) ئيةالجيولوجيا تطبيقية جيوفيزيا -2

  /جامعة تشرين، جامعة دمشق/  / جامعة تشرين، جامعة دمشق/   الجيوفيزياء التطبيقية       -3

  /جامعة تشرين/  /جامعة تشرين/  هيدرو جيولوجيا   -4

  /الجامعة االفتراضية /   /الجامعة االفتراضية /   إدارة الجودة -5
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  اللغة العربية وآدابها: وعشرون واحد

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق/   األدبي -1

جامعة  ،جامعة حلب، جامعة تشرين/   الدراسات األدبية   -2

  / البعث

جامعة ، جامعة حلب، جامعة تشرين/

  /البعث

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق /   اللغوي -3

جامعة ، جامعة حلب، جامعة تشرين/ / جامعة البعث ،جامعة حلب، جامعة تشرين/  اللغويةالدراسات  -4

  /البعث

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق /   النقد والبالغة -5

  /جامعة البعث /   / جامعة البعث /   الدراسات النقدية والبالغية -6

  /جامعة حلب /   /جامعة حلب /   اللغات السامية القديمة -7

  

  اللغة الفرنسية وآدابها: وعشرون ناثنا

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

جامعة ، جامعة دمشق، جامعة حلب/   /جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة تشرين/  الدراسات األدبية -1

  /تشرين

جامعة  ،جامعة دمشق ، جامعة حلب/  /جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة تشرين /   الدراسات اللغوية -2

  /تشرين

    /جامعة حلب /   الماجستير الدولي للدراسات الفرانكفونية -3

  

  اللغة اإلنكليزية وآدابها: وعشرون ثالثة

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق/  األدبيات -1

جامعة ، حلب، جامعة تشرينجامعة //  جامعة البعث، جامعة حلب، جامعة تشرين/  الدراسات األدبية   -2

  /البعث

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق/   اللغويات -3

جامعة ، جامعة حلب، جامعة تشرين/  /جامعة البعث، جامعة حلب، جامعة تشرين/  الدراسات اللغوية -4

  / البعث

  /جامعة دمشق/   / جامعة دمشق/   اللغويات التطبيقية -5

  اإلعالم: وعشرون ةأربع

  درجة دكتوراه  الماجستيردرجة   اسم الموضوع

  /جامعة دمشق /   /جامعة دمشق /   اإلعالم واالتصال -1

  مكتبات والمعلومات: وعشرون ةخمس

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

  /جامعة دمشق /   /جامعة دمشق /   إدارة المكتبات والمعلومات -1
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  /دمشقجامعة /   /جامعة دمشق /   نظم تخزين المعلومات واسترجاعها -2

  جغرافيا: وعشرون ةست

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق/   الجغرافية الطبيعية -1

  /جامعة تشرين /  /جامعة تشرين/  والبشرية الجغرافية الطبيعية -2

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق/   الجغرافية البشرية -3

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق/   الجغرافية االقتصادية -4

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق/   الجغرافية اإلقليمية -5

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق/   الخرائط ونظم الملومات الجغرافية -6

  تاريخ: وعشرون ةسبع

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

  /جامعة دمشق /   /جامعة دمشق /   تاريخ العرب واإلسالم -1

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق /   تاريخ الشرق القديم  -2

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق/   تاريخ الحديث والمعاصر -3

  

  فلسفة: وعشرون يةثمان

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

  /جامعة دمشق /   /جامعة دمشق /   الفلسفة العربية -1

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق /   الفلسفة الغربية -2

  /جامعة دمشق /   /جامعة دمشق /   المنطق وابيستمولوجيا العلوم -3

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق /   علم الجمال وعلم األخالق -4

  /جامعة تشرين /  /جامعة تشرين /   الفلسفة -5

  

  اجتماع: وعشرون ةتسع

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

  /دمشقجامعة /   /جامعة دمشق /   علم االجتماع -1

  /جامعة دمشق /   /جامعة دمشق /   العلوم االجتماعية والسياسية -2

  

  آثار: ثالثون

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق /   )قبل التاريخ عصور ما(شرق قديم  -1

  /جامعة دمشق/   /جامعة دمشق /   اآلثار الكالسيكية واآلثار العربية واإلسالمية -2
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  تربية: وثالثون واحد

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع

  /جامعة دمشق/  /جامعة دمشق/   التربية المقارنة واإلدارة التربوية -1

  /جامعة دمشق/  /جامعة دمشق/   تقنيات التعليم -2

  /جامعة دمشق/  /جامعة دمشق /   المناهج وطرائق التدريس -3

     /جامعة حلب/   التدريس أصولالمناهج و -4
  /جامعة البعث /   /جامعة البعث  /   المناهج -5

  /جامعة دمشق /  /جامعة دمشق/   التربية الخاصة -6

  /جامعة دمشق /  /جامعة دمشق /   تقويم النطق واللغة -7

  /جامعة دمشق /  /جامعة دمشق /   التفوق العقلي والموهبة -8

  /جامعة دمشق، جامعة البعث /  /جامعة دمشق، جامعة حلب، جامعة البعث/  اإلرشاد النفسي -9

  /جامعة دمشق/  /جامعة دمشق /   الصحة النفسية لألطفال والمراهقين - 10

    /جامعة الفرات /   الدراسات النفسية لألطفال - 11

  /جامعة دمشق/  /جامعة دمشق/   أصول التربية - 12

  /جامعة دمشق/  /جامعة دمشق/   علم النفس التربوي - 13

  /دمشقجامعة /  /جامعة دمشق/   علم نفس النمو - 14

  /جامعة دمشق/  /جامعة دمشق /   رياض األطفال - 15

  /جامعة تشرين ، جامعة البعث /  /جامعة تشرين، جامعة البعث/   تربية الطفل - 16

    /جامعة الفرات/   الدراسات التربوية لألطفال - 17

  

  التربية الرياضية :وثالثون ناثنا

  درجة دكتوراه  درجة الماجستير  اسم الموضوع
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  الفنون الجميلة: وثالثونأربعة 
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  التأهيل والتخصصدرجات : أوالً 

