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 ملصيميدياالغرافيكي والصاميم ال الفنون الجميلة - دمشق 96
غرافيكي الصاميم أو البارية الصااالت اال

 ملصيميدياالو

اصااالت ) إجازة في الفنون الجميلة
 ملصيميدياالغرافيكي والصاميم أو ال بارية
 ( إعالن أو

1 

 السويداء دمشق 97
الفنون الجميلة 
 الثانية

 1 إجازة في الفنون الجميلة )صاوير( صاوير الصاوير

 السويداء دمشق 98
الفنون الجميلة 
 الثانية

 1 إجازة في الفنون الجميلة )عمارة داتخلية( عمارة داتخلية العمارة الداتخلية

 السويداء دمشق 99
 الفنون الجميلة
 الثانية

 اإلعالن
غرافيكي الصاميم أو البارية الصااالت الا

 ملصيميدياالو

اصااالت ) إجازة في الفنون الجميلة
 ملصيميدياالغرافيكي والصاميم أو ال بارية
 إعالن( أو

1 

 1 إجازة في الفلسفة الفكر السياسي الفلسفة اآلداب الثانية السويداء دمشق 111

 1 إجازة في الفلسفة الفكر العربي الحديث والمعاار الفلسفة لثانيةاآلداب ا السويداء دمشق 111

 1 إجازة في اللغة الفرنسية وآدابها دراسات أدبية )دراسة الناو ( اللغة الفرنسية اآلداب الثانية السويداء دمشق 112

 علم االجصماع السياسي علم االجصماع اآلداب الثالثة درعا دمشق 113
ماع أو إجازة في إجازة في علم االجص
 العلوم السياسية

1 

 1 إجازة في اللغة العربية وآدابها الارفوالنحو  اللغة العربية اآلداب الثالثة درعا دمشق 114

 1 إجازة في اللغة االنكليزية وآدابها شعر اللغة االنكليزية اآلداب الثالثة درعا دمشق 115

 1 إجازة في اللغة العربية وآدابها بالغة )نقد قديم(النقد وال - اآلداب الرابعة القنيطرة دمشق 116

 1 إجازة في اللغة العربية وآدابها نحو وارف - اآلداب الرابعة القنيطرة دمشق 117
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رقم 
تخصاا اال  

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االتخصاا  المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 1 إجازة في اللغة العربية وآدابها فقه اللغة العربية - اآلداب الرابعة القنيطرة دمشق 118

 1 (تخااة)صربية الصربية في إجازة  الصربية التخااة نفسيإرشاد  الصربية الثانية السويداء دمشق 119

 القياس والصقويم الصربوي والنفسي إرشاد نفسي الصربية الثانية السويداء دمشق 111

صربية  أو الصربية )رياض أطفالفي إجازة 

مناهج وصقنيات  أو معلم اف أو تخااة

صعليم( أو إجازة في علم النفس )علم نفس 

 أو إرشاد نفسي(

1 

 1 (معلم اففي الصربية )إجازة  رياض األطفال معلم اف الصربية الثانية السويداء دمشق 111

 1 (تخااة)صربية الصربية إجازة في  الصربية التخااة اإلرشاد النفسي الصربية الثالثة درعا دمشق 112

 أاول الصربية معلم اف الصربية الثالثة درعا دمشق 113

إجازة أو ) إجازة في الصربية )معلم اف(

لوم صأهيل + دب في اللغة العربية وآدابها

  (صربوي

1 

 1 (معلم افالصربية )في إجازة  طرائق الصدريس التخااة بالصعليم األساسي معلم اف الصربية الثالثة درعا دمشق 114

 1 في الجغرافيا + دبلوم صأهيل صربويإجازة  طرائق صدريس الجغرافيا صربية الطفل )شعبة معلم اف( الصربية الرابعة القنيطرة دمشق 115

 1 دبلوم صأهيل صربويالحقوق + إجازة في  اسصراصيجيات حماية الطفل من العنف صربية الطفل )شعبة معلم اف( الصربية الرابعة القنيطرة دمشق 116

 1  إرشاد نفسي()م النفس علإجازة في  اإلرشاد النفسي صربية الطفل )شعبة معلم اف( الصربية الرابعة القنيطرة دمشق 117

 - دمشق 118
المعهد العالي 

 للصنمية االدارية
 نظم المعلومات اإلدارية إدارة الموارد البشرية

إجازة في االقصااد  )إدارة أعمال( أو 

نظم المعلومات علوم اإلدارة )إجازة في 

 (اإلدارية

1 

 - دمشق 119
المعهد العالي 

 للصنمية االدارية
 إدارة المشروع عمال الدوليةاقصااد وإدارة األ

 إجازة في االقصااد )إدارة أعمال( 
1 

 - دمشق 121
المعهد العالي 

 للصنمية االدارية
 1 إجازة في االقصااد )إدارة أعمال(  اإلدارة العامة اإلدارة العامة

 طرائق صدريس اللغة العربية صعليم اللغة العربية المعهد العالي للغات - دمشق 121
ي اللغة العربية + دبلوم صأهيل إجازة ف

 صربوي
1 

 - دمشق 122
المعهد العالي للبحوث 

 الزلزالية لدراساتاو
 الهندسة الجيوصكنيكية الزلزالية )سدود( الهندسة الجيوصكنيكية الزلزالية

إجازة في الهندسة المدنية )عام أو 

 هندسة جيوصكنيكية(
1 

 - دمشق 123
المعهد العالي للبحوث 

 الزلزالية لدراساتوا
 (جسورالهندسة الجيوصكنيكية الزلزالية ) الهندسة الجيوصكنيكية الزلزالية

عام أو )إجازة في الهندسة المدنية 

 هندسة جيوصكنيكية أو نقل وموااالت(
1 
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رقم 
تخصاا اال  

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االتخصاا  المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 - دمشق 124
المعهد العالي للبحوث 

 الزلزالية لدراساتاو
 علم الزالزل علم الزالزل

 إجازة في الجيولوجيا أو إجازة في

 الجيوفيزياء
1 

 - دمشق 125

المعهد العالي 

للصرجمة والصرجمة 

 الفورية

 دراسات لغوية )نحو وارف( اللغة العربية
 

 إجازة في اللغة العربية وآدابها
1 

 - دمشق 126

المعهد العالي 

للصرجمة والصرجمة 

 الفورية

 1 االنكليزية وآدابهاإجازة في اللغة  لغويات صطبيقية )الصرجمة الصحريرية( اللغة االنكليزية

 - دمشق 127

المعهد العالي 

للصرجمة والصرجمة 

 الفورية

 1 إجازة في اللغة الفرنسية وآدابها دراسات لغوية )الصرجمة المنظورة( اللغة الفرنسية

 - دمشق 128
المعهد العالي 

 للصتخطيط االقليمي
 الصتخطيط الهيكلي الحضري

 الصتخطيط والبيئة

 مرانية()اقصااديات إقليمية وع
 1 إجازة في الهندسة المعمارية

 - دمشق 129
المعهد العالي 

 للصتخطيط االقليمي
 الصتخطيط الهيكلي الحضري

 صاريخ ونظريات العمارة

 )صنمية مناطق صراثية(
 1 إجازة في الهندسة المعمارية

 - دمشق 131
المعهد العالي 

 للصتخطيط االقليمي

صتخطيط البنى الصحصية والمرافق 

 والتخدمات
 الموارد الطبيعية المصجددة والبيئة

إجاااازة فاااي الهندساااة الزراعياااة  عاااام أو 

إجاااازة فاااي الهندساااة الزراعياااة )الماااوارد 

 الطبيعية المصجددة والبيئة(

1 

 132 العدد اإلجمالي
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 حلبحاجات جامعة 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 2 الطب البشريإجازة في  الجراحة العامة الجراحة الطب البشري - حلب 131

 1 إجازة في الطب البشري الجراحة البولية الجراحة الطب البشري - حلب 132

 1 إجازة في الطب البشري الجراحة العظمية الجراحة لطب البشريا - حلب 133

 1 إجازة في الطب البشري الجراحة العصبية الجراحة الطب البشري - حلب 131

 1 إجازة في الطب البشري الجراحة القلبية الجراحة الطب البشري - حلب 131

 1 إجازة في الطب البشري أمراض الجهاز الهضمي األمراض الباطنة الطب البشري - حلب 131

 1 إجازة في الطب البشري أمراض الدم األمراض الباطنة الطب البشري - حلب 131

 الطب البشري - حلب 131
التوليد وأمراض النساء 

 وجراحتها
 2 إجازة في الطب البشري التوليد وأمراض النساء وجراحتها

 الطب البشري - حلب 131
التصوير الطبي والتشخيص 

 عيالشعا
التصوير الطبي والتشخيص 

 الشعاعي
 1 إجازة في الطب البشري

 1 إجازة في الطب البشري نعاشالتخدير واإل نعاشالتخدير واإل الطب البشري - حلب 111

 1 طب األسنانإجازة في  جراحة الفم والفكين جراحة الفم والفكين طب األسنان - حلب 111

 1 طب األسنانإجازة في  طب أسنان األطفال لطب أسنان األطفا طب األسنان - حلب 112

 1 الصيدلة والكيمياء الصيدليةإجازة في  األدوية تأثير علم علم األدوية والسموم الصيدلة - حلب 113

 1 الصيدلة والكيمياء الصيدليةإجازة في  علم السموم علم األدوية والسموم الصيدلة - حلب 111

 الصيدلة - حلب 111
دلية والرقابة الكيمياء الصي

 الدوائية
 كيمياء صيدلية

 الصيدلة والكيمياء الصيدليةإجازة في 
1 

 الصيدلة - حلب 111
الكيمياء الصيدلية والرقابة 

 الدوائية
 كيمياء عضوية

 الصيدلة والكيمياء الصيدليةإجازة في 
1 

 الصيدلة الصناعية الصيدالنيات الصيدلة - حلب 111
 الصيدليةالصيدلة والكيمياء إجازة في 

1 

 تمريض الحاالت الحرجة تمريض الحاالت الحرجة التمريض - حلب 111
الطب  إجازة في  التمريض أوإجازة في 

 البشري
1 

 التمريض - حلب 111
التمريض النفسي والصحة 

 العقلية
 التمريض النفسي والصحة العقلية

الطب إجازة في التمريض أو إجازة في 
 البشري

1 



 

01 

 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 انترنت-برمجة الشبكات الحاسوبية النظم والشبكات الحاسوبية المعلوماتية الهندسة - حلب 111
إجازة في  إجازة في الهندسة المعلوماتية أو

 هندسة حواسيب()  كترونية لاإلالهندسة 
1 

 أمن الشبكات المعلوماتية النظم والشبكات الحاسوبية الهندسة المعلوماتية - حلب 111
إجازة في ة أو معلوماتيالهندسة إجازة في ال

