الكلية

دمشق

حلب

تشرين

البعث

 -٣النقد والبالغة

 -٣النقد والبالغة

م-د

 -اللغات السامية

 -اللغات السامية

م-د

الدراسات النقدية والبالغية

-الدراسات النقدية والبالغية

م-د
م-د

 -١الدراسات االدبية

 -١الدراسات االدبية

م-د

م-د

م

 -٢الدراسات اللغوية

 -٢الدراسات اللغوية

م-د

م-د

م

م

م

ماجستير التأھيل والتخصص
في الترجمة والتعريب
دبلوم الترجمة والتعريب
دبلوم تعليم اللغة الفرنسية
لغير المختصين

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

اللغة اإلنكليزية وآدابھا

 -١األدبيات

 -١األدبيات

م-د

م-د

م

م

-٢اللغويات

-٢اللغويات

م-د

م-د

م

م

 -٣اللغويات التطبيقية

 -٣اللغويات التطبيقية

م-د

دراسات فلسفية يابانية تأھيل
وتخصص

م

ترجمة

م

دبلوم الترجمة والتعريب

الجغرافيا

 -١الجغرافية الطبيعية

 -١الجغرافية الطبيعية

م-د

 -٢الجغرافية االقتصادية

 -٢الجغرافية االقتصادية

م-د

 -٣الجغرافية اإلقليمية

 -٣الجغرافية اإلقليمية

م-د

 -٤الجغرافية البشرية

 -٤الجغرافية البشرية

م-د

 -٥علم الخرائط ونظم
المعلومات الجغرافية

 -٥علم الخرائط ونظم
المعلومات الجغرافية

م-د

م

م
م-د

م

م-د

تأھيل وتخصص في مجال
التخطيط والتنمية السكانية

التاريخ

-١تاريخ الشرق القديم

-١تاريخ الشرق القديم

م-د

 -٢تاريخ حديث ومعاصر

 -٢تاريخ حديث ومعاصر

م-د

م-د

-٣تاريخ العرب واإلسالم

-٣تاريخ العرب واإلسالم

م-د

م-د
م

التاريخ القديم
صفحة ١

م

حماة

اللغة الفرنسية وآدابھا

 -٢الدراسات اللغوية

 -٢الدراسات اللغوية

م-د

م-د

م-د

م-د

طرطوس

اللغة العربية

 -١الدراسات االدبية

 -١الدراسات االدبية

م-د

م-د

م-د

م-د

اسم الماجستير

الفرات

القسم

اسم الدكتوراه

 -١علم االجتماع
علم اإلجتماع

الفلسفة

 -١علم االجتماع

م-د

م

م

ماجستير التأھيل والتخصص
في اإلرشاد االجتماعي

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

-١العلوم المعيارية

-١العلوم المعيارية

م-د

 -٢تاريخ الفلسفة

 -٢تاريخ الفلسفة

م-د

الفلسفة

الفلسفة

 -١إدارة المكتبات وخدمات
المعلومات

 -١إدارة المكتبات وخدمات
المعلومات

م

م-د

م-د

المكتبات والمعلومات
 -٢نظم تخزين واسترجاعھا

 -٢نظم تخزين واسترجاعھا

 -١آثار عصور ما قبل التاريخ  -١آثار عصور ما قبل التاريخ

اآلثار

م-د

م-د

 -٢آثار الشرق القديم

 -٢آثار الشرق القديم

م-د

 -٣آثار العصور الكالسيكية

 -٣آثار العصور الكالسيكية

م-د

 -٤اآلثار اإلسالمية

 -٤اآلثار اإلسالمية

م-د

ماجستير التأھيل والتخصص
في التراث الشعبي

اإلعالم

اإلعالم

المحاسبة

 -١اإلعالم

 -١اإلعالم

م-د

 -١المحاسبة

 -١المحاسبة

م-د

-٢مراجعة الحسابات

-٢مراجعة الحسابات

م-د

م-د

ماجستير التأھيل والتخصص
في المحاسبة الضريبية

االقتصاد

 -١إدارة األعمال

 -١إدارة األعمال

م-د

 -٢التسويق

 -٢التسويق

م-د

م-د

م-د
م-د

إدارة األعمال
م

السياحة واالستضافة
ماجستير التأھيل والتخصص
في إدارة منظمات األعمال
 -١االقتصاد المالي والنقدي