  حسب اجلامعات
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I- التأهيل والتخصص حسب الجامعات :  

  جامعة دمشق -أوالً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  القسم  الكلية

  المحاسبة الضريبية  -    المحاسبةقسم   كلية االقتصاد

  اإلرشاد االجتماعي  -    علم االجتماعقسم   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

  القضاء الشرعي المقارن -      كلية الشريعة

  المعهد العالي لعلوم الليزر

  وتطبيقاته 

 تطبيقات الليزر الطبية-  

تطبيقات الليزر الهندسية  -

  والصناعية

  

 إدارة المشروعات-    للتنمية اإلداريةالمعهد العالي 

 والتنظيم تاإلدارة واالستراتيجيا - 

  إدارة التدريب -

  

  جامعة حلب -ثانياً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  القسم  الكلية

 الهندسة الطبية الحيوية -      كلية الهندسة الميكانيكية

  إدارة الطاقة في المباني -

  والبيئةقسم التخطيط   كلية الهندسة المعمارية
  .تخطيط المدن -

  

  كلية االقتصاد

 محاسبة التكاليف-  

 إدارة التسويق -

علوم الحاسب واسـتخداماته   -

  مجاالت االقتصادية الفي 

  إدارة المصارف والتمويل -

  إدارة األعمال  -

    كلية الحقوق
  الدراسات التعاونية -

  

  اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية 
  

  قسم اللغة الفرنسية

 

 )لغة فرنسية( الترجمة التجارية - 

  الترجمة السياحية -

 

  )لغة فرنسية ( الترجمة والتعريب -
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  )لغة إنكليزية( الترجمة والتعريب  -     قسم اللغة اإلنكليزية

 آثار الشرق القديمة -    قسم اآلثار

  الترميم والحفظ األثري - 

    كلية التربية
  التأهيل التربوي -

  

    كلية التربية الثانية
  التأهيل التربوي -

  

  العالي للغاتالمعهد 

  قسم تعليم اللغة العربية
  تعليم اللغة العربية -

  تعليم اللغة العربية -

  قسم تعليم اللغة اإلنكليزية
  تعليم اللغة اإلنكليزية -

  تعليم اللغة اإلنكليزية -

  قسم تعليم اللغة الفرنسية
  تعليم اللغة الفرنسية -

  تعليم اللغة الفرنسية -

  جامعة تشرين -ثالثاًً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  القسم  الكلية

  كلية الهندسة المدنية

 تصميم وإعادة تأهيل المباني-  

 إدارة المشاريع -

تصميم واستثمار المنشآت  -

  المائية

  

    قسم اللغة اإلنكليزية  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
  الترجمة -

  

  جامعة البعث: رابعاً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  القسم  الكلية

  الهندسة المدنيةكلية 

  اإلدارة الهندسة واألنشاءقسم 
تخطيط المشاريع الهندسية  -

  وإدارتها 

  

  لهندسة اإلنشائيةقسم 
م المنشآت الهندسية يتدع -

  وإعادة تأهيلها

  

  هندسة الطاقة الكهربائيةقسم   كلية الميكانيكية والكهربائية
  الجودة ودقة القياس -
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  قسم هندسة القوى الميكانيكية
  الشمسية الطاقة -

ــة   ــة الكيميائي ــة لهندس كلي

  والبترولية

  قسم الهندسة الغذائية

  تحليل وضبط جودة األغذية -

  

    كلية التربية
  تأهيل تربوي -

  

  اللغة اإلنكليزيةقسم   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
  الترجمة والتعريب -

  

  قسم تعليم اللغة العربية  المعهد العالي للغات
  تعليم اللغة العربية -

  تعليم اللغة العربية -

  قسم تعليم اللغة اإلنكليزية
  تعليم اللغة اإلنكليزية -

  تعليم اللغة اإلنكليزية -

  قسم تعليم اللغة الفرنسية
  تعليم اللغة الفرنسية -

  تعليم اللغة الفرنسية -

  

  الجامعة االفتراضية: خامساً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  القسم  الكلية

  إدارة األعمال -      

  WEBتقانات الـ  -      
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  تخصصالتأهيل ودرجات ال: ثانياً 

 حسب الكليات
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II – التأهيل والتخصص حسب الكليات  

  كلية الهندسة المدنية -أوالً

  

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة

 تخطيط المشاريع الهندسية وإدارتها-  جامعة البعث

  وإعادة تأهيلهاتدعيم المنشآت الهندسية  -

  

  

  :كلية الهندسة المعمارية -ثانياً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة

  جامعة حلب
  تخطيط المدن -

  

  

  كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية -ثالثاً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة

 الجودة ودقة القياس  -  جامعة البعث

  الطاقة الشمسية -
  

  

  :الهندسة الميكانيكيةكلية  -رابعاً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة

 الهندسة الطبية الحيوية -    جامعة حلب

  إدارة الطاقة في المباني -
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  كلية الهندسة الكيميائية والبترولية - خامساً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة

  تحليل وضبط جودة األغذية   جامعة البعث
  

  

  كلية االقتصاد -سادساً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة

    جامعة دمشق
  المحاسبة الضريبية  -

  جامعة حلب

 محاسبة التكاليف-

 إدارة التسويق -

مجـاالت  العلوم الحاسب واستخداماته فـي   -

  االقتصادية 

  .إدارة المصارف والتمويل -

  إدارة األعمال -

  كلية الحقوق -سابعاً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة

  جامعة حلب
  الدراسات التعاونية -

  

  

  اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية  -ثامناً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة

  اإلرشاد االجتماعي  -    جامعة دمشق

  جامعة حلب
 )لغة فرنسية(الترجمة التجارية  -

  الترجمة السياحية -

 

  )لغة فرنسية ( الترجمة والتعريب -
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  )إنكليزيةلغة ( الترجمة والتعريب  -

 )اآلثار(آثار الشرق القديمة  - 

  )اآلثار(الترميم والحفظ األثري  -

    جامعة تشرين
  الترجمة في اللغة اإلنكليزية -

  جامعة البعث
  الترجمة والتعريب -

  

  