 )هندسة حواسيب( كترونيةلهندسة اإلال
1 

 الهندسة المعلوماتية - حلب 112
هندسة البرمجيات ونظم 

 المعلومات
 التنقيب في المعطيات

إجازة في معلوماتية أو الهندسة إجازة في ال

 1 حواسيب( هندسة) كترونيةلهندسة اإلال

 الهندسة المعلوماتية - حلب 113
ت ونظم هندسة البرمجيا

 المعلومات
 البرمجة التفرعية

إجازة في معلوماتية أو الهندسة إجازة في ال

 هندسة حواسيب() كترونيةلاإل هندسةال
1 

 GPSنظام التموضع العالمي  الهندسة الطبوغرافية الهندسة المدنية - حلب 111
أو إجازة في  عام ةمدنيالهندسة إجازة في ال

 يا(طبوغرافاختصاص )الهندسة المدنية 
1 

 ديناميك التربة الهندسة الجيوتكنيكية الهندسة المدنية - حلب 111
أو إجازة في  عام ةمدنيالهندسة إجازة في ال

 جيوتكنيك(اختصاص ال)الهندسة المدنية 
1 

 تحلية مياه الهندسة البيئية الهندسة المدنية - حلب 111
أو إجازة في  عام ةمدنيالهندسة إجازة في ال

 بيئة (اختصاص )ية الهندسة المدن
1 

 1 الهندسة المعماريةإجازة في  التخطيط البيئي التخطيط والبيئة الهندسة المعمارية - حلب 111

 1 الهندسة المعماريةإجازة في  العمارة المستدامة التصميم المعماري الهندسة المعمارية - حلب 111

 1 الهندسة المعماريةإجازة في  يات وتاريخ العمارةنظر نظريات وتاريخ العمارة الهندسة المعمارية - حلب 111

 - حلب 111
الهندسة الكهربائية 

 وااللكترونية
 تنقيب عن المعطيات هندسة حواسيب

لكترونية )هندسة إلاإجازة في الهندسة 
 معلوماتية( أو إجازة في الهندسة االلكترونية

هندسة إجازة في الأو  (هندسة الحواسيب)
 معلوماتيةال

1 

 - حلب 111
الهندسة الكهربائية 

 وااللكترونية
 تصميم نظم رقمية هندسة حواسيب

لكترونية )هندسة إلاإجازة في الهندسة 
 معلوماتية( أو إجازة في الهندسة االلكترونية

هندسة إجازة في الأو  (هندسة الحواسيب)
 معلوماتيةال

1 



 

00 

 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 - حلب 112
الهندسة الكهربائية 

 وااللكترونية
 اء صنعيذك هندسة حواسيب

لكترونية )هندسة إلاإجازة في الهندسة 
 معلوماتية( أو إجازة في الهندسة االلكترونية

هندسة إجازة في الأو  (هندسة الحواسيب )
 معلوماتيةال

1 

 - حلب 113
الهندسة الكهربائية 

 وااللكترونية
 1 ةإجازة في الهندسة االلكتروني أنظمة القيادة الرقمية هندسة القيادة الكهربائية

 - حلب 111
الهندسة الكهربائية 

 وااللكترونية
 هندسة المقاسم الهاتفية هندسة االتصاالت

هندسة  ) إجازة في الهندسة االلكترونية
 (االتصاالت

1 

 - حلب 111
الهندسة الكهربائية 

 وااللكترونية
 هندسة نظم القدرة الكهربائية

محطات الطاقة الكهربائية 
 والطاقات المتجددة

ي الهندسة الكهربائية )نظم القدرة إجازة ف
 (أو طاقة كهربائية الكهربائية

1 

 - حلب 111
الهندسة الكهربائية 

 وااللكترونية
 1 تطبيقيةالكيمياء إجازة في ال صناعات ال عضوية العلوم األساسية

 - حلب 111
الهندسة الكهربائية 

 وااللكترونية
 1 (تحليل)ات إجازة في الرياضي تحليل رياضي العلوم األساسية

 تقانة الغزل ميكانيك الغزل والنسيج الهندسة الميكانيكية - حلب 111
الهندسة الكيميائية والبترولية إجازة في 

إجازة في )هندسة الغزل والنسيج( أو 
 الهندسة الميكانيكية )هندسة الغزل والنسيج(

1 

 ت الغزلتصميم آال ميكانيك الغزل والنسيج الهندسة الميكانيكية - حلب 111
الهندسة الكيميائية والبترولية إجازة في 

إجازة في )هندسة الغزل والنسيج(  أو 
 الهندسة الميكانيكية )هندسة الغزل والنسيج(

1 

 طاقة الرياح –الطاقات المتجددة  هندسة الطاقة الهندسة الميكانيكية - حلب 111
الهندسة الميكانيكية )هندسة القوى إجازة في 

 أو هندسة الطاقة(الميكانيكية 
1 

 خواص المواد المركبة هندسة اآلالت الزراعية الهندسة الميكانيكية - حلب 111
الهندسة الميكانيكية )هندسة اآلالت إجازة في 

 الزراعية(
1 

 1 الهندسة الميكانيكية )هندسة طيران(إجازة في  أنظمة المالحة هندسة الطيران الهندسة الميكانيكية - حلب 112

 نتاجهندسة اإل الهندسة الميكانيكية - حلب 113
أنظمة التحكم الذكية بخطوط 

 نتاجاإل
الميكانيكية )هندسة  الهندسةإجازة في 

 نتاج أو هندسة اإلنتاج(التصميم واإل
1 

 نتاج )آالت التشغيل(هندسة اإل نتاجهندسة اإل الهندسة الميكانيكية - حلب 111
 الهندسة الميكانيكية )هندسةإجازة في 

 نتاج أو هندسة اإلنتاج(التصميم واإل
1 



 

01 

 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 تقانات حيوية هندسة التقانات الحيوية الهندسة التقنية - حلب 111
)تقانات الهندسة  جازة في الهندسة التقنيةإ

 الحيوية(
1 

 1 (كيميائية حيوية) علم الحياةإجازة في  الفيزيولوجيا هندسة التقانات الحيوية الهندسة التقنية - حلب 111

 1 ة(هندسة التقنية )تكنولوجيا األغذيجازة في الإ تقانة الزيوت تقانات الهندسة الغذائية الهندسة التقنية - حلب 111

 1 اجازة في علم الحياة )أحياء دقيقة( حياء دقيقةأ تقانات الهندسة الغذائية الهندسة التقنية - حلب 111

 تلوث الهواء يةتقانات الهندسة البيئ الهندسة التقنية - حلب 111
 )الطاقة إجازة في الهندسة الميكانيكية

 (الميكانيكية أو القوى الميكانيكية
1 

 تكنولوجيا وكيمياء اللحوم علوم األغذية الزراعة - حلب 111
 إجازة أو عام في الهندسة الزراعية إجازة 

 في الهندسة الزراعية )علوم األغذية(
1 

 انة الحبوب والمعجناتتق علوم األغذية الزراعة - حلب 111
إجازة في الهندسة الزراعية عام أو إجازة  

 في الهندسة الزراعية )علوم األغذية(
1 

 تقانة األنزيمات علوم األغذية الزراعة - حلب 112
إجازة في الهندسة الزراعية عام أو إجازة  

 في الهندسة الزراعية )علوم األغذية(
1 

 1 )حيوية(حياة م الجازة في علإ علم الحيوان ةالعلوم األساسي الزراعة - حلب 113

 التصنيف النباتي العلوم األساسية الزراعة - حلب 111

إجازة أو عام في الهندسة الزراعية  إجازة 
لموارد في الهندسة الزراعية )بساتين أو ا

 علم الحياةجازة في الطبيعية المتجددة( أو اإل
 (حيوية كيميائية -حيوية بيئية -حيوية)

1 

 الزراعة - حلب 111
علوم التربة واستصالح 

 األراضي
 معالجة التلوث البيئي

في جازة إأو عام في الهندسة الزراعية جازة إ
الزراعية )علوم التربة واستصالح الهندسة 
 األراضي(

1 

 تقنيات الري الهندسة الريفية الزراعة - حلب 111
في جازة إأو عام جازة في الهندسة الزراعية إ

 )هندسة ريفية( الزراعيةسة الهند
1 

 تعاون زراعي - الزراعة الثانية ادلب حلب 111
عام أو إجازة في جازة في الهندسة الزراعية إ

 الهندسة الزراعية )اقتصاد زراعي(
1 

 فيزياء نظرية الفيزياء العلوم - حلب 111

أو إجازة في الفيزياء  جازة في الفيزياءإ

الرياضية والكيمياء أو إجازة في العلوم 

 والفيزيائية

1 
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 فيزياء إشعاعية الفيزياء العلوم - حلب 111
أو إجازة في الفيزياء  جازة في الفيزياءإ

والكيمياء أو إجازة في العلوم الرياضية 
 والفيزيائية

1 

 ذكاء صنعي الرياضيات العلوم - حلب 111
انفورماتيك(  -تطبيقية)الرياضيات إجازة في 

اللكترونية )حواسيب( الهندسة اإجازة في أو 
 الهندسة المعلوماتيةإجازة في أو 

1 

 1 (جبر )الرياضيات إجازة في  جبر تطبيقي الرياضيات العلوم - حلب 111

 الرياضيات العلوم - حلب 112
)معادالت  التحليل الرياضي

 تفاضلية(
 1 بحتة( - الرياضيات )تحليلإجازة في 

 1 (حيوية كيميائية  )علم الحياة إجازة في  فيزيولوجيا نباتية  علم الحياة النباتية العلوم - حلب 113

111 
 حلب

 فيروسات علم الحياة النباتية العلوم -
حيوية  - أحياء دقيقة )علم الحياة إجازة في 

 حيوية بيئية( -كيميائية 

1 

 وراثة نباتية علم الحياة النباتية العلوم - حلب 111
حيوية  - أحياء دقيقة )م الحياة علإجازة في 

 حيوية بيئية( -كيميائية 
1 

 1 )حيوية كيميائية(علم الحياة إجازة في  البيولوجيا الجزيئية  علم الحياة الحيوانية العلوم - حلب 111

 1 حيوية بيئية( -) حيوية علم الحياة إجازة في  تنوع حيوي حيواني  علم الحياة الحيوانية العلوم - حلب 111

 1 الجيولوجية التطبيقيةإجازة في  الجيولوجيا البنيوية )تكتونيك( قسم الجيولوجيا العلوم - حلب 111

 1 الجيولوجية التطبيقيةإجازة في  علم المستحاثات قسم الجيولوجيا العلوم - حلب 111

 1 يةالجيولوجية التطبيقإجازة في  علم الستراتيغرافيا قسم الجيولوجيا العلوم - حلب 211

 - حلب 211
 العلوم

 نمذجة مائية -هيدروجيولوجيا  قسم الجيولوجيا
أو إجازة في الجيولوجية التطبيقية إجازة في 