 -١االقتصاد المالي والنقدي

م-د

-٢االقتصاد

-٢االقتصاد

م-د

االقتصاد

صفحة ٢

م-د

اإلحصاء التطبيقي

م-د

االقتصاد

 -١األساليب الكمية

 -١األساليب الكمية

السكان

السكان

م-د

نظم المعلومات االدارية

نظم المعلومات االدارية

م-د

االحصاء والبرمجة

االحصاء والبرمجة

م-د

السكان والتنمية

السكان والتنمية

م-د

 -١األسواق المالية

 -١األسواق المالية

م-د

المصارف والتأمين
م-د

م-د

م-د

 -٢العلوم المالية والمصرفية

 -٢العلوم المالية والمصرفية

االقتصاد والتخطيط

االقتصاد والتخطيط

م-د

العالقات الدولية

العالقات الدولية

م-د

االقتصاد والعالقات
االقتصادية الدولية

عالقات دولية

عالقات دولية

م-د

تسويق

التسويق

التسويق

م-د

أصول التربية

 -١أصول التربية

 -١أصول التربية

م-د

التربية المقارنة

 -١التربية المقارنة واإلدارة
التربوية

 -١التربية المقارنة واإلدارة
التربوية

م-د

 -١تقنيات التعليم

 -١تقنيات التعليم

م-د

االقتصاد والتخطيط

المناھج وطرائق التدريس
 -٢المناھج وطرائق التدريس  -٢المناھج وطرائق التدريس

التربية

التربية الخاصة

اإلرشاد النفسي

علم النفس

القياس والتقويم التربوي
والنفسي

م-د

 -١التربية الخاصة

 -١التربية الخاصة

م-د

 -٢تقويم النطق واللغة

 -٢تقويم النطق واللغة

م-د

 -٣التفوق الفعلي والموھبة

 -٣التفوق الفعلي والموھبة

م-د

-١اإلرشاد النفسي

-١اإلرشاد النفسي

م-د

 -٢الصحة النفسية لألطفال
والمراھقين

 -٢الصحة النفسية لألطفال
والمراھقين

 -١علم النفس التربوي

 -١علم النفس التربوي

م-د

 -٢علم نفس النمو

 -٢علم نفس النمو

م-د

-٣علم النفس

-٣علم النفس

م-د

 -١القياس والتقويم التربوي
والنفسي

 -١القياس والتقويم التربوي
والنفسي
صفحة ٣

م-د

م-د

م-د

م-د

م-د

م-د

 -١رياض األطفال

 -١رياض األطفال

م-د

تربية الطفل
تربية الطفل

م-د

تربية الطفل

م-د

التربية

ماجستير التأھيل والتخصص
في اإلدارة المدرسية
ماجستير التأھيل والتخصص
في إعداد مربية طفل الحضانة
ماجستير التأھيل والتخصص
في التخطيط التربوي
ماجستير التأھيل والتخصص
في علم النفس اإلعالمي
ماجستير التأھيل والتخصص
في التربية الموسيقية
القانون الخاص

القانون الخاص

القانون الخاص

م-د

م-د

 -١القانون العام

 -١القانون العام

م-د

م-د

القانون العام

الحقوق

 -٢العلوم اإلدارية والمالية

 -٢العلوم اإلدارية والمالية

م-د

القانون التجاري

 -١القانون التجاري

 -١القانون التجاري

م-د

م-د

القانون الجزائي

 -١القانون الجزائي

 -١القانون الجزائي

م-د

م-د

القانون الدولي

 -١القانون الدولي

 -١القانون الدولي

م-د

م-د

ماجستير التأھيل والتخصص
في القضاء والمحاماة
ماجستير التأھيل والتخصص
في إدارة العالقات الدولية
والدبلوماسية
ماجستير التأھيل والتخصص
في قانون األعمال
ماجستير التأھيل والتخصص
في القضاء الجزائي والدعوى
الجزائية
ماجستير التأھيل والتخصص
في اإلداري العقاري
الھندسة الريفية

علو االغذية

 -١علوم الھندسة الريفية

 -١علوم الھندسة الريفية

م-د

م-د

 -١علوم األغذية

 -١علوم األغذية

م-د

م-د

صفحة ٤

م-
م-د

م-د

علوم االغذية

جودة وسالمة المنتجات
الزراعية الغذائية

جودة وسالمة المنتجات
الزراعية الغذائية

م-د

وقاية النبات

 -١علوم وقاية النبات

 -١علوم وقاية النبات

م-د

م-د

م-د

م-د

االقتصاد الزراعي

 -١علوم االقتصاد الزراعي

 -١علوم االقتصاد الزراعي

م-د

م-د

م-د

م-د

 -١علوم اإلنتاج الحيواني

 -١علوم اإلنتاج الحيواني

م-د

م-د

مجترات ودواجن وأسماك

مجترات ودواجن وأسماك

اإلنتاج الحيواني

م-د
م-د

الزراعة

علوم البستنة

 -١علوم البستنة

 -١علوم البستنة

م-د

م-د

م-د

م-د

المحاصيل الحقلية

-١علوم المحاصيل الحقلية

-١علوم المحاصيل الحقلية

م-د

م-د

م-د

م-د

علوم التربة

-١علوم التربة

-١علوم التربة

م-د

م-د

م-د

م-د

م-د

م-د

الموارد الطبيعية المتجددة  -١الموارد الطبيعية المتجددة  -١الموارد الطبيعية المتجددة
والبيئة
والبيئة
والبيئة
علوم بيئية

علوم بيئية

م-د

علوم غابات

علوم غابات

م-د

الحراج والبيئة
ماجستير التأھيل والتخصص
في المكافحة الحيوية لآلفات
ماجستير التأھيل والتخصص
في تقانات التصنيع وسالمة
األغذية