  كلية التربية -تاسعاً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة

  جامعة حلب األولى والثانية
  التأهيل التربوي -

  

  البعثجامعة 
  التأهيل التربوي -

  

  

  كلية الشريعة -عاشراً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة

    جامعة دمشق
  القضاء الشرعي المقارن -

  

  

  المعهد العالي للغات -أحد عشر

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة
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  جامعة حلب

  .تعليم اللغة العربية-

 .تعليم اللغة اإلنكليزية -

  .الفرنسيةتعليم اللغة  -

 تعليم اللغة العربية -

 .تعليم اللغة اإلنكليزية -

  .تعليم اللغة الفرنسية -

  جامعة البعث
 العربية تعليم اللغة -

 .تعليم اللغة اإلنكليزية -

  .تعليم اللغة الفرنسية -

 العربية تعليم اللغة -

 .تعليم اللغة اإلنكليزية -

  .تعليم اللغة الفرنسية -

  

  اإلداريةالمعهد العالي للتنمية  -اثنا عشر

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة

  
 إدارة المشروعات-

 والتنظيم تاإلدارة واالستراتيجيا -

  إدارة التدريب -

  

  

  المعهد العالي لعلوم الليزر وتطبيقاته - عشر ةثالث

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة

 تطبيقات الليزر الطبية-  

  تطبيقات الليزر الهندسية والصناعية -

  

  

  الجامعة االفتراضية - عشر ةأربع

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة

  إدارة األعمال -    

  WEBتقانات الـ  -    
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  تخصصالتأهيل ودرجات ال: ثانياً 

 حسب الكليات
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II – التأهيل والتخصص حسب الكليات  

  كلية الهندسة المدنية -أوالً

  

  الماجستيراسم   اسم الدبلوم  الجامعة

 تخطيط المشاريع الهندسية وإدارتها-  جامعة البعث

  تدعيم المنشآت الهندسية وإعادة تأهيلها -

  

  

  :كلية الهندسة المعمارية -ثانياً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة

  جامعة حلب
  تخطيط المدن -

  

  

  كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية -ثالثاً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة

 الجودة ودقة القياس  -  جامعة البعث

  الطاقة الشمسية -
  

  

  :كلية الهندسة الميكانيكية -رابعاً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة

 الهندسة الطبية الحيوية -    جامعة حلب

  إدارة الطاقة في المباني -
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  كلية الهندسة الكيميائية والبترولية - خامساً

  اسم الماجستير  الدبلوماسم   الجامعة

  تحليل وضبط جودة األغذية   جامعة البعث
  

  

  كلية االقتصاد -سادساً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة

    جامعة دمشق
  المحاسبة الضريبية  -

  جامعة حلب

 محاسبة التكاليف-

 إدارة التسويق -

مجـاالت  العلوم الحاسب واستخداماته فـي   -

  االقتصادية 

  .والتمويلإدارة المصارف  -

  إدارة األعمال -

  كلية الحقوق -سابعاً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة

  جامعة حلب
  الدراسات التعاونية -

  

  

  اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية  -ثامناً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة

  اإلرشاد االجتماعي  -    جامعة دمشق

  جامعة حلب
 )فرنسيةلغة (الترجمة التجارية  -

  الترجمة السياحية -

 

  )لغة فرنسية ( الترجمة والتعريب -
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  )لغة إنكليزية( الترجمة والتعريب  -

 )اآلثار(آثار الشرق القديمة  - 

  )اآلثار(الترميم والحفظ األثري  -

    جامعة تشرين
  الترجمة في اللغة اإلنكليزية -

  جامعة البعث
  الترجمة والتعريب -

  

  

  كلية التربية -تاسعاً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة

  جامعة حلب األولى والثانية
  التأهيل التربوي -

  

  جامعة البعث
  التأهيل التربوي -

  

  

  كلية الشريعة -عاشراً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة

    جامعة دمشق
  القضاء الشرعي المقارن -

  

  المعهد العالي للغات -أحد عشر

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة

  جامعة حلب

  .تعليم اللغة العربية-

 .تعليم اللغة اإلنكليزية -

  .تعليم اللغة الفرنسية -

 تعليم اللغة العربية -

 .تعليم اللغة اإلنكليزية -

  .تعليم اللغة الفرنسية -
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  جامعة البعث
 العربية تعليم اللغة -

 .تعليم اللغة اإلنكليزية -

  .تعليم اللغة الفرنسية -

 العربية تعليم اللغة -

 .تعليم اللغة اإلنكليزية -

  .تعليم اللغة الفرنسية -

  

  المعهد العالي للتنمية اإلدارية -اثنا عشر

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة

  
 إدارة المشروعات-

 والتنظيم تاإلدارة واالستراتيجيا -

  إدارة التدريب -

  

  

  المعهد العالي لعلوم الليزر وتطبيقاته - عشر ةثالث

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة

 تطبيقات الليزر الطبية-  

  تطبيقات الليزر الهندسية والصناعية -

  

  

  الجامعة االفتراضية - عشر ةأربع

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  الجامعة

  إدارة األعمال -    

  WEBتقانات الـ  -    
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  التأهيل والتخصصدرجات : ثالثاً 

 حسب املوضوع
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III- التأهيل والتخصص حسب الموضوعات :  

  الهندسة المدنية -أوالً

  

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  اسم الموضوع

    جامعة البعث   تخطيط المشاريع الهندسية وإدارتها  -

تدعيم المنشآت الهندسية وإعادة   

  تأهيلها

    جامعة البعث

  

  :الهندسة المعمارية -ثانياً

  اسم الماجستير  الدبلوماسم   اسم الموضوع

  تخطيط المدن 
    جامعة حلب

  

  الهندسة الميكانيكية والكهربائية -ثالثاً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  اسم الموضوع

  الجودة ودقة القياس  
    جامعة البعث

    جامعة البعث  الطاقة الشمسية 

  

  :الهندسة الميكانيكية -رابعاً

  الماجستيراسم   اسم الدبلوم  اسم الموضوع

  الهندسة الطبية الحيوية  
  جامعة حلب  
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  إدارة الطاقة في المباني  
  جامعة حلب  

  