 الهيدروجيولوجيا
1 

 - حلب 212
 العلوم

 قسم الجيولوجيا
بتروغرافيا )بترولوجيا( صخور 

 رسوبية
 الجيولوجية التطبيقيةإجازة في 

1 

 1 الجيولوجية التطبيقية أو جيوفيزياءإجازة في  سيزمية -الجيوفيزياء  ياقسم الجيولوج العلوم - حلب 213

 1 الجيولوجية التطبيقية إجازة في  جيولوجيا النفط قسم الجيولوجيا العلوم - حلب 211

 قسم الكيمياء العلوم - حلب 211
مركبات  –اصطناع عضوي 
 طبيعية

 1 بحتة( -إجازة في الكيمياء )تطبيقية 

 1 بحتة( -إجازة في الكيمياء )تطبيقية  صناعات ال عضوية قسم الكيمياء العلوم - حلب 211
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 1 بحتة( -إجازة في الكيمياء )حيوية  اصطناع حيوي قسم الكيمياء العلوم - حلب 211

 كهربائية -كيمياء فيزيائية  قسم الكيمياء العلوم - حلب 211
أو إجازة في العلوم  إجازة في الكيمياء )بحتة(

 يميائيةكيزيائية والفال
1 

 1 رياضيالحصاء اإلإجازة في  رياضياإلحصاء ال الرياضيات العلوم الثانية ادلب حلب 211

 1 بحتة( -إجازة في الكيمياء )تطبيقية  كيمياء عضوية الكيمياء العلوم الثانية ادلب حلب 211

 1 إجازة في الطب البيطري ناألمراض المعدية للحيوا أمراض الحيوان الطب البيطري ادلب حلب 211

 1 إجازة في الطب البيطري علم الجراثيم األحياء الدقيقة الطب البيطري ادلب حلب 212

 1 دارة أعمال (إإجازة في االقتصاد )  إدارة األعمال الدولية إدارة األعمال االقتصاد - حلب 213

 1 دارة أعمال (إزة في االقتصاد ) إجا اإلدارة االستراتيجية إدارة األعمال االقتصاد - حلب 211

 1 دارة أعمال  أو تسويق(إإجازة في االقتصاد ) التسويق الدولي التسويق االقتصاد - حلب 211

 1 دارة أعمال أو تسويق(إإجازة في االقتصاد ) سلوك المستهلك التسويق االقتصاد - حلب 211

 1 (إحصاءإجازة في االقتصاد ) االجتماعيالتأمين  حصاء ونظم المعلوماتاإل االقتصاد - حلب 211

 1 إجازة في االقتصاد )إحصاء( التحليل اإلحصائي حصاء ونظم المعلوماتإلا االقتصاد - حلب 211

 1 إجازة في االقتصاد )إحصاء( اإلحصاء التطبيقي حصاء ونظم المعلوماتاإل االقتصاد - حلب 211

 1 )اقتصاد( إجازة في االقتصاد وقاقتصاديات الس االقتصاد االقتصاد - حلب 221

 اقتصاد نقدي ومالي علوم مالية ومصرفية داريةالعلوم اإل ادلب حلب 221
إجازة في االقتصاد )اقتصاد أو علوم مالية 

 ومصرفية أو مصارف وتأمين(
1 

 1 إجازة في االقتصاد )إدارة أعمال( تنمية بشرية دارةاإل داريةالعلوم اإل ادلب حلب 222

 القانون العام الحقوق - لبح 223
القانون الدستوري والنظم 

 السياسية
 1 اجازة في الحقوق

 1 اجازة في الحقوق حقوق عينية تبعية القانون الخاص الحقوق - حلب 221

 1 اجازة في الحقوق عقوبات خاص القانون الجزائي الحقوق - حلب 221

 1 إجازة في الحقوق المنظمات الدولية القانون الدولي الحقوق - حلب 221

 1 الحقوقإجازة في  داريالقانون اإل القانون العام الحقوق الثانية ادلب حلب 221

 1 الحقوقإجازة في  العقوبات العام القانون الجزائي الحقوق الثانية ادلب حلب 221

 1 الحقوقإجازة في  قانون دولي عام القانون الدولي الحقوق الثانية ادلب حلب 221

 1 إجازة في الشريعة الحديث النبوي وعلومه أصول الدين الشريعة - حلب 231

 1 إجازة في الشريعة عقائد وأديان أصول الدين الشريعة - حلب 231
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 االتصاالت البصرية االتصاالت البصرية الفنون الجميلة - حلب 232
 (اتصاالت بصرية )الفنون الجميلة إجازة في 

        التطبيقية  الفنون الجميلةإجازة في أو 
 (اتصاالت بصرية)

1 

 رسم وتصوير رسم وتصوير الفنون الجميلة - حلب 233
إجازة أو  تصوير( )الفنون الجميلة إجازة في 

 )تصوير( الفنون الجميلة التطبيقيةفي 
1 

 النحت النحت الفنون الجميلة - حلب 231
إجازة أو  )النحت(الفنون الجميلة إجازة في 

 )النحت( جميلة التطبيقيةالفنون الفي 
1 

 1 وآدابها اللغة العربيةإجازة في  األدب العباسي اللغة العربية والعلوم االنسانية اآلداب - حلب 231

 1 وآدابها اللغة االنكليزيةإجازة في  النحو اللغة االنكليزية  والعلوم االنسانية اآلداب - حلب 231

 1 وآدابها اللغة االنكليزيةإجازة في  الترجمة للغة االنكليزية ا والعلوم االنسانية اآلداب - حلب 231

 1 وآدابها اللغة الفرنسيةإجازة في  اللسانيات العامة اللغة الفرنسية والعلوم االنسانية اآلداب - حلب 231

 1 وآدابها ةاللغة الفرنسيإجازة في  اللسانيات التطبيقية اللغة الفرنسية والعلوم االنسانية اآلداب - حلب 231

 1 وآدابها اللغة الفارسيةإجازة في  بديع( –علوم بالغية )بيان  اللغة الفارسية والعلوم االنسانية اآلداب - حلب 211

 1 اللغة الفارسيةإجازة في  أساليب أدبية فارسية اللغة الفارسية والعلوم االنسانية اآلداب - حلب 211

 1 الفلسفةإجازة في  فلسفة عربية الفلسفة والعلوم االنسانية اآلداب - حلب 212

 1 الفلسفةإجازة في  فلسفة وسيطة الفلسفة والعلوم االنسانية اآلداب - حلب 213

 1 علم االجتماعإجازة في  علم اجتماع التنمية علم االجتماع والعلوم االنسانية اآلداب - حلب 211

211 
 حلب

 علم االجتماع والعلوم االنسانية اآلداب -
لمنهج وطرائق البحث في علم ا

 االجتماع
 1 علم االجتماعإجازة في 

 1 التاريخإجازة في  عصور ما قبل التاريخ التاريخ والعلوم االنسانية اآلداب - حلب 211

 1 الجغرافياإجازة في  علم الخرائط )كارتوغرافيا( الجغرافيا والعلوم االنسانية اآلداب - حلب 211

 1 الجغرافياإجازة في  تخطيط اقليمي الجغرافيا علوم االنسانيةوال اآلداب - حلب 211

 1 الجغرافياإجازة في  عمرانيةجغرافية  الجغرافيا والعلوم االنسانية اآلداب - حلب 211

211 
 حلب

 اللغات والكتابات القديمة اآلثار والعلوم االنسانية اآلداب -
وآدابها أو إجازة في اللغة العربية إجازة في 

 غة الفارسيةالل
1 

 1 اآلثارإجازة في  آثار الشرق األدنى القديم اآلثار والعلوم االنسانية اآلداب - حلب 211

 ادلب حلب 212
اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 الثانية
 اللغة العربية

 األدب المقارن
 1 وآدابها اللغة العربيةإجازة في 
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 ادلب حلب 213
اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 الثانية
 للغة االنكليزيةا

 تاريخ األدب
 1 وآدابهااللغة االنكليزية إجازة في 

 ادلب حلب 211
اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 الثانية
 اللغة االنكليزية

 لغويات تطبيقية
 1 وآدابهااللغة االنكليزية إجازة في 

 ادلب حلب 211
اآلداب والعلوم اإلنسانية 

 الثانية

 م آثار الوطن العربي القدي اآلثار
 1 اآلثارإجازة في 

 1 (تقنيات التعليممناهج و)التربية إجازة في  المناهج وأصول التدريس المناهج وطرائق التدريس التربية - حلب 211

 1 (تقنيات التعليممناهج و)التربية إجازة في  المناهج وطرائق التدريس المناهج وطرائق التدريس التربية - حلب 211

 1 )تربية خاصة( التربيةإجازة في  تربية خاصة ربية الطفلت التربية - حلب 211

 1 (رشاد نفسي)إعلم النفس إجازة في  رشاد االجتماعياإل رشاد نفسيإ التربية - حلب 211

 1 إجازة في اللغة االنكليزية وآدابها نظريات وطرائق تدريس اللغة االنكليزية المعهد العالي للغات - حلب 211

 1 إجازة في اللغة االنكليزية وآدابها استخدام التقانات في التعليم اللغة االنكليزية د العالي للغاتالمعه - حلب 211

 اللغة الفرنسية المعهد العالي للغات - حلب 212
نظريات وطرائق تدريس اللغة 

 الفرنسية
 1 إجازة في اللغة الفرنسية وآدابها

 تصميم المناهج اللغة العربية المعهد العالي للغات - حلب 213

إجازة في التربية )مناهج وتقنيات التعليم ( أو 

+ دبلوم تأهيل  إجازة في اللغة العربية وآدابها)

 تربوي( 

1 

 تاريخ العلوم التطبيقية تاريخ العلوم التطبيقية معهد التراث العلمي العربي - حلب 211
بجميع فروعها أو إجازة في  إجازة في الهندسة

 أو إجازة في الكيمياء التطبيقية الهندسة الزراعية
1 

 تاريخ العلوم الطبية تاريخ العلوم الطبية معهد التراث العلمي العربي - حلب 211
إجازة في الطب البشري أو طب األسنان أو 

 والكيمياء الصيدلية الصيدلة
1 

 يةتاريخ العلوم األساس تاريخ العلوم األساسية معهد التراث العلمي العربي - حلب 211
إجازة في العلوم إجازة في العلوم الفيزيائية أو 

 أو الرياضيات  الفيزيائية والكيميائية
1 

 131 العدد اإلجمالي
 



71 

 

 تشرينحاجات جامعة 
رقم 

 االختصاص
 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 علم األمراض الطب البشري - تشرين 762
 الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية

 )تشريح مرضي(
 1 إجازة في الطب البشري

 4 إجازة في الطب البشري عامةالجراحة ال الجراحة الطب البشري - تشرين 762

 1 إجازة في الطب البشري الجراحة الصدرية الجراحة الطب البشري - تشرين 762

 1 إجازة في الطب البشري جراحة ترميمية الجراحة الطب البشري - تشرين 722

 1 إجازة في الطب البشري نعاشالتخدير واإل نعاشالتخدير واإل الطب البشري - تشرين 721

 1 إجازة في الطب البشري العناية المشددة نعاشالتخدير واإل الطب البشري - تشرين 727

 1 إجازة في الطب البشري الطب الشرعي الطب الشرعي الطب البشري - تشرين 722

 1 إجازة في الطب البشري مراض النساء )طفل األنبوب(أالتوليد و أمراض التوليد والنسائية الطب البشري - تشرين 724