السياحة

-١االقتصاد واإلدارة السياحية -١االقتصاد واإلدارة السياحية

م-د

 -٢إدارة موارد التراث الثقافي  -٢إدارة موارد التراث الثقافي

م-د

سياحة

م

إدارة فندقية

م

 -١الفقه اإلسالمي وأصوله

 -١الفقه اإلسالمي وأصوله

م-د

 -١التفسير وعلوم القرآن

 -١التفسير وعلوم القرآن

م-د

الحديث النبوي وعلومه

الحديث النبوي وعلومه

م-د

العقائد واألديان

 -١العقائد واألديان

 -١العقائد واألديان

م-د

األحوال الشخصية

-١األحوال الشخصية

-١األحوال الشخصية

م-د

تأثير األدوية والسموم

 -١علم تأثير األدوية

 -١علم تأثير األدوية

م-د

 -٢علم السموم

 -٢علم السموم

م-د

 -٣علم تلوث البيئة

 -٣علم تلوث البيئة

م-د

الفقه اإلسالمي وأصوله

الشريعة

علوم القرآن والحديث

صفحة ٥

م

الصيدالنيات والتكنولوجيا
الصيدلية

 -١الصيدلة الصناعية

 -١الصيدلة الصناعية

م-د

 -٢الصيدلة السريرية
وصيدلة المشافي

 -٢الصيدلة السريرية وصيدلة
المشافي

م-د

 -٣االقتصاد الصيدلي

 -٣االقتصاد الصيدلي

م-د

تكنولوجيا صيدلة
تصميم ومراقبة الدواء
العقاقير

م

 -١العقاقير والنباتات الطبية

 -١العقاقير والنباتات الطبية

م-د

م

-١الكيمياء التحليلية التطبيقية

-١الكيمياء التحليلية التطبيقية

م-د

م-د

الكيمياء التحليلية والغذائية
 -٢مراقبة األغذية

 -٢مراقبة األغذية

الصيدلة

 -١الكيمياء التحليلية التطبيقية  -١الكيمياء التحليلية التطبيقية
الكيمياء الصيدلية
والمراقية الدوائية

 -٢مراقبة األدوية

 -٢مراقبة األدوية

م-د

م-د

م

م-د
م-د

كيمياء صيدلية تطبيقية

م-د
م
م

كيمياء صيدلية ومراقبة دوائية
 -١الكيمياء الحيوية السريرية  -١الكيمياء الحيوية السريرية
 -٢األحياء الدقيقة والمناعيات  -٢األحياء الدقيقة والمناعيات
والدمويات
والدمويات
الكيمياء الحيوية واألحياء
الدقيقة
 -٣البيولوجية الجزيئية
 -٣البيولوجية الجزيئية
والتقانة الحيوية
والتقانة الحيوية
 -٤التشخيص المخبري

األحياء الدقيقة والدمويات
والمناعيات

 -٤التشخيص المخبري

م-د
م-د
م-د
م-د

م-د

كيمياء حيوية وأحياء دقيقة

م

األحياء الدقيقة والدمويات
والمناعيات

م

تشخيص مخبري

م

ماجستير التأھيل والتخصص
في التشخيص المخبري
مالحظة:

يسمح لحملة ماجستير التشخيص المخبري من كليات الصيدلة التسجيل في درجة الدكتوراه من كلية الصيدلة في جامعة دمشق بأحد االختصاصين اآلتيين :
 الكيمياء الحيوية السريرية -األحياء الدقيقة والدمويات والمناعيات

طب أسنان األطفال

 -١طب أسنان األطفال

 -١طب أسنان األطفال

صفحة ٦

م-د

م

م

طب األسنان

تقويم األسنان والفكين

 -١تقويم األسنان والفكين

 -١تقويم األسنان والفكين

م-د

م

م-د

جراحة الفم والفكين

 -١جراحة الفم والفكين

 -١جراحة الفم والفكين

م-د

م

م-د

مداواة األسنان

 -١مداواة األسنان

 -١مداواة األسنان

م-د

م

م

تعويضات األسنان
المتحركة

 -١تعويضات األسنان
المتحركة

 -١تعويضات األسنان
المتحركة

م-د

م-د

م

تعويض األسنان الثابتة

-١تعويضات األسنان الثابتة

-١تعويضات األسنان الثابتة

م-د

م-د

م-د

النسج والتشريح المرضي  -١النسج والتشريح المرضي  -١النسج والتشريح المرضي
للفم واألسنان
للفم واألسنان
للفم واألسنان

م-د

النسج حول السنية

 -١علم النسج حول السنية

 -١علم النسج حول السنية

م-د

طب الفم

طب الفم

طب الفم

م-د

م

م

م

ماجستير التأھيل والتخصص
في طب األسنان التجميلي

ماجستير في التخصصات ما
قبل السريرية في التشريح

التشريح

صفحة ٧

م-د

م

م

م

الطب البشري

ماجستير في التخصصات ما
قبل السريرية في الجنين
والوراثة

الجنين والوراثة

م-د

م

ماجستير في التخصصات ما
قبل السريرية في الخلية
والنسج

الخلية والنسج

م-د

م

ماجستير في التخصصات ما
قبل السريرية في
الفيزيولوجية الطبية

الفيزيولوجية الطبية

م-د

ماجستير في التخصصات ما
قبل السريرية في
االستقصاءات الكھربائية
والفيزيولوجية

االستقصاءات الكھربائية
والفيزيولوجية

م-د

ماجستير في التخصصات ما
قبل السريرية في األدوية
والمداواة

األدوية والمداواة

م-د

م

ماجستير في التخصصات ما
قبل السريرية في الصحة
العامة والطب الوقائي

الصحة العامة والطب الوقائي

م-د

م

ماجستير في التخصصات ما
قبل السريرية في الصحة
البيئية والمھنية

الصحة البيئية والمھنية

م-د

م

ماجستير في التخصصات ما
قبل السريرية في األحياء
الدقيقة

األحياء الدقيقة

م-د

ماجستير في التخصصات ما
قبل السريرية في الكيمياء
الحيوية الطبية والبيولوجية
الجزيئية

الكيمياء الحيوية الطبية
والبيولوجية الجزيئية

م-د

صفحة ٨

م

م-د

م-د

م

م

ماجستير في التخصصات ما
قبل السريرية في الكيمياء
الحيوية السريرية

الكيمياء الحيوية السريرية

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية العامة في طب
األطفال

طب األطفال

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية العامة في األمراض
الباطنية العامة