  الهندسة الكيميائية والبترولية - خامساً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  اسم الموضوع

    جامعة البعث   تحليل وضبط جودة األغذية  

  

  هندسة المعلوماتية -سادساً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  اسم الموضوع

  الجامعة االفتراضية    WEBتقانات الـ  

  

  حقوق -سابعاً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  اسم الموضوع

    جامعة حلب  الدراسات التعاونية  -

  االقتصاد -ثامناًً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  اسم الموضوع

  جامعة دمشق    المحاسبة الضريبية   -

   إدارة التسويق  -
    جامعة حلب

  إدارة األعمال  -
  جامعة حلب ، الجامعة االفتراضية  

  محاسبة التكاليف  -
    جامعة حلب
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علوم الحاسـب واسـتخداماته فـي مجـاالت       -

  االقتصادية
    جامعة حلب

  إدارة المصارف والتمويل  -
  .جامعة حلب   

  

  التنمية اإلدارية - تاسعاً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  اسم الموضوع

  إدارة المشروعات  -
    جامعة دمشق

  والتنظيم تاإلدارة واالستراتيجيا  -
    جامعة دمشق

  إدارة التدريب  -
    جامعة دمشق

  

  علوم الليزر وتطبيقاته -عاشراً

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  اسم الموضوع

  تطبيقات الليزر الطبية  -
    جامعة دمشق

  تطبيقات الليزر الهندسية والصناعية  -
    جامعة دمشق

  

  اإلنكليزيةاللغة  - أحد عشر

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  اسم الموضوع

  الترجمة والتعريب  -
  جامعة حلب  جامعة البعث

  الترجمة -
  جامعة تشرين  
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  اللغة الفرنسية :اثنا عشر

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  اسم الموضوع

  الترجمة التجارية  -
  جامعة حلب   جامعة حلب

  الترجمة السياحية -
    جامعة حلب

  

  علم االجتماع :ثالثة عشر

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  اسم الموضوع

  اإلرشاد االجتماعي -
  جامعة دمشق   

  

  اآلثار :أربعة عشر

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  اسم الموضوع

 آثار الشرق القديمة  -

  الترميم والحفظ األثري  -
 جامعة حلب - 

  جامعة حلب -

  

  التربية :خمسة عشر

  اسم الماجستير  الدبلوم اسم  اسم الموضوع

  التأهيل التربوي  -

جامعة حلب األولى والثانيـة،  /

ــة   ــث،  الجامع ــة البع جامع

  /االفتراضية
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  الشريعة :ستة عشر

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  اسم الموضوع

  القضاء الشرعي المقارن  -
  جامعة دمشق  

  

  للغاتا: سبعة عشر

  اسم الماجستير  اسم الدبلوم  اسم الموضوع

  تعليم اللغة العربية  -
  /جامعة حلب، جامعة البعث/  /جامعة حلب، جامعة البعث/

  تعليم اللغة اإلنكليزية  -
 /جامعة حلب، جامعة البعث/  /جامعة حلب، جامعة البعث/

  .تعليم اللغة الفرنسية  -
 /جامعة حلب، جامعة البعث/  /جامعة حلب، جامعة البعث/
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  يف اجلامعات احلكومية دليل الدراسات العليا                                                                 جملس التعليم العايل             

  

  

  

  

  

  

قرارات جملس التعليم العايل الناظمة للقبول 
 يف الدراسات العليا
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قواعد القيد والقبول والتسجيل في الدراسات العليا في الجامعات الحكومية السورية 

  وفق أحكام قانون تنظيم الجامعات والئحته التنفيذية وقرارات مجلس التعليم العالي

  

  والتخصصدراسات التأهيل  -أوالً

دبلوم وماجسـتير  ) عدا كليات الطب وطب األسنان والصيدلة(تمنح الجامعات بناء على طلب الكليات  -1

 التأهيل والتخصص وفق األحكام اآلتية واألنظمة الخاصة بهاتين الدرجتين في الكليات

ا مالتأهيـل والتخصـص وتفصـيالته    درجـات دبلـوم وماجسـتير   يحدد مجلس التعليم العالي فروع  -2

ا وفقاً لحاجات المجتمع واإلمكانات المتاحة للكليات وعلى أساس التنسيق بين الجامعـات  موتخصصاته

 .والمعاهد العليا

مكانـات  تدريجياً حسب حاجات الدولة االقتصادية واالجتماعية والتقنيـة واإل  هذه الدرجاتيتم افتتاح  -3

 .ختصالمتاحة بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الجامعة الم

عام دراسي واحد ،ولنيل ماجستير التأهيـل والتخصـص   مدة الدراسة لنيل دبلوم التأهيل والتخصص  -4

 .عامان دراسيان 

يشترط من أجل قيد الطالب في دبلوم أو ماجستير التأهيل والتخصص أن يكون حاصالً علـى درجـة    -5

لكليات، من إحدى جامعات اإلجازة في فرع االختصاص الذي يحدده النظام الخاص بهاتين الدرجتين با

الجمهورية العربية السورية أو على درجة معادلة لها من كلية أو معهد عاٍل معترف بهما من مجلـس  

 .الجامعة

التأهيل والتخصص األحكام المطبقة على طالب درجة اإلجـازة   أو ماجستير دبلوم طالب طبق علىت -6

 .التقدم إلى االمتحان من خارج الجامعةواليسمح لهم ب ويستفيدون من أحكام االمتحان التكميلي

التأهيل والتخصص فيما يتعلق بالعقوبـات االنضـباطية األحكـام     وماجستير تطبق على طالب دبلوم -7

أما في حالة ثبوت الغش في االمتحانات فتكون العقوبـة الفصـل   . المطبقة على طالب درجة اإلجازة

 .النهائي من الجامعة

ماجستير التأهيل والتخصص أن يجتاز بنجاح امتحانات  ى دبلوم أويشترط من أجل حصول الطالب عل -8

 .المقررات ويجري البحوث المحددة في نظام دراسات التأهيل والتخصص الخاصة بالكلية

ـ   أو الماجستير التي لدبلومل جميع مقررات الخطة الدراسية وبحوثهايمنح الناجحون في  -9  اتقـدموا إليه