 أمراض التوليد والنسائية الطب البشري - تشرين 722
 مراض النساء أالتوليد و

 )جراحة تنظيرية(
 1 إجازة في الطب البشري

 1 إجازة في الطب البشري التوليد وأمراض النساء أمراض التوليد والنسائية الطب البشري - تشرين 726

 1 ة في الطب البشريإجاز طفيليات الطب المخبري الطب البشري - تشرين 722

 الطب البشري - تشرين 722
التصوير الطبي والتشخيص 

 الشعاعي
الوقاية اإلشعاعية وأمان المنابع المشعة 

 منها
 1 إجازة في الفيزياء

 1 إجازة في الطب البشري أمراض الجهاز التنفسي األمراض الباطنة الطب البشري - تشرين 722

 1 إجازة في الطب البشري أمراض الدم ونقل الدم الباطنة األمراض الطب البشري - تشرين 722

 1 إجازة في الطب البشري األمراض العصبية األمراض الباطنة الطب البشري - تشرين 721

 1 إجازة في طب األسنان تشريح مرضي خاص بالفم واالسنان النسج والتشريح المرضي طب األسنان - تشرين 727

 األحياء الدقيقة لوم الحياةع طب األسنان - تشرين 722
إجازة في علم الحياة )األحياء الدقيقة( 

والكيمياء  أو إجازة في الصيدلة
 جازة في الطب البشريإأو الصيدلية 

1 

 1 إجازة في طب األسنان تقويم األسنان والفكين تقويم األسنان والفكين طب األسنان - تشرين 724

 الصيدلة - تشرين 722
ة واالحياء الكيمياء الحيوي

 الدقيقة
 دمويات

 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة
 جازة في الطب البشريإأو 

1 
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 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 1 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة كيمياء تحليلية كيمياء تحليلية وغذائية الصيدلة - تشرين 726

 1 يضإجازة في التمر تمريض صحة المجتمع تمريض صحة المجتمع التمريض - تشرين 722

 رياضيات تطبيقية  العلوم االساسية الهندسة المعلوماتية - تشرين 722

 وأ تطبيقية)إجازة في الرياضيات 

أو إجازة في الهندسة  انفورماتيك(

 المعلوماتية

1 

 1 معلوماتيةإجازة في الهندسة ال هندسة البرمجيات ونظم المعلومات البرمجيات ونظم المعلومات الهندسة المعلوماتية - تشرين 722

 قواعد البيانات البرمجيات ونظم المعلومات الهندسة المعلوماتية - تشرين 722

و أإجازة في الهندسة المعلوماتية 

و إجازة في أإجازة في الحاسبات  

 انفورماتيك(تطبيقية أو الرياضيات ) 

1 

 الذكاء  الصنعي الهندسة المعلوماتية - تشرين 721
   Deep Learningتعلم عميق 

 (تعلم االلة)

و أإجازة في الهندسة المعلوماتية 

سة الحاسبات او هندسة االتصاالت هند

 و هندسة اإللكترونأ

1 

 و صورةمعالجة صوت  الذكاء  الصنعي الهندسة المعلوماتية - تشرين 727

و أإجازة في الهندسة المعلوماتية 

سة الحاسبات او هندسة االتصاالت هند

 و هندسة اإللكترونأ

1 

 معالجة اللغات الطبيعية الذكاء  الصنعي الهندسة المعلوماتية - تشرين 722

و أإجازة في الهندسة المعلوماتية 

سة الحاسبات او هندسة االتصاالت هند

 و هندسة اإللكترونأ

1 

 الذكاء  الصنعي الهندسة المعلوماتية - تشرين 724
التنقيب عن  ونظم قواعد المعرفة 

 البيانات

و أهندسة المعلوماتية لإجازة في ا

سة الحاسبات او هندسة االتصاالت هند

 و هندسة اإللكترونأ

1 

 شبكات حاسوبية ضوئية النظم والشبكات الحاسوبية الهندسة المعلوماتية - تشرين 722

و أإجازة في الهندسة المعلوماتية 

سة الحاسبات او هندسة االتصاالت هند

 و هندسة اإللكترونأ

1 



71 

 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 شبكات حاسوبية السلكية النظم والشبكات الحاسوبية لهندسة المعلوماتيةا - تشرين 726
و أإجازة في الهندسة المعلوماتية 

و هندسة االتصاالت أهندسة الحاسبات 
 و هندسة اإللكترونأ

1 

 ميكانيك إنشاءات الهندسة اإلنشائية الهندسة المدنية - تشرين 722
عام أو  إجازة في الهندسة المدنية

اختصاص ) الهندسة المدنية إجازة في
 إنشائي(

1 

 بيتون مسلح الهندسة اإلنشائية الهندسة المدنية - تشرين 722
عام أو  إجازة في الهندسة المدنية

اختصاص ) إجازة في الهندسة المدنية
 إنشائي(

1 

 هندسة المواصالت والنقل الهندسة المدنية - تشرين 722
 سكك حديدية

 

( أو عام) المدنيةهندسة الإجازة في 
النقل هندسة المدنية )إجازة في 

 (تالمواصالو
1 

 1 إجازة في الهندسة المعمارية تصميم منشآت صناعية تصميم معماري الهندسة المعمارية - تشرين 222

 1 إجازة في الهندسة المعمارية تكنولوجيا البناء علوم البناء والتنفيذ الهندسة المعمارية - تشرين 221

 تخطيط المدن والبيئة الهندسة المعمارية - تشرين 227
 landscapeتصميم المناظر 

design 
 1 إجازة في الهندسة المعمارية

 1 إجازة في الهندسة المعمارية نظريات عمارة معاصرة تاريخ ونظريات العمارة الهندسة المعمارية - تشرين 222

 - تشرين 224
الهندسة الميكانيكية 

 والكهربائية
 1 تحليل( -بحتةإجازة في الرياضيات ) تحليل رياضي ساسيةالعلوم األ

 - تشرين 222
الهندسة الميكانيكية 

 والكهربائية
هندسة االتصاالت 

 وااللكترونيات
 معالجة الصورة المجسمة

لكترونية هندسة اإلإجازة في ال
 (اتصاالت والكترونيات)

1 

 - تشرين 226
الهندسة الميكانيكية 

 والكهربائية
 جهزة طبيةأ الطبيةالهندسة 

 
 طبيةالهندسة إجازة في ال

 
1 



02 

 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 - تشرين 222
الهندسة الميكانيكية 

 والكهربائية
 نظم تحكم ذكي الهندسة الطبية

هندسة الو أطبية الهندسة إجازة في ال
 (حاسبات وتحكم الي )كترونية لاإل

1 

 - تشرين 222
الهندسة الميكانيكية 

 والكهربائية
 اعية وأجهزة تقويميةأطراف صن الهندسة الطبية

هندسة الطبية أو الهندسة إجازة في ال
)تصميم وانتاج أو قوى  ميكانيكيةال

 ميكانيكية(
1 

 - تشرين 222
الهندسة الميكانيكية 

 والكهربائية
هندسة الحاسبات والتحكم 

 االلي
 نظم الزمن الحقيقي

         الهندسة االلكترونيةإجازة في 
 (ليآحاسبات  وتحكم  )

1 

 - تشرين 212
الهندسة الميكانيكية 

 والكهربائية
هندسة الحاسبات والتحكم 

 لياآل
 التعرف المتكيف على النماذج

         الهندسة االلكترونيةإجازة في 
 (ليآحاسبات  وتحكم  )

1 

 - تشرين 211
الهندسة الميكانيكية 

 والكهربائية
هندسة الحاسبات والتحكم 

 لياآل
 والبصريةشارات السمعية معالجة اإل

         الهندسة االلكترونيةإجازة في 
اتصاالت  أو  ليآحاسبات وتحكم )
 (لكترونياتإو

1 

 - تشرين 217
الهندسة الميكانيكية 

 والكهربائية
هندسة الحاسبات والتحكم 

 لياآل
 التنقيب عن البيانات

          الهندسة االلكترونيةإجازة في 
 (ليآحاسبات  وتحكم )

1 

 - تشرين 212
الهندسة الميكانيكية 

 والكهربائية
هندسة الحاسبات والتحكم 

 لياآل
 التحكم التنبؤي

         الهندسة االلكترونيةإجازة في 
 (ليآحاسبات  وتحكم )

1 

 - تشرين 214
الهندسة الميكانيكية 

 والكهربائية
 1 جازة في هندسة الميكاترونيكإ أتمتة صناعية هندسة الميكاترونيك

 - تشرين 212
الهندسة الميكانيكية 

 والكهربائية
 علم المواد وهندستها نتاجهندسة التصميم واإل

الميكانيكية هندسة الجازة في إ
( أو إجازة في علم نتاجالتصميم واإل)

 المواد وهندستها 
1 

 - تشرين 216
الهندسة الميكانيكية 

 والكهربائية
 ةمحطات توليد الطاقة الكهربائي هندسة الطاقة الكهربائية

نظم )جازة في الهندسة الكهربائية إ
 أو طاقة كهربائية( القدرة الكهربائية

1 

 - تشرين 212
الهندسة الميكانيكية 

 والكهربائية
 محركات احتراق داخلي هندسة القوى الميكانيكية

الهندسة الميكانيكية  جازة فيإ
  الميكانيكية أو القوى) الكهربائية

 (انيكيةالطاقة الميك الميكانيك العام أو
 

1 



07 

 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 - تشرين 212
الهندسة الميكانيكية 

 والكهربائية
 1 إجازة في الهندسة البحرية صيانة وإصالح السفن الهندسة البحرية

 زيتون البساتين الزراعة - تشرين 212
و إجازة عام أجازة في الهندسة  الزراعية إ

 (بساتين) في الهندسة الزراعية
1 

 وزياتل البساتين الزراعة - تشرين 272
و إجازة عام أجازة في الهندسة  الزراعية إ

 (بساتين) في الهندسة الزراعية
1 

 اإلنتاج الحيواني الزراعة - تشرين 271
 علم األسماك

 
و إجازة عام أجازة في الهندسة  الزراعية إ

 )إنتاج حيواني( في الهندسة الزراعية
1 

 حراج وبيئة الزراعة - تشرين 277
 حراجية( تقانة حيوية )نباتات

 

و إجازة عام أجازة في الهندسة  الزراعية إ
حراج وبيئة أو ) في الهندسة الزراعية

 (طبيعية ومتجددة  موارد
1 

 تسويق زراعي االقتصاد الزراعي الزراعة - تشرين 272
و إجازة عام أجازة في الهندسة  الزراعية إ