األمراض الباطنية العامة

م-د

م-د

م-د

م-د

م

م

الطب البشري

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية العامة في طب
األسرة

م

شھادة الدراسات التخصصية
العامة في طب األورام

م

شھادة الدراسات التخصصية
العامة في المعالجة الشعاعية
لألورام

م

شھادة الدراسات التخصصية
العامة في الجراحة العامة

م

شھادة الدراسات التخصصية
العامة في الطب الفيزيائي
وإعادة التأھيل

م

شھادة الدرسات التخصصية
العامة في التخدير واإلنعاش

م

شھادة الدراسات التخصصية
العامة في أمراض العين
وجراحتھا

م

شھادة الدراسات التخصصية
العامة في أمراض األذن
واألنف والحنجرة وجراحتھا

م

شھادة الدراسات التخصصية
العامة في األمراض الجلدية
والزھرية

م

شھادة الدراسات التخصصية
العامة في الطب المخبري

م
صفحة ٩

م

م

م

م

شھادة الدراسات التخصصية
العامة في الطب النووي

م

شھادة الدراسات التخصصية
العامة في التشريح المرضي

م

شھادة الدراسات التخصصية
العامة في في الطب الشرعي

م

شھادة الدراسات التخصصية
العامة في الطب النفسي

م

الطب البشري

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية العامة في التصوير
الطبي والتشخيص الشعاعي

التصوير الطبي والتشخيص
الشعاعي

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية العامة في التوليد
وأمراض النساء

التوليد وأمراض النساء

م-د

م-د

م

م

م

م

م

م

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في أمراض
الجھاز الھضمي

أمراض الجھاز الھضمي

م-د

م-د

م

م

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في أمراض
القلب واألوعية

أمراض القلب واألوعية

م-د

م-د

م

م

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في أمراض
الجھازالتنفسي

أمراض الجھازالتنفسي

م-د

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في أمراض
الغدد الصم واالستقالب
والتغذية

أمراض الغدد الصم
واالستقالب والتغذية

م-د

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في
األمراض العصبية

األمراض العصبية

م-د

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في أمراض
الدم ونقل الدم

أمراض الدم ونقل الدم

م-د

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في أمراض
الكلية

أمراض الكلية
صفحة ١٠

م-د

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

الطب البشري

أمراض الجھاز الحركي

أمراض الجھاز الحركي

م-د

م

م

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في
األمراض المعدية )الخمجية(

األمراض المعدية )الخمجية(

م-د

م

م

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في الطب
النفسي

الطب النفسي

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في الطب
الفيزيائي والرياضي وإعادة
التأھيل

الطب الفيزيائي والرياضي
وإعادة التأھيل

م-د

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في طب
الشيخوخة

طب الشيخوخة

م-د

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في
الجراحة العامة

الجراحة العامة

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في
الجراحة البولية

الجراحة البولية

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في
الجراحة العظمية

الجراحة العظمية

م-د

م-د

م-د

م-د

م-د

م-د

م-د

م

م

م

م

م

م

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في
الجراحة الصدرية

الجراحة الصدرية

م-د

م

م

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في
الجراحة العصبية

الجراحة العصبية

م-د

م

م

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في
الجراحة التجميلية والتصنيعية

الجراحة التجميلية والتصنيعية

م-د

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في طب
الطوارئ

طب الطوارئ

م-د

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في جراحة
القلب

جراحة القلب
صفحة ١١

م-د

م

م

م

م

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في جراحة
االوعية
شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في جراحة
األطفال

الطب البشري

جراحة االوعية

م-د

م

م

م

جراحة األطفال

م-د

م

م

م

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في التخدير
واإلنعاش والعناية المشددة

التخدير واإلنعاش والعناية
المشددة

م-د

م

م

م

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في أمراض
العين وجراحتھا

أمراض العين وجراحتھا

م-د

م-د

م

م

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في أمراض
األذن واألنف والحنجرة
والرأس والعنق وجراحتھا

أمراض األذن واألنف
والحنجرة والرأس والعنق
وجراحتھا

م-د

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في أمراض
الغدد الصم واالستقالب عند
األطفال

أمراض الغدد الصم
واالستقالب عند األطفال

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في أمراض
الخديج والوليد

أمراض الخديج والوليد

م-د

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في أمراض
الدم واألورام عند األطفال

أمراض الدم واألورام عند
األطفال

م-د

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في
األمراض المعدية عند األطفال

األمراض المعدية عند األطفال

م-د

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في
األمراض الھضمية عند
االطفال

األمراض الھضمية عند
االطفال

م-د

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في
األمراض القلبية عند األطفال

األمراض القلبية عند األطفال

م-د

صفحة ١٢

م-د

م

م

م

اشھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في
ألمراض العصبية عند األطفال

األمراض العصبية عند
األطفال

م-د

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في أمراض
الكلية عند األطفال

أمراض الكلية عند األطفال

م-د

الطب البشري

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في
األمراض الجلدية واالمراض
المنقولة بالجنس

األمراض الجلدية واالمراض
المنقولة بالجنس

م-د

م

م-د

م-د

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في الطب
المخبري

الطب المخبري

م-د

م

م-د

م

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في
المعالجة الشعاعية لألورام

المعالجة الشعاعية لألورام

م-د

م

م

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في طب
األورام

طب األورام

م-د

م

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في الطب
الشرعي

الطب الشرعي

م-د

م

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في
الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية
الباثولوجيا والباثولوجيا
الخلوية