 .ويحدد مجلس التعليم العالي نموذج هذه الشهادة. ئيس الجامعةشهادة موقعة من عميد الكلية ور
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تصدر األنظمة الخاصة بدبلوم وماجستير التأهيل والتخصص في الكليات بقرار من الـوزير بعـد    -10

 .موافقة مجلس التعليم العالي

يقبل للمفاضلة في دراسات التأهيل والتخصص خريجو التعليم المفتـوح مـن الجامعـات الحكوميـة      -11

رية، وخريجو الجامعات الخاصة السورية وخريجو الجامعات غير السورية وخريجـو المعاهـد   السو

العليا السورية ممن تنطبق عليهم أحكام القبول المنصوص عليها في الباب الرابع من الالئحة التنفيذيـة  

  :لقانون تنظيم الجامعات وفق القواعد اآلتية

٪ 5بما يتناسب مع أعداد المتقدمين بما ال يزيد على تتم المفاضلة بينهم على المقاعد المخصصة و  -أ 

   .المقاعد في الكليات والمعاهد العليا المعنيةمن 

 .توزع المقاعد على الشرائح األربعة بما يتناسب مع أعداد المتقدمين من كل شريحة   -ب 

 .يتم القبول على أساس رسوم التعليم الموازي  - ج 

  

  الدراسات العليا -ثانيًا

  الماجستيردرجة  -أ

   قواعد القيد والقبول -1

على درجة اإلجازة في فـرع االختصـاص    أن يكون حاصالً يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير -أ -1

الذي يحدده النظام الخاص بالدراسات العليا في الكلية بتقدير جيد على األقل مـن إحـدى جامعـات    

  .الجمهورية العربية السورية

  .لنيل درجة الماجستير سنتان على األقل  مدة الدراسة -ب      

عدا (مؤتمت للقيد في درجة الماجستير لجميع االختصاصات  أن يجتاز بنجاح امتحاناًً باللغة األجنبية -أ  -2

 .في إحدى اللغتين اإلنكليزية أو الفرنسية) كليات الطب البشري

من العالمة النهائية فـي   ٪ على األقل50يعد الطالب ناجحاً في االمتحان إذا حصل على عالمة   - ب

٪ بالنسبة للمتقدمين للقيد بدرجة الماجستير في إحدى أقسام 60االختصاصات جميعها وال تقل عن 

 .اللغات األجنبية
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يتولى مجلس الجامعة بالتنسيق مع المعهد العالي للغات التابع لها إجراء االمتحان فـي المكـان    -ج

ة للطالب الذين يرغبون في القيد بدرجة الماجسـتير  والزمان الذي يحدده المجلس، وذلك بالنسب

  .في الجامعة المعنية

يعتمد نجاح الطالب في امتحان القيد لدرجة الماجستير في أي معهد عاٍل للغات فـي الجامعـات    -د

  .الحكومية جميعها وتكون وثيقة النجاح سارية لمدة ثالث سنوات من تاريخ الحصول عليها

  .س .ل 500امتحان اللغة األجنبية بـ  يحدد رسم التقدم إلى -ه

من أجل اجتياز امتحان اللغة األجنبية للحصـول  ) ه-د–ج -ب (تطبق القواعد المبينة في البنود -ز

  .على شهادة الماجستير أو إحدى شهادات الدراسات العليا في كليات الطب

ى في االختصاصات المفتتحـة  يحدد الحد األدنى لعدد الطالب الفتتاح درجة الماجستير في السنة األول -3

بستة طالب على األقل وفي حال وجود طالب راسبين في سنوات دراسة المقررات يقبل الطالب فـي  

مهما كان عددهم وإذا كان عدد الطالب يقل عن ستة طالب وال يوجد طـالب  ) الرسالة(مرحلة البحث 

فق بطاقة المفاضلة إن وجد فيهـا  راسبين في سنوات المقررات فيتم قبولهم في الماجستيرات األخرى و

االمتناع عن قبول طالب في درجة الماجستير المفتتحـة   رغبة ثانية زيادة على العدد المحدد وال يجوز

 .2007/ 3/ 11تاريخ  / 130/ إال بموافقة مجلس الجامعة وفقاً لقرار مجلس التعليم العالي رقم

الشـهادات   ت ما قبل الســريرية أو إلحـدى  يشترط لقيد الطالب لدرجة الماجستير في التخصصا -أ -4

أن يكون حاصالً على درجة إجازة دكتور في  الطـب   في كليات الطب التخصصية العامة أو الفرعية

بتقدير جيد على  األقل من إحدى جامعات الجمهورية العربية السورية أو على درجـة معادلة لها من 

  .امعةكلية أو من معهد عاٍل معترف بهما من مجلس الج

ثالث بفي كليات الطب  السريرية ماقبل تحدد مدة الدراسة لنيل درجة الماجستير، في التخصصات -ب   

  .على األقل سنوات

بـأربع   في كليـات الطـب   تحدد مدة الدراسة لنيل شهادة الدراسات التخصصية العامة أو الفرعية -ج   

  .األقلسنوات على 
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في كليات الطب البشري شرطاً للحصول على درجة الماجستير في  يكون النجاح في اللغة األجنبية -د   

أحد التخصصات ما قبل السريرية أو على إحدى الشهادات التخصصية العامة أو الفرعية ولـيس  

  .شرطاً للقيد في الكليات  المذكورة

  قواعد المفاضلة -2

 أال يتجاوز لدرجة الماجستير شريطةللقيد  من السوريين ومن في حكمهم حدد قواعد المفاضلة بين المتقدمينت

المقبولين سنوياً في كل اختصاص في قسم معين ثالثة أمثال عدد أعضاء الهيئة التدريسية في هذا القسـم  عدد 

المتضـمن قواعـد    3/6/2007تاريخ  /218/رقموفقاً لقرار مجلس التعليم العالي الطالب العرب واألجانب و

  :اآلتية العليا في الجامعات الحكوميةالمفاضلة للقبول في الدراسات 

  الطالب السوريين ومن في حكمهم -أ

وفي الدراسات العليـا فـي كليـات الطـب     ) الدراسات العليا( تتم مفاضلة القبول في درجة الماجستير 