 (زراعي )اقتصاد  في الهندسة الزراعية
1 

 1 )تحليل أو بحتة(جازة في الرياضيات إ تحليل رياضي الرياضيات مالعلو - تشرين 274

 الجبر الرياضيات العلوم - تشرين 272
)جبر وهندسة أو جازة في الرياضيات إ

 بحتة(
1 

 تكتونيك الجيولوجيا العلوم - تشرين 276
التطبيقية أو  جيولوجياإجازة في ال

 العلوم الجيولوجية
1 

 كيمياء حيوية ياءالكيم العلوم - تشرين 272
او  (تطبيقية - بحتة)إجازة في الكيمياء 

 العلوم الفيزيائية والكيميائيةجازة في إ
1 

 ويةعضكيمياء  الكيمياء العلوم - تشرين 272
او  (تطبيقية - بحتة)إجازة في الكيمياء 

 العلوم الفيزيائية والكيميائيةجازة في إ
1 

 1 إجازة في الفيزياء اعيةفيزياء إشع الفيزياء العلوم - تشرين 272

 فيزيولوجيا نباتية علم الحياة النباتية العلوم - تشرين 222
 -حيوية بيئية -حيوية) حياة العلم إجازة في 

 (كيميائيةحيوية 
1 

 1 ) حيوية بيئية(حياة العلم إجازة في  رخويات -بيئة وتصنيف حيواني  علم الحياة الحيوانية العلوم - تشرين 221



00 

 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 1 (محاسبة) إجازة في االقتصاد مراجعة ومخاطر مصرفية المحاسبة االقتصاد - رينتش 227

 1 (إدارة أعمال) إجازة في االقتصاد إدارة شبكات المعلومات إدارة األعمال االقتصاد - تشرين 222

 1 (رة أعمالإدا) إجازة في االقتصاد منظمات األعمال  واألداء الوظيفي إدارة األعمال االقتصاد - تشرين 224

 1 (إدارة أعمال) إجازة في االقتصاد إدارة رأس المال الفكري إدارة األعمال االقتصاد - تشرين 222

 االبتكار التسويقي إدارة األعمال االقتصاد - تشرين 226
أو  إدارة أعمال) إجازة في االقتصاد

 (تسويق
1 

 1 )اقتصاد( جازة في االقتصادإ عالقات دولية االقتصاد والتخطيط االقتصاد - تشرين 222

 1 )إحصاء( جازة في االقتصادإ تخطيط إقليمي اإلحصاء والبرمجة االقتصاد - تشرين 222

 1 إجازة في الحقوق (الجريمة)قانون العقوبات العام   القانون الجزائي الحقوق - تشرين 222

 1 قوقإجازة في الح دارة المحليةاإل القانون العام الحقوق - تشرين 242

 7 إجازة في الحقوق عالقات دولية القانون الدولي الحقوق - تشرين 241

 7 إجازة في الفنون الجميلة عمارة داخلية العمارة الداخلية الفنون الجميلة - تشرين 247

 1 إجازة في الفنون الجميلة رسم وتصوير الرسم والتصوير الفنون الجميلة - تشرين 242

 1 إجازة في المكتبات إدارة المكتبات والمعلومات مكتبات ومعلومات اآلداب - تشرين 244

 1 إجازة في المكتبات مخطوطات مكتبات ومعلومات اآلداب - تشرين 242

 1 جازة في الجغرافيةإ هيدرولوجيا جغرافيا اآلداب - تشرين 246

 رشاد المهنياإل اإلرشاد النفسي التربية - تشرين 242
 رشاد نفسي()إ إجازة في علم نفس
 

1 

 القياس والتقويم التربوي والنفسي اإلرشاد النفسي التربية - تشرين 242

التربية )رياض أطفال أو في إجازة 
تربية خاصة أو معلم صف أو مناهج 
وتقنيات تعليم( أو إجازة في علم 

 النفس )علم نفس أو إرشاد نفسي(

1 

 1 في التربيةإجازة  سياسات تربوية أصول التربية التربية - تشرين 242

 طرائق التدريس الحديثة المناهج وطرائق التدريس التربية - تشرين 222
 إجازة في التربية 

 ) مناهج وتقنيات التعليم(
1 



02 

 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 تقنيات التعليم  المناهج وطرائق التدريس التربية - تشرين 221
 إجازة في التربية 

 ) مناهج وتقنيات التعليم(
1 

 1 )رياض أطفال( إجازة في التربية أساليب التعليم في رياض االطفال تربية الطفل التربية - تشرين 227

 1 )رياض أطفال( إجازة في التربية إدارة مؤسسات رياض االطفال تربية الطفل التربية - تشرين 222

 1 ربية الرياضيةإجازة في الت تدريب التمرينات االيقاعية صول التدريسأالمناهج و التربية الرياضية - تشرين 224

 - تشرين 222
المعهد العالي لبحوث 

 البيئة
 

 تقانة حيوية الوقاية البيئية
عام أو   زراعيةالهندسة إجازة في ال

 )بساتين أو بيئة وحراج(
1 

 - تشرين 226
المعهد العالي لبحوث 

 البيئة
 الكيمياء التحليلية الكيمياء البيئية

( بحتة -تطبيقية )كيمياء إجازة في ال
و إجازة في العلوم الفيزيائية أ

 والكيميائية
1 

 - تشرين 222
المعهد العالي لبحوث 

 البيئة
 بيئيةفيزيائية كيمياء  الكيمياء البيئية

( بحتة -تطبيقية )كيمياء إجازة في ال
أو إجازة في العلوم الفيزيائية 

 أو هندسة كيميائية والكيميائية
1 

 - تشرين 222
المعهد العالي لبحوث 

 ئةالبي
 معالجة مياه الشرب هندسة النظم البيئية

المدنية عام أو  هندسة إجازة في ال
اختصاص المدنية )هندسة إجازة في ال

 (و صحيةأبيئية 
1 

 - تشرين 222
المعهد العالي 
 للبحوث البحرية

 1 )حيوية(علم الحياة إجازة في  مخزونات سمكية البيولوجيا البحرية

 22 عدد اإلجماليال
 



42 

 

 البعثحاجات جامعة 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 1 إجازة في الطب البشري كليةأمراض ال داخلية الطب البشري - البعث 063

 1 إجازة في الطب البشري مفاصلأمراض ال داخلية الطب البشري - البعث 061

 1 إجازة في الطب البشري عصبيةاألمراض ال داخلية الطب البشري - البعث 063

 1 إجازة في الطب البشري صدريةاألمراض ال داخلية الطب البشري - البعث 060

 1 إجازة في الطب البشري نفسيةاألمراض ال داخلية الطب البشري - البعث 063

 1 ب البشريإجازة في الط جراحة قلب الجراحة الطب البشري - البعث 063

 1 إجازة في الطب البشري جراحة أوعية الجراحة الطب البشري - البعث 066

 1 إجازة في الطب البشري جراحة صدر الجراحة الطب البشري - البعث 063

 األشعة الطب البشري - البعث 063
والتشخيص  شعةعلم األ

 الشعاعي
 1 إجازة في الطب البشري

 1 إجازة في الطب البشري عناية مشددة نعاشإير وتخد الطب البشري - البعث 063

 1 إجازة في الطب البشري تخدير نعاشإتخدير و الطب البشري - البعث 033

 1 إجازة في الطب البشري طب طوارئ نعاشإتخدير و الطب البشري - البعث 031

 1 شريإجازة في الطب الب مراض قلبية عند االطفالأ األطفال الطب البشري - البعث 033

 1 إجازة في الطب البشري جلديةأمراض  جلدية الطب البشري - البعث 030

 1 إجازة في الطب البشري دمويات  الطب المخبري الطب البشري - البعث 033

 1 إجازة في الطب البشري حنجرة -نفأ –ذن أ عينية الطب البشري - البعث 033

 1 إجازة في الطب البشري طب شرعي الطب الشرعي الطب البشري - البعث 036

 1 إجازة في الطب البشري التشريح التشريح الطب البشري - البعث 033

 1 طب األسنانإجازة في  أمراض النسج حول السنية أمراض النسج حول السنية طب األسنان - البعث 033

 1 نطب األسناإجازة في  طب أسنان األطفال طب أسنان األطفال طب األسنان - البعث 033

 طب فم طب األسنان - البعث 033
و التشخيص  التصوير الطبي 

 الشعاعي
 1 الطب البشريإجازة في 

 1 طب األسنانإجازة في  تعويضات أسنان متحركة تعويضات أسنان متحركة طب األسنان - البعث 031



42 

 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 - البعث 033
 طب األسنان

 1 طب األسنانإجازة في  جراحة فم وفكين جراحة فم وفكين

 - البعث 030
 طب األسنان

 1 طب األسنانإجازة في بشري أو الطب الإجازة في  تشريح مرضي النسيج و التشريح المرضي

 1 طب األسنانإجازة في بشري أو الطب الإجازة في  نسج النسيج و التشريح المرضي طب األسنان - البعث 033

 1 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة العقاقير العقاقير الصيدلة - البعث 033

 1 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة كيمياء تحليلية صيدالنية الكيمياء الغذائية والتحليلية الصيدلة - البعث 036

 الصيدلة - البعث 033
الكيمياء الحيوية واألحياء 

 الدقيقة
 األحياء الدقيقة

 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة
1 

 1 الطب البشريإجازة في  صحة عامة دوية و السمومتأثير األ الصيدلة - البعث 033

 1 والكيمياء الصيدلية الصيدلةإجازة في  علم تأثير االدوية دوية و السمومتأثير األ الصيدلة - البعث 033

 الفيزياء الطبية جذع مشترك العلوم الصحية - البعث 033
لعلوم جازة في العلوم الفيزيائية او إجازة في اإ

 الفيزيائية والكيميائية
1 

 1 جازة في الهندسة الطبيةإ الميكانيك الحيوي المعالجة الفيزيائية العلوم الصحية - البعث 031

 1 إجازة في الطب البشري الطب الفيزيائي وإعادة التأهيل المعالجة الفيزيائية العلوم الصحية - البعث 033

 الطب المخبري خابرعلوم الم الصحية العلوم - البعث 030
 إجازة في الطب البشري أو إجازة في الصيدلة

 والكيمياء الصيدلية
1 

 الشبكات الحاسوبية هندسة الشبكات الهندسة المعلوماتية - البعث 033
إجازة في الهندسة المعلوماتية )هندسة الشبكات 

 والنظم الحاسوبية (
1 

 شبكات فضائية هندسة الشبكات الهندسة المعلوماتية - البعث 033
إجازة في هندسة االتصاالت واإللكترون أو إجازة 
في الهندسة المعلوماتية )هندسة الشبكات والنظم 

 الحاسوبية (
1 

 نظرية المعلومات هندسة الشبكات الهندسة المعلوماتية - البعث 036
إجازة في الهندسة المعلوماتية )هندسة برمجيات 

 ونظم المعلومات(
 

1 
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رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 أمن المعلومات هندسة البرمجيات الهندسة المعلوماتية - البعث 033
إجازة في الهندسة المعلوماتية )هندسة برمجيات 