م-د

طب األسرة

طب األسرة

م-د

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في الطب
النووي

الطب النووي

م-د

شھادة الدراسات التخصصية
السريرية الفرعية في العناية
المشددة

العناية المشددة

صفحة ١٣

م-د

م

م

الطب البشري

م

الجراحة الترميمية والحروق

األمراض الصدرية

م

م

طب مخبري

م

م

 -١التحليل الرياضي

 -١التحليل الرياضي

م-د

م-د

م-د

 -٢الجبر والھندسة

 -٢الجبر والھندسة

م-د

م-د

م-د

 -٣الرياضيات التطبيقية
والمعلوماتية

 -٣الرياضيات التطبيقية
والمعلوماتية

م-د

م-د

الرياضيات التطبيقية )علوم
الحاسب -احصاء رياضي-
ميكانيك ومعادالت

الرياضيات التطبيقية )علوم
الحاسب -احصاء رياضي-
ميكانيك ومعادالت

الرياضيات البحتة

الرياضيات البحتة

م

م

م-د

الرياضيات
م-د

م-د

العلوم
الرياضيات التطبيقية )ميكانيك الرياضيات التطبيقية )ميكانيك
رياضي(
رياضي(

الفيزياء

م-د

 -١الفيزياء النظرية

 -١الفيزياء النظرية

م-د

م

م-د

 -٢فيزياء الجسم الصلب
التجريبي

 -٢فيزياء الجسم الصلب
التجريبي

م-د

م-د

م-د

 -٣العلوم والتقانات النانوية

 -٣العلوم والتقانات النانوية

م-د

 -٤االلكترونيات الضوئية

 -٤االلكترونيات الضوئية

م-د

 -٥الفيزياء النووية التجريبية

 -٥الفيزياء النووية التجريبية

م-د

صفحة ١٤

م

 -٦المطيافية

 -٦المطيافية

م-د

 -٧الوقاية اإلشعاعية وأمان
المنابع المشعة وأمنھا

 -٧الوقاية اإلشعاعية وأمان
المنابع المشعة وأمنھا

م-د

االلكترونيات

االلكترونيات

فيزياء المادة الكثيفة

فيزياء المادة الكثيفة

فيزياء الليزر واألطياف
الذرية الجزيئية

فيزياء الليزر واألطياف
الذرية الجزيئية

م-د

م-د

م
م-د

م-د

الفيزياء اإلشعاعية

م-د

م-د

م-د

فيزياء الطاقة والبيئة
دبلوم التأھيل في الوقاية
اإلشعاعية وأمان المنابع
ماجستير التأھيل والتخصص
في الفيزياء الطبية

الكيمياء

 -١الكيمياء

 -١الكيمياء

م-د

الكيمياء التطبيقية

الكيمياء التطبيقية

م-د

م

الكيمياء التحليلية

الكيمياء التحليلية

م-د

م-د

م-د

الكيمياء العضوية

الكيمياء العضوية

م-د

م-د

م-د

الكيمياء الفيزيائية

الكيمياء الفيزيائية

م-د

م-د

الكيمياء الالعضوية

علم الحياة الحيوانية

م-د

 -١علم الحياة الحيوانية

 -١علم الحياة الحيوانية

التنوع الحيوي الحيواني
والتنمية المستدامة

التنوع الحيوي الحيواني
والتنمية المستدامة

م-د

بيولوجيا الفقاريات

بيولوجيا الفقاريات

م-د

البيولوجيا الجزيئية والتقانة
الحيوية

د

علم البيئة والتصنيف الحيواني

م-د

م-د

علم البيئة والتصنيف الحيواني

علم البيئة المائية
علم الحياة النباتية

م-د

م-د

العلوم

 -١علم الحياة النباتية

 -١علم الحياة النباتية

م-د

األحياء الدقيقة

األحياء الدقيقة

م-د

التصنيف والبيئة النباتية

التصنيف والبيئة النباتية

م-د

علم الوراثة والتقانة الحيوية

علم الوراثة والتقانة الحيوية

م-د

علم الحياة والتقانة الحيوية

علم الحياة والتقانة الحيوية

الخلية والفيزيولوجيا النباتية

الخلية والفيزيولوجيا النباتية
صفحة ١٥

م-د

م-د

م-د
م-د

الجيولوجيا

 -١الجيولوجيا التطبيقية

 -١الجيولوجيا التطبيقية

م-د

 -٢الجيوفيزياء التطبيقية

 -٢الجيوفيزياء التطبيقية

م-د

ھيدرولوجيا

ھيدرولوجيا

اإلحصاء الرياضي

اإلحصاء الرياضي

م-د

م-د
م-د
م-د

م-د

اإلحصاء الرياضي

العلوم
السياسية
الفنون الجميلة

االحصاء الرياضي البرمجة

االحصاء الرياضي البرمجة

 -١العالقات الدولية
 -١العالقات االقتصادية
الدولية

 -١العالقات الدولية

م-د

 -١العالقات االقتصادية الدولية

م-د

الدراسات السياسية

 -١الدراسات السياسية

 -١الدراسات السياسية

م-د

االتصاالت البصرية

 -١االتصاالت البصرية

 -١االتصاالت البصرية

م-د

الحفر

 -١الحفر

 -١الحفر

م-د

الرسم والتصوير

 -١التصوير

 -١التصوير

م-د

العمارة الداخلية

العمارة الداخلية

العمارة الداخلية

م-د

النحت

-١النحت

-١النحت

م-د

التصميم المعماري

 -١التصميم المعماري

 -١التصميم المعماري

م-د

 -١التخطيط والبيئة

 -١التخطيط والبيئة

م-د

التخطيط اإلقليمي

التخطيط اإلقليمي

العالقات الدولية
االقتصاد واإلدارة العامة

التخطيط والبيئة

تخطيط المدن والبيئة

م-د

م-د
م

الھندسة المعمارية

تخطيط المدن

تخطيط المدن

 -١التصميم المعماري

 -١التصميم المعماري

م-د

م-د

م-د

م

م

م

م-د

م-د

م

تاريخ ونظريات العمارة
نظريات وتاريخ العمارة
علوم البناء والتنفيذ

 -١علوم البناء والتنفيذ

م
 -١علوم البناء والتنفيذ

م-د

ماجستير تأھيل وتخصص
تأھيل المدن اإلسالمية
التاريخية
ماجستير التأھيل والتخصص
في علوم البناء وتقنيات التنفيذ
دبلوم التأھيل والتخصص في
تخطيط المدن