من الالئحة التنفيذيـة  / أ/142/للسوريين ومن في حكمهم  الذين  تنطبق عليهم  األحكام المبينة في المادة

  : وفق  القواعد اآلتية

جامعة من الجامعات الحكومية بموجب إعـالن  يتم اإلعالن عن المفاضلة في درجة الماجستير في كل  -1

 .يصدره رئيس الجامعة في النصف الثاني من شهر حزيران في كل عام

يتقدم للمفاضلة المعلن عنها سنوياً حملة اإلجازة بدرجة جيد ويتقدم إليها شرطياً طالب السنوات األخيرة  -2

 .ي كلية الطبالمشتركين في امتحان الفصل الثاني وكذلك طالب السنة السادسة ف

ال يحق لطالب الدورة التكميلية من جميع الكليات االشتراك في المفاضلة، بل يتقدمون إلـى إعـالن     -3

 .  الدراسات العليا في العام التالي

يشترك الطالب في مفاضلة واحدة للقبول في إحدى الجامعات الحكومية السورية، وفي حـال ثبـوت     -4

 .   وله من مفاضلة العام الذي اشترك فيهاشتراكه في أكثر من مفاضلة يشطب قب

تكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس تسلسل المعدل العام في درجة اإلجازة، ولمجلس الجامعة أن  -5

يضع في اإلعالن قواعد إضافية موضوعية دون اإلخالل بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين من مختلف 

 ). إلخ...اختبار... امتحان(الجامعات الحكومية 

يحدد مجلس الجامعة سنوياً بناء على اقتراح مجلس الكلية عدد الطالب الممكن قبولهم بنتيجة المفاضلة  -6

في درجة الماجستير في كل قسم أو اختصاص على أن يتم إعالن العدد مع إعالن المفاضلة، ويحـدد  

 .   اإلعالن كيفية إمالء الشواغر إن وجدت وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص
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إعالن أسماء الطالب المقبولين للقيد في درجة الماجستير في األسـبوع األخيـر مـن شـهر آب،      يتم -7

 . من كل عام/ 15/9ولمجلس الجامعة تمديد الميعاد بما ال يتجاوز

ال يجوز قيد الطالب المقبول في إعالن المفاضلة في درجة الماجستير قبل نجاحه في امتحـان اللغـة     -8

معتمدة من مجلس التعليم العالي عدا الطالب المتقدمين لمفاضلة الدراسات العليا األجنبية وفق القواعد ال

 . في كلية الطب

 . من كل عام/ 1/10، وتبدأ الدراسة في /15/9يتم التسجيل في درجة الماجستير ألول مرة في   -9

ـ      -10 ر يستفيد الطالب مرة واحدة من القيد في درجة الماجستير ، وال يحق لـه تغييـر قيـده إلـى غي

االختصاص الذي قبل فيه، وال يجوز للطالب المقبول في درجة الماجستير في أي مـن الجامعـات   

 .الحكومية التقدم مرة أخرى لمفاضلة الدراسات العليا سواء سجل أم لم يسجل

ال يخضع الطالب السوريون ومن في حكمهم الموفدون للدراسة في الجامعات الحكوميـة السـورية    -11

 .بعثات العلمية لقواعد المفاضلةوفق أحكام قانون ال

والجامعـات الخاصـة    يجوز قبول خريجي المعاهد العليا السورية  والجامعة االفتراضية السـورية  -12

السورية والجامعات غير السورية للقيد في درجة الماجستير في الجامعات الحكومية وفـق األسـس   

  : اآلتية

I- معتمدة وفق القوانين واألنظمة النافذة فـي   أن تكون درجة اإلجازة صادرة عن معهد أو جامعة

  .الجمهورية العربية السورية

II-       أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجـازة وفـق القواعـد المطبقـة فـي

  .الجامعات الحكومية السورية

III- ة الماجستير أن تكون درجة اإلجازة التي يحملها الطالب من الشهادات المقبولة للقيد في درج

  .وفق النظام الخاص بالدراسات العليا في الدرجة المذكورة 

IV-  المعدل العام إضـافة إلـى خضـوع    ٪ من 70أال يقل المعدل العام في درجة اإلجازة عن

إلى ) الهندسات - صيدلة -طب أسنان  -طب (المتقدمين للقيد في الدراسات العليا في كليات 

لجامعة، ويعود لمجلس الجامعة وضع قواعد وأسس إضـافية  امتحان تقويمي مؤتمت تجريه ا

  .بالنسبة لالختصاصات األخرى

V-   يتم القبول على أساس التعليم الموازي وتتم المفاضلة بينهم على المقاعد المخصصة في كـل

  .٪ من مجموع المقاعد5اختصاص وبما يتناسب مع أعداد المتقدمين بما ال يزيد على 
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 جانبالطالب العرب واأل -ب

يقبل للمفاضلة في الدراسات العليا الطالب العرب واألجانب في الجامعات الحكومية السـورية ممـن   

من الالئحة التنفيذيـة لقـانون تنظـيم    / أ/142/تنطبق عليهم أحكام القبول المنصوص عليها في المادة

   :الجامعات وفق  القواعد اآلتية

معة معتمدة وفـق القواعـد واألنظمـة النافـذة فـي      أن تكون درجة اإلجازة صادرة عن معهد أو جا -1

 .الجمهورية العربية السورية

أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفق القواعـد المطبقـة فـي الجامعـات      -2

 .الحكومية السورية

قيد في درجـة  وأن تؤهله لل) أو أعلى من تقدير مقبول( أن تكون درجة اإلجازة بتقدير جيد على األقل  -3

عن جامعة سورية فيجـب أال   الماجستير في البلد المانح للشهادة،  أما إذا كانت درجة اإلجازة صادرة

٪ من الجامعات الخاصـة السـورية   75يقل التقدير عن درجة جيد من الجامعات الحكومية السورية و

 . والمعاهد العليا السورية

درجـة  (من الشهادات المقبولة للقيد في الدراسات العليـا  أن تكون درجة اإلجازة التي يحملها الطالب  -4