 ونظم المعلومات(
1 

 برمجيات هندسة البرمجيات الهندسة المعلوماتية - البعث 033
إجازة في الهندسة المعلوماتية )هندسة برمجيات 

 ونظم المعلومات(
1 

 التمثيل الهندسي نشاءدارة الهندسية واإلاإل دنيةالهندسة الم - البعث 033
إجازة في أو  الهندسة المدنية عامإجازة في 

 )اإلدارة الهندسية واإلنشاء(  الهندسة المدنية
1 

 تصميم داخلي التصميم المعماري الهندسة المعمارية - البعث 333
 إجازة في الفنون الجميلة 

 )عمارة داخلية (
1 

 1 إجازة في الهندسة المعمارية عمارة داخلية التصميم المعماري سة المعماريةالهند - البعث 331

333 
 1 إجازة في الهندسة المعمارية تاريخ العمارة نظريات وتاريخ العمارة الهندسة المعمارية - البعث

330 
 1 إجازة في الهندسة المعمارية تصميمات تنفيذية علوم البناء والتنفيذ الهندسة المعمارية - البعث

333 
 1 إجازة في الهندسة المعمارية تخطيط المدن التخطيط و البيئة الهندسة المعمارية - البعث

333 
 - البعث

الهندسة الميكانيكية 
 والكهربائية

 هندسة السطوح المعادن
التصميم الميكانيكية )هندسة هندسة الإجازة في 

 (واالنتاج
1 

336 
 - البعث

ندسة الميكانيكية اله
 والكهربائية

 علم المعادن المعادن
هندسة التصميم الميكانيكية )هندسة الإجازة في 

 أو  إجازة في هندسة المعادن (واإلنتاج
1 

333 
 - البعث

الهندسة الميكانيكية 
 والكهربائية

 لي بالعمليات الصناعيةالتحكم اآل الميكاترونيك
ة التصميم هندسالميكانيكية )هندسة الإجازة في 

نتاج أو هندسة التصميم نتاج أو  هندسة اإلواإل
 جازة في الميكاترونيكإأو  (الميكانيكي

1 

333 
 - البعث

الهندسة الكيميائية 
 والبترولية

 1 إجازة في الهندسة البترولية هندسة المخزون البترولي الهندسة البترولية

333 
 - البعث

الهندسة الكيميائية 
 والبترولية

 هندسة تكرير النفط الكيميائية الهندسة
 

 إجازة في الهندسة الكيميائية
 

1 
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رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 كيمياء تحليلية العلوم األساسية الهندسة الزراعية - البعث 313
جازة في العلوم الفيزيائية والكيميائية أو إجازة في إ

 بحتة(  -) تطبيقية ءالكيميا
1 

 وقاية النبات الهندسة الزراعية - البعث 311
 

 نيماتودامكافحة ال

إجازة في الهندسة الزراعية عام أو إجازة في 

 الهندسة الزراعية ) وقاية نبات(
1 

 تطبيقات االستشعار عن بعد الجيولوجيا العلوم - البعث 313
إجازة في الهندسة المدنية )عام أو هندسة 

 طبوغرافية( أو إجازة في الجيولوجيا التطبيقية
1 

 1 إجازة في الجيولوجيا التطبيقية هيدرولوجيا الجيولوجيا العلوم - البعث 310

 علم المناعة علم الحياة العلوم - البعث 313

( أو إجازة في حيوية كيميائية) الحياة علمإجازة في 

او إجازة في الطب والكيمياء الصيدلية الصيدلة 

 البشري

1 

 علم النسج علم الحياة العلوم - البعث 313
زة في ( أو إجاكيميائية ةوي)حي الحياة علمإجازة في 

 الطب البشري
1 

 1 ()تحليلرياضيات في الإجازة  تحليل رياضي الرياضيات الثانية العلوم تدمر البعث 316

 كيمياء تحليلية الكيمياء الثانية العلوم تدمر البعث 313
ة والكيميائية أو إجازة في  إجازة في العلوم الفيزيائي

 بحتة(  -)تطبيقية ءالكيميا
1 

 االقتصاد - البعث 313
 

عمالأإدارة   
 1 ) إدارة أعمال( قتصادإجازة في اال إدارة موارد بشرية

 االقتصاد - البعث 313
 

 سيتم إحداثه
 1 ( قتصاد ) محاسبةإجازة في اال محاسبة مالية

 االقتصاد - البعث 333
 

 سيتم إحداثه
 1 ) محاسبة ( قتصادإجازة في اال محاسبة شركات

 1 الحقوقإجازة في  أصول محاكمات جزائية القانون الجزائي الحقوق - البعث 331

 1 الحقوقإجازة في  (شركات)قانون تجاري  القانون التجاري الحقوق - البعث 333
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رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 1 الحقوقإجازة في  قانون دستوري القانون العام الحقوق - البعث 330

 1 الحقوقفي إجازة  قانون دولي عام القانون الدولي الحقوق - البعث 333

 السياحة - البعث 333
 

 السياحة
 1 اآلثارأو إجازة في  السياحة )السياحة(إجازة في  المواقع األثرية

 1 إدارة فندقية ( أو السياحة )السياحةإجازة في  األعمال االلكترونية للسياحة السياحة السياحة - البعث 336

 اإلعالن السياحيالتسويق و اإلدارة الفندقية السياحة - البعث 333
 أو إجازة في السياحة ) اإلدارة الفندقية(إجازة في 

 )إدارة اعمال( االقتصاد
1 

 1 اللغة الفارسيةإجازة في  لغويات اللغة الفارسية اآلداب - البعث 333

 التاريخ اآلداب - البعث 333
تاريخ الوطن العربي الحديث 

 )بالد الشام(
 1 التاريخإجازة في 

 1 إجازة في اللغة الفرنسية + دبلوم تأهيل تربوي طرائق تدريس اللغة الفرنسية مناهج وطرائق التدريس التربية - البعث 303

 1 تقنيات التعليم (وإجازة في التربية )مناهج  تقنيات التعليم تربية الطفل التربية الثانية تدمر البعث 301

 تربويتخطيط  تربية الطفل التربية الثانية تدمر البعث 303
التربية )رياض أطفال أو تربية خاصة أو في إجازة 

 معلم صف أو مناهج وتقنيات تعليم(
1 

 1 أو إجازة في الموسيقا إجازة في التربية الموسيقية الصولفيج األداء الموسيقي التربية الموسيقية - البعث 300

 1 أو إجازة في الموسيقا التربية الموسيقيةزة في إجا علوم الموسيقا نظريات الموسيقا التربية الموسيقية - البعث 303

 تعليم اللغة الفرنسية المعهد العالي للغات - البعث 303
تدريس اللغة الفرنسية ألغراض 

 تخصصية
 1 اللغة الفرنسية وآدابهاإجازة في 

 تعليم اللغة اإلنكليزية المعهد العالي للغات - البعث 306
تدريس اللغة اإلنكليزية ألغراض 

 تخصصية
 1 اللغة اإلنكليزية وآدابهاإجازة في 

 1 ابهاداللغة العربية وآإجازة في  الدراسات اللغوية تعليم اللغة العربية المعهد العالي للغات - البعث 303

 33 عدد اإلجماليال
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 الفراتحاجات جامعة 
رقم 

 االختصاص
 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 1 إجازة في الطب البشري نسج النسج والتشريح الطب البشري - الفرات 834

 1 إجازة في الطب البشري التشريح  النسج والتشريح الطب البشري - الفرات 834

 1 إجازة في الطب البشري مراض العصبيةاأل األمراض الباطنة الطب البشري - فراتال 884

 1 إجازة في الطب البشري جراحة عظمية الجراحة الطب البشري - الفرات 881

 1 إجازة في الطب البشري جراحة تجميلية وحروق الجراحة الطب البشري - الفرات 884

 1 إجازة في الطب البشري احة القلبجر الجراحة الطب البشري - الفرات 883

 1 إجازة في الطب البشري جراحة األوعية الجراحة الطب البشري - الفرات 888

 1 إجازة في الطب البشري خصاب المساعدالعقم واإل مراض النساءأالتوليد و الطب البشري - الفرات 884

 1 إجازة في الطب البشري األمراض الجلدية مراض الجلديةاأل الطب البشري - الفرات 884

 1 إجازة في الطب البشري أمراض العين وجراحتها أمراض العين وجراحتها الطب البشري - الفرات 884

 1 إجازة في الطب البشري نعاشالتخدير واإل نعاشالتخدير واإل الطب البشري - الفرات 884

884 
 الفرات

 الطب البشري -
ذن نف واألأمراض األ

 والحنجرة
 إجازة في الطب البشري ذن والحنجرةواأل نفاأل

1 

 1 إجازة في طب األسنان مداواة األسنان اللبية مداواة األسنان طب األسنان الحسكة الفرات 844

 1 إجازة في طب األسنان التعويضات السنية المتحركة التعويضات السنية المتحركة طب األسنان الحسكة الفرات 841

 1 إجازة في طب األسنان الجراحة الفموية جراحة الفم والفكين ألسنانطب ا الحسكة الفرات 844

 1 إجازة في طب األسنان تيجان وجسور التعويضات السنية الثابتة طب األسنان الحسكة الفرات 843

848 
 الحسكة الفرات

 طب األسنان
أمراض اللثة والنسج حول 

 السنية
 1 إجازة في طب األسنان أمراض اللثة

 1 إجازة في طب األسنان جراحة الفم والفكين الجراحة الفكية الوجهية طب األسنان الحسكة اتالفر 844

 1 إجازة في طب األسنان طب أسنان األطفال طب أسنان األطفال طب األسنان الحسكة الفرات 844

 1 إجازة في طب األسنان أمراض الفم طب الفم طب األسنان الحسكة الفرات 844

 1 إجازة في طب األسنان تقويم األسنان والفكين تقويم األسنان والفكين طب األسنان حسكةال الفرات 844

 1 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة التغذية والحميات - الصيدلة الرقة الفرات 844

 1 صيدليةوالكيمياء ال إجازة في الصيدلة والحرائك الدوائيةالصيدلة الحيوية  - الصيدلة الرقة الفرات 844
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رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 1 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة غذية ومراقبتهاكيمياء األ - الصيدلة الرقة الفرات 841

 1 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة تلوث بيئي  - الصيدلة الرقة الفرات 844

 1 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة علم السموم  - الصيدلة الرقة الفرات 843

 1 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة الدمويات - الصيدلة الرقة الفرات 848

 1 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة الصيدلة السريرية - الصيدلة الرقة الفرات 844

 1 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة ميكروبيولوجيا الصيدلة - الصيدلة الرقة الفرات 844

 1 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة الكيمياء الدوائية - الصيدلة الرقة الفرات 844

 1 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة المناعيات - الصيدلة الرقة الفرات 844