م-د

م
م

م

الھندسة الطبوغرافية

 -١الھندسة الطبوغرافية

 -١الھندسة الطبوغرافية

م-د

م-د

م-د

م-د

الھندسة اإلنشائية

 -١الھندسة اإلنشائية

 -١الھندسة اإلنشائية

م-د

م-د

م-د

م-د

الھندسة المائية

 -١الھندسة المائية

 -١الھندسة المائية

م-د

م-د

م-د

م-د

صفحة ١٦

م-د

م-د

م-د

م-د

ھندسة النقل والمواصالت  -١ھندسة النقل والمواصالت  -١ھندسة النقل والمواصالت

م-د

م-د

م-د

م-د

اإلدارة الھندسية والتشييد  -١اإلدارة الھندسية والتشييد

 -١اإلدارة الھندسية والتشييد

م-د

م-د

م-د

م-د

 -٢إدارة تقانة المعلومات في
التشييد

 -٢إدارة تقانة المعلومات في
التشييد

 -١الھندسة الجيوتكنيكية

 -١الھندسة الجيوتكنيكية

الھندسة البيئية

الھندسة المدنية

الھندسة الجيوتكنيكية

 -١الھندسة البيئية

 -١الھندسة البيئية

م-د

م-د

م-د

م-د

ماجستير التأھيل والتخصص
في تصميم وتأھيل المنشآت
ماجستير التأھيل والتخصص
في معالجة مياه الصرف
استخدامھا
وإعادة والتخصص
الصحيالتأھيل
ماجستير

الھندسة المعلوماتية

ھندسة البرمجيات ونظم
المعلومات

في إدارة منشآت النقل
والمواصالت
ماجستير التأھيل والتخصص
في نظم المعلومات الجغرافية
ماجستير التأھيل والتخصص
في الري والصرف
 -١ھندسة البرمجيات ونظم
المعلومات

 -١ھندسة البرمجيات ونظم
المعلومات

النظم والشبكات الحاسوبية  -١النظم والشبكات الحاسوبية  -١النظم والشبكات الحاسوبية
الذكاء الصنعي

 -١الذكاء الصنعي

 -١الذكاء الصنعي

م-د

م

م

م-د

م-د

م

م-د

م-د

م-د

م

ماجستير التأھيل والتخصص
في إدارة نظم المؤسسات

الھندسة الميكانيكية
الھندسة الميكانيكية

ھندسة الطاقة

ھندسة الطاقة

ھندسة الطاقة

م-د

ھندسة اإلنتاج

ھندسة االنتاج

ھندسة االنتاج

م-د

ھندسة اآلالت الزراعية

ھندسة اآلالت الزراعية

ھندسة اآلالت الزراعية

م-د

علم المواد الھندسية

علم المواد الھندسية

علم المواد الھندسية

م-د

ھندسة الطيران

ھندسة الطيران

ھندسة الطيران

م-د

الھندسة الصناعية

الھندسة الصناعية

الھندسة الصناعية

م-د

ميكانيك الغزل والنسيج

ھندسة الغزل والنسيج

ھندسة الغزل والنسيج

م-د

طاقة -قوى -عمارة-مدني تاھيل وتخصص إدارة الطاقة
في المباني
)علم إنشائي بيئة( تقنية
بشري -أسنان -صيدلة -تأھيل وتخصص ھندسة طبية
.................
حيوية
ميكانيك-كھرباء-
 -١ھندسة الطاقات الكھربائية  -١ھندسة الطاقات الكھربائية
المتجددة
المتجددة
ھندسة الطاقة الكھربائية
 -٢ھندسة نظم القدرة
 -٢ھندسة نظم القدرة
الكھربائية
الكھربائية
................