 .وفق النظام الخاص بالدراسات العليا في الدرجة المذكورة) الماجستير

من    ٪ 15يحدد عدد الطالب العرب واألجانب الممكن قبولهم في الدراسات العليا بنسبة ال تزيد على  -5

من / 143/زيادة على العدد المحدد في المادة  عدد الطالب اإلجمالي الممكن قبولهم في كل اختصاص 

 .الالئحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

  :تتم المفاضلة وفق القواعد اآلتية -6

يتم اإلعالن عن المفاضلة في درجة الماجستير في كل جامعة من الجامعات الحكومية   -أ 

 .كل عامبموجب إعالن يصدره رئيس الجامعة في النصف الثاني من شهر حزيران من 

تكون المفاضلة بين المتقدمين على أساس تسلسل المعدل العام في درجة اإلجازة، ولمجلس     -ب 

الجامعة أن يضع في اإلعالن قواعد إضافية موضوعية دون اإلخالل بمبدأ تكافؤ الفرص 

 ).إلخ...اختبار... امتحان(بين المتقدمين من مختلف الجامعات الحكومية 

ياً بناء على اقتراح مجلس الكلية عدد الطالب الممكن قبولهم يحدد مجلس الجامعة سنو   - ج 

بنتيجة المفاضلة في درجة الماجستير في كل قسم أو اختصاص على أن يتم إعالن العدد مع 

 .إعالن المفاضلة، ويحدد اإلعالن كيفية إمالء الشواغر إن وجدت وفقاً لمبدأ تكافؤ الفرص
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المفاضلة في درجة الماجستير قبل نجاحه في امتحان  ال يجوز قيد الطالب المقبول في إعالن  -د 

اللغة األجنبية وفق القواعد المعتمدة من مجلس التعليم العالي عدا الطالب المتقدمين لمفاضلة 

 .الدراسات العليا في كلية الطب

 :يجوز تغيير قيد الطالب إلى اختصاص آخر إذا توافر الشرطان اآلتيان   -ه

 .ع الطالب المستجدين وقبوله في هذه المفاضلةأن يتقدم إلى مفاضلة م -1

 .أال يعفى من أي مقرر ولو كان درسه في االختصاص السابق -2

  .يعتمد التقدير الوارد في الدرجة التي سيتم القيد على أساسها دون إجراء أي حسم على المعدل -7

التفاقيات تعاون ال يخضع الطالب المقبولون من الطالب العرب واألجانب وفق البرامج التنفيذية  -8

ثقافي علمي المصدقة من حكومتي البلدين أصوال لقواعد المفاضلة المنصوص عليها في هذا 

 .القرار

  

  

  

  

  

  

  

  شروط الحصول على درجة الماجستير -3

 امتحانـات  جميـع  أن يتابع الدراسة ويـنجح فـي   يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير -أ -1 

المدة الـدنيا  بالدراسات العليا في الكلية خالل مدة التقل عن  النظام الخاصالتي يحددها المقررات 

  .والتزيد على المدة القصوى المحددة فيه
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في موضوع يقره مجلس الجامعة بناء على اقتـراح   بعد نجاحه في جميع المقررات،  بحثاً أن يعّد -ب      

 دة إعداد البحث عن سنة مـن تـاريخ  قة مجلس الكلية على أال تقل مفمجلس القسم المختص وموا

التي يقيد فيها  القصوى واليجوز أن تزيد المدة موافقة مجلس الجامعة على تسجيل موضوع البحث

. الطالب لتقديم رسالة الماجستير على ثالث سنوات، وإال ألغي قيــده وشـطب تسـجيل بحثـه    

وف التي يقدرها المجلس بنـاء  سنة أخرى في بعض الظر مدةًاإلبقاء على القيد  الجامعةولمجلس 

  .والكلية القسم يقة مجلسفعلى تقرير األستاذ المشرف وموا

  .علنيةبحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة  يقدم بنتائج أن -ج       

  :، بالنسبة لكليتي طب األسنان والصيدلةأعالهيضاف إلى الشروط المبينة  -د       

شـروطه   مستوى وطني يحـدد  قبل مناقشة رسالته في امتحان نهائي علىأن ينجح الطالب  -1      

  .العاليمجلس التعليم 

إذا لم ينجح الطالب في االمتحان النهائي يسمح له بالتقدم إلى هذا االمتحـان فـي دورتـين     -2 

إلى     و يحدد مجلس التعليم العالي شروط التقدم . امتحانيتين مباشرة بعد االمتحان المذكور

  .تين الدورتين ها

يشترط لحصول الطالب على درجة الماجستير في أحد التخصصات ما قبل السريرية أو على إحدى   -أ -2

  :الشهادات التخصصية العامة أو الفرعية

أن يتابع الدراسة ويحقق المتطلبات التي يحددها النظام الخاص بالدراسات العليا فـي الكليـة، وأن     - ب

  .تحددها الخطة الدراسية في هذا النظامينجح في المقررات التي 

 .أن يجتاز بنجاح فحصاً باللغة األجنبية وفق الشروط التي يحددها مجلس التعليم العالي  -  ج

إذا لـم يـنجح   ، ويحدد شروطه مجلس التعليم العاليعلى مستوى وطني  أن ينجح في امتحان نهائي  -د

االمتحان في دورتـين امتحـانيتين متتـاليتين     الطالب في االمتحان النهائي يسمح له بالتقدم إلى هذا

  .ويحدد مجلس التعليم العالي شـروط التقدم إلى هاتين الدورتين. مباشرة بعد االمتحان المذكور 

  .تعقب نجاحه في االمتحان النهائي أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم بعد مناقشة علنيه -ه
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  االمتحانات -4

من مجــموع   90المقرر أن يكون مستوفياً نسبة دوام ال تقل عن  الطالب امتحانيشترط لدخول  -1

ويجوز لمجلس القسـم فـي حـاالت     .الساعات المخصصة للمقرر وإالَّ حرم من دخول االمتحان

وذلك  75الضرورة قبول دخول الطالب إلى االمتحان إذا كان حاصالً على نسبة دوام ال تقل عن 

  .وفق القواعد التي يضعها مجلس الكلية

       العملـي   ألعمـال السـنة أو   :تتألف العالمـة النهائية المتحان المقررات من جزأين اثنين، أحـدهما  -2