 1 التمريضإجازة في  تمريض بالغين - التمريض - الفرات 844

 1 ضالتمريإجازة في  تمريض أطفال - التمريض - الفرات 844

 1 التمريضإجازة في  تمريض صحة مجتمع - التمريض - الفرات 841

 1 التمريضإجازة في  اإلدارة في التمريض - التمريض - الفرات 844

 1 التمريضإجازة في  تمريض حاالت حرجة - التمريض - الفرات 843

 1 التمريضإجازة في  تمريض نفسي - التمريض - الفرات 848

 1 التمريضإجازة في  األمومة وصحة المرأة - مريضالت - الفرات 844

 1 التمريضإجازة في  تمريض صحة عقلية - التمريض - الفرات 844

 1 التمريض أو الطب البشريإجازة في  التشريح الوصفي - التمريض - الفرات 844

 دارة مشاريع هندسيةإ دارة هندسيةإ الهندسة المدنية الرقة الفرات 844

إجازة  أو عام  مدنيةالهندسة إجازة في ال

 هندسيةالارة )اإلد مدنيةالهندسة في ال

 (واإلنشاء

1 

 منشآت مركبة نشائيةإهندسة  الهندسة المدنية الرقة الفرات 844
إجازة  أو عام  مدنيةالهندسة إجازة في ال

 (نشائيةإهندسة ) مدنيةالهندسة في ال
1 

 ميكانيك تربة جيوتكنيك الهندسة المدنية الرقة الفرات 844
إجازة  أو عام  مدنيةالهندسة إجازة في ال

 (جيوتكنيكهندسة ال) مدنيةالهندسة في ال
1 
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رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 السكك الحديدية هندسة مواصالت الهندسة المدنية الرقة الفرات 841
إجازة  أو عام  مدنيةالهندسة إجازة في ال

نقل  هندسة) مدنيةالهندسة في ال
 (مواصالتو

1 

 هندسة األساسات جيوتكنيك هندسة المدنيةال الرقة الفرات 844
إجازة إجازة في الهندسة المدنية عام  أو 

 (جيوتكنيكهندسة ال) مدنيةالهندسة في ال
1 

 محطات ضخ هندسة مائية الهندسة المدنية الرقة الفرات 843
إجازة إجازة في الهندسة المدنية عام  أو 

 (مائية)هندسة  مدنيةالهندسة في ال
1 

 منشآت مائية هندسة مائية الهندسة المدنية الرقة تالفرا 848
إجازة إجازة في الهندسة المدنية عام  أو 

 (مائية)هندسة  مدنيةالهندسة في ال
1 

 هندسة المساحة هندسة طبوغرافية الهندسة المدنية الرقة الفرات 844
إجازة إجازة في الهندسة المدنية عام  أو 

 (افيةهندسة طبوغر) مدنيةالهندسة في ال
1 

 منشآت مائية هندسة مائية الهندسة المدنية الحسكة الفرات 844
إجازة إجازة في الهندسة المدنية عام  أو 

 (مائية)هندسة  مدنيةالهندسة في ال
1 

 حساب اإلنشاءات هندسة إنشائية الهندسة المدنية الحسكة الفرات 844
إجازة إجازة في الهندسة المدنية عام  أو 

 (هندسة إنشائية) مدنيةلاهندسة في ال
1 

 ديناميك اإلنشاءات هندسة إنشائية الهندسة المدنية الحسكة الفرات 844
إجازة إجازة في الهندسة المدنية عام  أو 

 (هندسة إنشائية) مدنيةالهندسة في ال
1 

 تصميم األبنية على الزالزل هندسة إنشائية الهندسة المدنية الحسكة الفرات 844
إجازة دسة المدنية عام  أو إجازة في الهن

 (هندسة إنشائية) مدنيةالهندسة في ال
1 

 ميكانيك تربة هندسة جيوتكنيك الهندسة المدنية الحسكة الفرات 844
إجازة إجازة في الهندسة المدنية عام  أو 

 (هندسة جيوتكنيك)مدنية الهندسة في ال
1 

 اق ومنشآت مطمورةأنف هندسة جيوتكنيك الهندسة المدنية الحسكة الفرات 841
إجازة إجازة في الهندسة المدنية عام  أو 

 (هندسة جيوتكنيك)مدنية الهندسة في ال
1 

 تصميم بمعونة الحاسب إدارة هندسية الهندسة المدنية الحسكة الفرات 844

إجازة إجازة في الهندسة المدنية عام  أو 
 هندسيةالدارة اإل)مدنية الهندسة في ال

 (والتشييد
 

1 
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 طرق هندسة مواصالت الهندسة المدنية الحسكة الفرات 843
إجازة إجازة في الهندسة المدنية عام  أو 

نقل هندسة )مدنية الهندسة في ال
 (مواصالتو

1 

 سكك حديدية هندسة مواصالت الهندسة المدنية الحسكة الفرات 848
إجازة إجازة في الهندسة المدنية عام  أو 

ل نقهندسة )مدنية الهندسة في ال
 (مواصالتو

1 

 هندسة إنتاج )تشغيل( نتاجالتصميم واإل الهندسة الميكانيكية - الفرات 844
)إنتاج أو إجازة في الهندسة الميكانيكية 

 التصميم واإلنتاج أو تصميم ميكانيكي(
1 

 هندسة إنتاج )تشكيل( التصميم واالنتاج الهندسة الميكانيكية - الفرات 844
)إنتاج أو نيكية إجازة في الهندسة الميكا

 التصميم واإلنتاج أو تصميم ميكانيكي(
1 

 تصميم آالت نتاجالتصميم واإل الهندسة الميكانيكية - الفرات 844
)إنتاج أو إجازة في الهندسة الميكانيكية 

 التصميم واإلنتاج أو تصميم ميكانيكي(
1 

 مقاومة مواد - الهندسة الميكانيكية - الفرات 844
)إنتاج أو ة الميكانيكية إجازة في الهندس

 التصميم واإلنتاج أو تصميم ميكانيكي(
1 

 خواص مواد - الهندسة الميكانيكية - الفرات 844
)إنتاج أو إجازة في الهندسة الميكانيكية 

 التصميم واإلنتاج أو تصميم ميكانيكي(
1 

444 
 الفرات

 لحام - الهندسة الميكانيكية -
إنتاج أو )إجازة في الهندسة الميكانيكية 

 التصميم واإلنتاج أو تصميم ميكانيكي(
1 

441 
 الفرات

 هندسة معادن - الهندسة الميكانيكية -
)إنتاج أو إجازة في الهندسة الميكانيكية 

 نتاج أو تصميم ميكانيكي(واإلتصميم ال
1 

444 
 الفرات

 معالجات حرارية - الهندسة الميكانيكية -
اج أو )إنتإجازة في الهندسة الميكانيكية 

 نتاج أو تصميم ميكانيكي(واإلتصميم ال
1 

443 
 الفرات

 ميكانيك موائع - الهندسة الميكانيكية -
)عام أو قوى إجازة في الهندسة الميكانيكية 

 ميكانيكية أو طاقة ميكانيكية(
1 

 ترموديناميك - الهندسة الميكانيكية - الفرات 448
)عام أو قوى إجازة في الهندسة الميكانيكية 

 أو طاقة ميكانيكية( يكانيكيةم

 
1 
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444 
 الفرات

 انتقال حرارة - الهندسة الميكانيكية -
)عام أو قوى إجازة في الهندسة الميكانيكية 

 أو طاقة ميكانيكية( ميكانيكية
1 

444 
 الفرات

 تدفئة وتكييف - الهندسة الميكانيكية -
)عام أو قوى إجازة في الهندسة الميكانيكية 

 اقة ميكانيكية(أو ط ميكانيكية
1 

444 
 الفرات

 ديناميك آالت واهتزازات - الهندسة الميكانيكية -
)عام أو قوى إجازة في الهندسة الميكانيكية 

 أو طاقة ميكانيكية( ميكانيكية
1 

444 
 الفرات

 محركات احتراق داخلي - الهندسة الميكانيكية -
 -)عام إجازة في الهندسة الميكانيكية 

 (طاقة ميكانيكية -يكيةقوى ميكان -آليات
1 

444 
 الفرات

 آالت عنفية - الهندسة الميكانيكية -
قوى  أو)عام إجازة في الهندسة الميكانيكية 

أو طاقة  طاقات متجددة أو ميكانيكية
 (ميكانيكية

1 

414 
 الفرات

 آالت تشغيل مبرمج نتاجالتصميم واإل الهندسة الميكانيكية -
)تصميم إجازة في الهندسة الميكانيكية 

 ميكانيكي أو إنتاج(
1 

411 
 الفرات

 تقانة لدائن نتاجالتصميم واإل الهندسة الميكانيكية -
)تصميم إجازة في الهندسة الميكانيكية 

 ميكانيكي أو إنتاج(
1 

414 
 الفرات

 هندسة جودة نتاجالتصميم واإل الهندسة الميكانيكية -
)تصميم إجازة في الهندسة الميكانيكية 

 و إنتاج(ميكانيكي أ
1 

413 
 الفرات

 آالت نقل ورفع نتاجالتصميم واإل الهندسة الميكانيكية -
)تصميم إجازة في الهندسة الميكانيكية 

 ميكانيكي أو إنتاج(
1 

418 
 الفرات

 تحكم وأتمتة صناعية نتاجالتصميم واإل الهندسة الميكانيكية -
)تصميم إجازة في الهندسة الميكانيكية 

 1 (ميكانيكي أو إنتاج

414 
 الفرات

- 
الهندسة 

 البتروكيميائية
 1 الهندسة البتروليةإجازة في  نتاجإالت حفر وآميكانيك  البترول

414 

 الفرات
- 

الهندسة 
 البتروكيميائية

 جيوفيزياء آبار البترول
 

 الهندسة البتروليةإجازة في 
 

1 
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 - الفرات 414
الهندسة 

 البتروكيميائية
 1 الهندسة البتروليةإجازة في  والغازهندسة مخزون النفط  البترول

 - الفرات 414
الهندسة 

 البتروكيميائية
 1 الهندسة البتروليةإجازة في  نفط جيولوجيا البترول

414 
 الفرات

- 
الهندسة 

 البتروكيميائية
 1 الهندسة الكيميائيةإجازة في  تلوث وحماية البيئة الصناعات البتروكيميائية

 - الفرات 444
الهندسة 

 لبتروكيميائيةا
 هندسة العمليات واألجهزة الصناعات البتروكيميائية

 
 الهندسة الكيميائيةإجازة في 

 
1 

441 
 الفرات

- 
الهندسة 

 البتروكيميائية
 الصناعات البتروكيميائية

طرائق البرمجة الحديثة في 
الصناعات الكيميائية 

 والبتروكيميائية
 1 الهندسة الكيميائيةإجازة في 

444 
 تالفرا

- 
 الزراعة

 كيمياء وتحليل أغذية علوم أغذية
عام أو إجازة زراعية الهندسة إجازة في ال

 )علوم أغذية( زراعيةالهندسة في ال
1 

443 
 الفرات

- 
 الزراعة

 آالت زراعية الهندسة الريفية
عام أو إجازة زراعية الهندسة إجازة في ال

زراعية )قسم الهندسة الهندسة في ال
 الريفية(

1 

448 
 لفراتا

- 
 الزراعة

 بيولوجيا جزيئية علوم أساسية
حيوية  -إجازة في علم الحياة )حيوية

 كيميائية(
1 

444 
 الفرات

- 
 الزراعة

 اتبفيزيولوجيا ن علوم أساسية
 -حيوية بيئية -حيويةإجازة في علم الحياة )