صفحة ١٧

م
م
م-د

م-د

م-د

م-د

م-د

ھندسةالحواسيب وشبكاته

م-د

 -١ھندسة الحواسب وشبكاته

ھندسةالحواسيب وشبكاته

م-د

ھندسةالحواسيب وشبكاته

م-د

 -١ھندسة التحكم واألتمتة

ھندسة التحكم واألتمتة

م-د

 -٢ھندسة الحاسبات
االلكترونية والتحكم اآللي

ھندسة التحكم واألتمتة

م-د

 -٢ھندسة الحاسبات
االلكترونية والتحكم اآللي
 -٣ھندسة البرمجة ونظم
التشغيل

م-د

ھندسة الحواسيب واألتمتة
م-د

 -٣ھندسة وبرمجة الروبوت

 -٣ھندسة وبرمجة الروبوت

ھندسة الحاسبات

ھندسة الحاسبات

م-د

ھندسة التحكم اآللي

ھندسة التحكم اآللي

م-د

الھندسة الميكانيكية والكھربائية

ھندسة االتصاالت المعلوماتية ھندسة االتصاالت المعلوماتية

 -١ھندسة االتصاالت المتقدمة  -١ھندسة االتصاالت المتقدمة

ھندسة االلكترونيات
واالتصاالت

م-د

م-د

م-د

م-

-٢ھندسة االلكترونيات
التطبيقية

-٢ھندسة االلكترونيات
التطبيقية

م-د

م-د

م-

 -٣تقانة المعلومات
واالتصاالت

 -٣تقانة المعلومات
واالتصاالت

م-د

 -١ھندسة الطاقة الشمسية
والطاقات المتجددة

 -١ھندسة الطاقة الشمسية
والطاقات المتجددة

م-د

 -٢ھندسة ميكانيك الموائع

 -٢ھندسة ميكانيك الموائع

م-د

 -٣ھندسة التبريد

 -٣ھندسة التبريد

م-د

 -٤الھندسة الحرارية

 -٤الھندسة الحرارية

م-د

الميكانيك العام
 -٥ھندسة ميكانيك األجسام
الصلبة

 -٥ھندسة ميكانيك األجسام
الصلبة

صفحة ١٨

م-د

م-د

م-د

م

ھندسة طاقة الرياح

ھندسة السيارات واآلليات
الثقيلة

ھندسة طاقة الرياح

 -١ھندسة اآلليات والمحركات  -١ھندسة اآلليات والمحركات

 -١إدارة المنشآت النسيجية

 -١إدارة المنشآت النسيجية

م-د

م-د

م-د

ھندسة ميكانيك الصناعات
النسيجية وتقاناتھا

الھندسة الميكانيكية والكھربائية

 -٢تكنولوجيا النسج

 -٢تكنولوجيا النسج

م-د

 -٣تكنولوجيا الغزل

 -٣تكنولوجيا الغزل

م-د

 -١الھندسة الصناعية

 -١الھندسة الصناعية

م-د

 -٢علم المواد وھندستھا

 -٢علم المواد وھندستھا

م-د

 -٣ھندسة أتمتة اإلنتاج

 -٣ھندسة أتمتة اإلنتاج

م-د

 -٤تصميم وبناء اآلالت

 -٤تصميم وبناء اآلالت

م-د

تصميم وانتاج

تصميم وانتاج

ھندسة القوى الميكانيكية

ھندسة القوى الميكانيكية

ھندسة الميكاترونيك

ھندسة الميكاترونيك

ھندسة الميكاترونيك

م-د

الھندسة البحرية

ھندسة بحرية

ھندسة بحرية

م-د

الھندسة الطبية

 -١الھندسة الطبية

 -١الھندسة الطبية

م-د

 -١إدارة الموارد البشرية

إدارة الموارد البشرية

م-د

ھندسة التصميم الميكانيكي

ھندسة القوى الميكانيكية

 -٢العلوم اإلدارية

المعھد

 -١اإلدارة االستراتيجية

م-د

صفحة ١٩

م-د
م-د

م-د

 -١اإلدارة االستراتيجية

م-د

م-د

العالي للتنمية اإلدارية

 -١اقتصاد وإدارة األعمال
الدولية

 -١اقتصاد وإدارة األعمال
الدولية

 -٢إدارة األعمال الدولية

م-د

ماجستير التأھيل والتخصص
في تأھيل وإعداد القادة
اإلداريين
ماجستير التأھيل والتخصص
في الريادة واإلدارة واإلبداع
ماجستير التأھيل والتخصص
في اقتصاد وإدارة المشروع
ماجستير التأھيل
والتخصصص في اإلدارة
العامة
علوم الليزر وتطبيقاته

علوم الليزر وتطبيقاته

 -١الھندسة اإلنشائية الزلزالية  -١الھندسة اإلنشائية الزلزالية
المعھد العالي للبحوث والدراسات
الزلزالية

م-د

م-د
م-د

 -٢الھندسة الجيوتكنيكية
الزلزالية

 -٢الھندسة الجيوتكنيكية
الزلزالية

م-د

 -٣علم الزالزل

 -٣علم الزالزل

م-د

ماجستير التأھيل والتخصص
في إدارة مخاطر الكوارث

اللغة العربية

المعھد
العالي
للغات

اللغة االنكليزية

اللغة الفرنسية وآدابھا

المعھد العالي للتخطيط اإلقليمي

 -تعليم اللغة العربية

 -تعليم اللغة العربية

تأھيل وتخصص طرائق
..
تدريس
 تعليم اللغة اإلنكليزية تعليم اللغة اإلنكليزيةتأھيل وتخصص طرائق
..
تدريس
تعليم وتعلم اللغة الفرنسية
......
كلغة أجنبية )دراسات عليا(
تأھيل وتخصص طرائق
...
تدريس اللغة الفرنسية
 -١التخطيط اإلقليمي الھيكلي  -١التخطيط اإلقليمي الھيكلي
/الحضري
/الحضري
 -٢التخطيط اإلقليمي للبنى
 -٢التخطيط اإلقليمي للبنى
التحتية والمرافق والخدمات
التحتية والمرافق والخدمات
 -٣التنمية اإلقليمية البشرية
 -٣التنمية اإلقليمية البشرية
واالقتصادية واالجتماعية
واالقتصادية واالجتماعية
 -٤التنمية اإلقليمية للموارد
 -٤التنمية اإلقليمية للموارد
الطبيعية وحماية البيئة
الطبيعية وحماية البيئة
 -٥التخطيط اللوجستي
 -٥التخطيط اللوجستي
اإلقليمي
اإلقليمي