في        وذلك حسب ما يحدده النظام الخاص بالدراسات العليا . اآلخر لالمتحان الكتابيالشفهي، و أو

 .الكلية

وال يعد الطالب ناجحاً في امتحـان المقـرر    .من العالمة النهائية60الحد األدنى للنجاح في كل مقرر  -3

باللغة  المقرر على األقل من كل جزء من جزأي40الذي تتألف عالمته من جزأين إال إذا حصل على 

  .العربية

  

  درجة الدكتوراه -ب

  :الدكتوراهلقيد الطالب لدرجة  يشترط -1

أن يكون حاصالً على درجة الماجستير في فرع االختصاص الذي يحدده نظـام الدراسـات    -أ

العليا الخاص بالكلية من مرتبة جيد على األقل، من إحدى الجامعات في الجمهورية العربيـة  

  .كلية أو معهد عاٍل معترف بهما من مجلس الجامعةالسورية أو من 

  .باللغة األجنبية امتحاناًأن يجتاز بنجاح  -ب

يجوز قبول خريجي المعاهد العليا السورية والجامعات الخاصة السورية والجامعات غير السورية للقيـد   -2

  :في درجة الدكتوراه في الجامعات الحكومية وفق األسس اآلتية

الماجستير صادرة عن معهد أو جامعة معتمدة وفق القوانين واألنظمة النافذة أن تكون درجة   -أ 

  .في الجمهورية العربية السورية
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أن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة اإلجازة وفـق القواعـد المطبقـة فـي       -ب 

  .الجامعات الحكومية السورية

درجة الماجسـتير وفـق النظـام      أن تكون درجة اإلجازة التي يحملها الطالب متوافقة مع  - ج 

  الخاص بالدراسات العليا في الدرجة المذكورة 

أن تكون درجة اإلجازة بتقدير جيد على األقل إذا كانت صادرة عن الجامعـات الحكوميـة     -د 

  . ٪ من الجامعات الخاصة السورية والمعاهد العليا السورية75السورية و

المعدل العام شريطة أن تكـون هـذه   ٪ من 75ير عن أال يقل المعدل العام في درجة الماجست   -ه

  .الشهادة مؤهلة للتسجيل في درجة الدكتوراه في البلد المانح للشهادة

يتم القبول على أساس التعليم الموازي وتحدد الرسوم في الدكتوراه وفق الرسـوم المحـددة     - و 

 2006لعـام  / 25/لدرجة الماجستير في كل اختصاص في قرار مجلس التعليم العالي رقـم  

 .وتعديالته

  .ُيعتمد المعدل الوارد في الدرجة التي سيتم القيد على أساسها دون أي حسم من المعدل  -ز 

يتم قبول الطالب العرب واألجانب للقيد في درجة الدكتوراه في الجامعات الحكومية إذا تـوافرت فـيهم    -3

  :الشروط اآلتية

معتمدة وفق القواعـد واألنظمـة    أن تكون درجة الماجستير صادرة عن معهد أو جامعة  -أ 

  .النافذة في الجمهورية العربية السورية

أن تكون درجة اإلجازة التي يحملها الطالب متوافقة مع  درجة الماجستير وفـق النظـام     -ب 

  . الخاص بالدراسات العليا في الدرجة المذكورة

المعـدل فـي   أال يقل المعدل العام في درجة اإلجازة السورية عن تقدير جيد وأال يقـل    - ج 

  ).أو أعلى من المقبول( اإلجازة غير السورية عن جيد 

أال يقل التقدير في درجة الماجستير عن جيد وأن تؤهله للتسجيل في درجة الدكتوراه في   -د 

 .البلد المانح للشهادة

يعتمد التقدير الوارد في الدرجة التي سيتم القيد على أساسها دون إجراء أي حسم علـى     -ه

 .المعدل

يتم قبول الطالب العرب واألجانب في دراسات التأهيل والتخصص وفقاً ألحكام الالئحـة    - و 

التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وقرارات مجلس التعليم العالي ذات الصلة ويحدد العدد من 

 .٪5قبل مجلس الجامعة وبما ال يتجاوز 
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عدل أو تقدير للتسـجيل  يجوز قبول حملة شهادة الماجستير غير السورية الممنوحة دون م  -ز 

  :في درجة الدكتوراه إذا توافرت الشروط اآلتية

  .أن تكون الجامعة المانحة معتمدة من وزارة التعليم العالي وبموجب كتاب رسمي )1

أن تكون شهادة الماجستير الممنوحة تؤهل صاحبها للقيد في درجة الدكتوراه فـي   )2

 .تمدة لبلد الدراسةالجامعة المانحة ذاتها أو في إحدى الجامعات المع

يقوم مجلس البحث العلمي والدراسات العليا في الجامعات بالبـت فـي الحـاالت     )3

المعروضة وفق أحكام البندين  المذكورين أعاله ويقبل الطالب إذا كان معدلـه ال  

 .يقل عن جيد وفقاً لتقدير المجلس

  :الدكتوراهيشترط لحصول الطالب على درجة  -4

بحثاً مبتكراً في موضوع يقره مجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلـس القسـم    دأن يع  -أ 

قة مجلس الجامعة فقة مجلس الكلية المختص لمدة سنتين على األقل من تاريخ موافوموا

وال يجوز أن تزيد المدة التي يقيد فيها الطالب لتقديم رسالة . على القيد لدرجة الدكتوراه

قيده وشطب تسجيل بحثه، ولمجلس الكلية اإلبقاء  وإال ألغي سنوات الدكتوراه على أربع

على القيد لمدة سنة خامسة في بعض الظروف التي يقدرها المجلس بناء علـى تقريـر   

 .قة مجلس القسمفاألستاذ المشرف وموا

يحصل علـى  أن ينشر بحثين يتعلقان بموضوع رسالته في مجلة علمية متخصصة أو    -ب 

 .مانشرهعلى موافقة المجلة 

  .أن يقدم بنتائج بحثه رسالة تقبلها لجنة الحكم وأن يؤدي فيها مناقشة علنية  - ج 
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