م

م-د
م

م

م-د

م
م
م
م-د
م-د
م-د
م-د
م-د

 -٦التخطيط اإلقليمي

 -٦التخطيط اإلقليمي

م-د

ماجستير التأھيل والتخصص
في تصميم وتنسيق الحدائق
والمحيط الطبيعي

 -٦التخطيط اإلقليمي

م-د

تكنولوجيا األسمدة

تكنولوجيا األسمدة
صفحة ٢٠

الھندسة الكيميائية

ھندسة المكاثير

ھندسة المكاثير

ھندسة العمليات

ھندسة العمليات

التلوث وحماية البيئة

التلوث وحماية البيئة

الھندسة البترولية والكيميائية

م-د

تقانة تصنيع الحبوب ومنتجاتھا تقانة تصنيع الحبوب ومنتجاتھا
الھندسة الغذائية

الھندسة البترولية

التقانة الحيوية

التقانة الحيوية

م-د

حفظ وتخزين األغذية

حفظ وتخزين األغذية

م-د

ھندسة مخزون وإنتاج ونقل
النفط والغاز

ھندسة مخزون وإنتاج ونقل
النفط والغاز

م-د

ھندسة حفر اآلبار النفطية
والغازية ومعداتھا

ھندسة حفر اآلبار النفطية
والغازية ومعداتھا

م-د

طرائق استكشاف النفط والغاز طرائق استكشاف النفط والغاز
ھندسة النسيج ومعالجاته

م-د
م-د

ھندسة النسيج ومعالجاته

ھندسة الغزل والنسيج

الھندسة الكھربائية وااللكترونية

ھندسة األلياف وغزلھا

ھندسة األلياف وغزلھا

الھندسة اإللكترونية

الھندسة اإللكترونية

الھندسة اإللكترونية

م-د

ھندسة االتصاالت

ھندسة االتصاالت

ھندسة االتصاالت

م-د

ھندسة التحكم واألتمتة

ھندسة التحكم واألتمتة

ھندسة التحكم واألتمتة

م-د

ھندسة الحواسيب

ھندسة الحواسيب

ھندسة الحواسيب

م-د

ھندسة القيادة الكھربائية

ھندسة القيادة الكھربائية

ھندسة القيادة الكھربائية

م-د

صفحة ٢١

م-د

ھندسة نظم القدرة
الكھربائية

ھندسة نظم القدرة الكھربائية

ھندسة نظم القدرة
الكھربائية

الطاقات المتجددة والبيئة

ھندسة نظم القدرة الكھربائية

م-د

م

معھد التراث العلمي العربي

تاريخ العلوم الطبية

تاريخ العلوم الطبية

تاريخ العلوم الطبية

م-د

تاريخ العلوم األساسية

تاريخ العلوم األساسية

تاريخ العلوم األساسية

م-د

تاريخ العلوم التطبيقية

تاريخ العلوم التطبيقية

م-د

تاريخ العلوم التطبيقية
علم اآلثار

علم اآلثار

تمريض البالغين

...............

م

تمريض الحاالت الحرجة)عام(

......................

م

تمريض الحاالت الحرجة
)أورام(

.................

م

تمريض األمومة وصحة
المرأة

تمريض األمومة وصحة
المرأة

......................

م

تمريض صحة الطفل

تمريض صحة الطفل

..............

م

التمريض النفسي والصحة
العقلية

التمريض النفسي والصحة
العقلية

..................

م

تمريض صحة المجتمع

تمريض صحة المجتمع

تمريض صحة المجتمع

م-د

اإلدارة في التمريض

اإلدارة في التمريض

.................

م

التدريب الرياضي

ماجستير في التدريب
الرياضي

...................

م

...................

م

...................

م

الكيمياء البيئية

م-د

الوقاية البيئية

الوقاية البيئية

.................

م

ھندسة النظم البيئية

ھندسة النظم البيئية

...................

م

الكيمياء البحرية

كيمياء بحرية وتلوث

كيمياء بحرية وتلوث

م-د

بيولوجيا بحرية

بيولوجيا بحرية
صفحة ٢٢

م-د

تمريض البالغين

تمريض الحاالت الحرجة
والطوارئ

كلية التمريض
كلية التربية
الرياضية
المعھد العالي
لبحوث البيئة

ماجستير في التخطيط
التخطيط واإلدارة الرياضية
واإلدارة الرياضية
ماجستير في المناھج وأصول
المناھج واصول التدريس
التدريس
الكيمياء البيئية
الكيمياء البيئية

م-د

المعھد الع

عالي للبحوث البحرية

البيولوجيا البحرية

الزراعة البحرية وإدارة
الموارد الحية

الزراعة البحرية وإدارة
الموارد الحية

م-د

الجيولوجيا البحرية

جيولوجيا بحرية

......................

م

الفيزياء البحرية

فيزياء بحرية

..........

م

ھندسة المواد التطبيقية

ھندسة المواد التطبيقية

م-د

الطاقة الشمسية والطاقات
المتجددة

الطاقة الشمسية والطاقات
المتجددة

م-د

األتمتة الصناعية

األتمتة الصناعية

األتمتة الصناعية

م-د

تقانة األغذية

تقانة األغذية

تقانة األغذية

م-د

المكننة الزراعية

المكننة الزراعية

المكننة الزراعية

م-د

المعدات واآلالت

اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ماجستير التأھيل والتخصص
في الترجمة الفورية

المعھد العالي لبحوث
الترجمة والترجمة الفورية

المعھد العالي لبحوث الليزر
وتطبيقاته

ماجستير التأھيل والتخصص
في الترجمة التحريرية
ماجستير التأھيل والتخصص
في الترجمة االلكترونية
والسمعبصرية
ماجستير التأھيل والتخصص
التأھيلالليزر الطبية
تطبيقات
في
والتخصص
ماجستير
في تطبيقات الليزر الھندسية
والصناعية

صفحة ٢٣