 (حيوية كيميائية
1 

 1 اإلحصاء الرياضيإجازة في  حصاء وتصميم تجاربإ علوم أساسية الزراعة - الفرات 444

444 
 الفرات

 الرقة
 الزراعة

 محاصيل صناعية محاصيل حقلية
عام أو إجازة زراعية الهندسة إجازة في ال

 )المحاصيل الحقلية(زراعية الهندسة في ال
1 

444 
 الفرات

 الرقة
 الزراعة

 تكنولوجيا وتخزين الحبوب علوم أغذية
ازة عام أو إجزراعية الهندسة إجازة في ال

 )علوم أغذية(زراعية الهندسة في ال
1 
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444 

 الفرات
 إنتاج فاكهة البساتين الزراعة الرقة

عام أو إجازة زراعية الهندسة إجازة في ال
 )البساتين(زراعية الهندسة في ال

 

1 

434 
 الفرات

 الرقة
 الزراعة

 تقانات حيوية البساتين
عام أو إجازة زراعية الهندسة إجازة في ال

 )البساتين(زراعية ال هندسةفي ال

1 

 الرقة الفرات 431

 الزراعة

 استصالح أراضي التربة واستصالح األراضي

عام أو إجازة زراعية الهندسة إجازة في ال

استصالح و)التربة زراعية الهندسة في ال

 األراضي(

1 

 الرقة الفرات 434

 الزراعة

 أحياء دقيقة وتسميد حيوي التربة واستصالح األراضي

عام أو إجازة زراعية الهندسة ال إجازة في

التربة واستصالح )زراعية الهندسة في ال

 األراضي(

1 

 حشرات اقتصادية وقاية النبات الزراعة الرقة الفرات 433
عام أو إجازة زراعية الهندسة إجازة في ال

 )وقاية النبات(زراعية الهندسة في ال
1 

 1 إجازة في علم الحياة )حيوية كيميائية( يا الحيوانفيزيولوج نتاج حيوانيإ الزراعة الرقة الفرات 438

 الزراعة الحسكة الفرات 434
الحراج والبيئة أو موارد 

 طبيعية متجددة وبيئة
 رصاد جويةأمناخ و

هندسة إجازة في الإجازة في الفيزياء أو 

هندسة عام أو إجازة في الزراعية ال

الحراج والبيئة أو موارد طبيعية )زراعية ال

 (وبيئة متجددة

1 

 الزراعة الحسكة الفرات 434
الحراج والبيئة أو موارد 

 طبيعية متجددة وبيئة
 تنوع حيوي ومحميات

عام أو إجازة زراعية الهندسة إجازة في ال

الحراج والبيئة أو )زراعية الهندسة في ال

 (موارد طبيعية متجددة وبيئة

1 

 تربية نبات البساتين الزراعة الحسكة الفرات 434
عام أو إجازة زراعية الهندسة زة في الإجا

 )البساتين(زراعية الهندسة في ال

1 
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 محاصيل خضرية البساتين الزراعة الحسكة الفرات 434
عام أو إجازة زراعية الهندسة إجازة في ال

 )البساتين(زراعية الهندسة في ال

1 

 إنتاج فطر زراعي البساتين الزراعة الحسكة الفرات 434
عام أو إجازة زراعية السة هندإجازة في ال

 )البساتين(زراعية الهندسة في ال

1 

 خصوبة وتسميد تربة التربة واستصالح األراضي الزراعة الحسكة الفرات 484

عام أو إجازة زراعية الهندسة إجازة في ال

تربة واستصالح )زراعية الهندسة في ال

 (أراضي

1 

 نة زراعيةمكن الهندسة الريفية الزراعة الحسكة الفرات 481

عام أو إجازة زراعية الهندسة إجازة في ال

أو  هندسة ريفية(زراعية )الهندسة في ال

 إجازة الهندسة الميكانيكية )آالت زراعية( 

1 

 ري وصرف الهندسة الريفية الزراعة الحسكة الفرات 484
عام أو إجازة زراعية الهندسة إجازة في ال

 هندسة ريفية(زراعية )الهندسة في ال
1 

 1 (وهندسة رياضيات )جبرإجازة في ال جبر خطي الرياضيات العلوم - الفرات 483

 1 رياضيالحصاء اإلإجازة في  حصاء رياضيإ الرياضيات العلوم - الفرات 488

 1 رياضياتإجازة في ال نظرية احتماالت الرياضيات العلوم - الفرات 484

 معادالت تفاضلية الرياضيات العلوم - الفرات 484
 )تحليل( رياضياتإجازة في ال

 
1 

 شعاعيةإفيزياء  الفيزياء العلوم - الفرات 484
إجازة في الفيزياء أو إجازة في العلوم 

 الرياضية والفيزيائية 
1 

 فيزياء جسم صلب الفيزياء العلوم - الفرات 484
إجازة في الفيزياء أو إجازة في العلوم 

 الرياضية والفيزيائية
1 

 الكترونيات الفيزياء لعلوما - الفرات 484
إجازة في الفيزياء أو إجازة في العلوم 

 الرياضية والفيزيائية 
1 
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 فيزياء نظرية الفيزياء العلوم - الفرات 444
إجازة في الفيزياء أو إجازة في العلوم 

 الرياضية والفيزيائية 
1 

 1 (كيميائية) حيوية  علم الحياةإجازة في  فيزيولوجيا حيوانية ) حيوية بيئية( علم الحياة العلوم - الفرات 441

 1 (كيميائية) حيوية  علم الحياةإجازة في  وراثة جزيئية ) حيوية بيئية( علم الحياة العلوم - الفرات 444

 1 (أحياء دقيقة) علم الحياةإجازة في  أحياء دقيقة علم الحياة العلوم - الفرات 443

 ء تحليليةكيميا الكيمياء العلوم - الفرات 448
تطبيقية( أو  -بحتة)كيمياء إجازة في ال

 إجازة في العلوم الفيزيائية والكيميائية
1 

 عضوية كيمياء ال الكيمياء العلوم - الفرات 444
تطبيقية( أو  -بحتة)كيمياء إجازة في ال

 إجازة في العلوم الفيزيائية والكيميائية
1 

 1 تطبيقيةالجيولوجيا ازة في الإج جيوكيمياء الجيولوجيا العلوم - الفرات 444

 1 تطبيقيةالجيولوجيا إجازة في ال جيولوجيا بنيوية الجيولوجيا العلوم - الفرات 444

 1 تطبيقيةالجيولوجيا إجازة في ال بتروغرافيا الصخور الرسوبية الجيولوجيا العلوم - الفرات 444

 1 تطبيقيةالجيولوجيا ال إجازة في علم المستحاثات الجيولوجيا العلوم - الفرات 444

 1 تطبيقيةالجيولوجيا إجازة في ال الزالزل علم الجيولوجيا العلوم - الفرات 444

 1  (بحتة -جبر -)تحليل رياضياتإجازة في ال تبولوجيا الرياضيات العلوم الرقة الفرات 441

 1 تطبيقية(  -ماتيكورانف)إجازة في الرياضيات  خوارزميات وبرمجة الرياضيات العلوم الرقة الفرات 444

 1 (كيميائية) حيوية  علم الحياةإجازة في  فيزيولوجيا حيوانية ) حيوية بيئية( علم الحياة العلوم الرقة الفرات 443

 1 (كيميائية) حيوية  علم الحياةإجازة في  وراثة جزيئية ) حيوية بيئية( علم الحياة العلوم الرقة الفرات 448

 1 (أحياء دقيقة)  علم الحياةإجازة في  أحياء دقيقة علم الحياة العلوم الرقة الفرات 444

 ئييعلم الجنين الجز علم الحياة العلوم الرقة الفرات 444
) حيوية بيئية أو  علم الحياةإجازة في 

 كيميائية(حيوية 
1 

 كيمياء عضوية الكيمياء العلوم الرقة الفرات 444
ية( أو تطبيق - بحتة)كيمياء إجازة في ال

 إجازة في العلوم الفيزيائية والكيميائية
1 
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 كيمياء فيزيائية الكيمياء العلوم الرقة الفرات 444
تطبيقية( أو  - بحتة)كيمياء إجازة في ال

 إجازة في العلوم الفيزيائية والكيميائية
1 

 كيمياء تحليلية الكيمياء العلوم الرقة الفرات 444
قية( أو تطبي - بحتة)كيمياء إجازة في ال

 إجازة في العلوم الفيزيائية والكيميائية
1 

 عضوية كيمياء ال الكيمياء العلوم دير الزور الفرات 444
تطبيقية( أو  - بحتة)كيمياء إجازة في ال

 إجازة في العلوم الفيزيائية والكيميائية
1 

 جبر الرياضيات العلوم الحسكة الفرات 441

ي أو إجازة فرياضيات بحتة إجازة في ال

إجازة في العلوم أو )جبر( رياضيات ال

 الرياضية والفيزيائية 

1 

 1 )مختلف فروعها( علم الحياةإجازة في  علم الخلية علم الحياة العلوم الحسكة الفرات 444

 1 الطب البيطريإجازة في  التلقيح االصطناعي) مجترات( - الطب البيطري - الفرات 443

 1 الطب البيطريإجازة في  لوكيات ورعاية الخيولس - الطب البيطري - الفرات 448

 1 الطب البيطريإجازة في  تربية دواجن - الطب البيطري - الفرات 444

 1 الطب البيطريإجازة في  علم األدوية البيطرية - الطب البيطري - الفرات 444

 1 الطب البيطريإجازة في  السموم والطب الشرعي - الطب البيطري - الفرات 444

 1 الطب البيطريإجازة في  تكنولوجيا األلبان - الطب البيطري - الفرات 444

 1 الطب البيطريإجازة في  تغذية أسماك - الطب البيطري - الفرات 444

 االقتصاد المالي والنقدي العلوم المالية والمصرفية االقتصاد - الفرات 444
)اقتصاد أو علوم مالية  قتصادإجازة في اال

 أو مصارف وتأمين( ومصرفية
1 

 1 )محاسبة( قتصادإجازة في اال المحاسبة المالية المحاسبة االقتصاد - الفرات 441

 تسويق إدارة أعمال االقتصاد الحسكة الفرات 444
)تسويق أو إدارة  قتصادإجازة في اال

 أعمال(
1 



02 

 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 1 حصاء(إلقتصاد )اا تحليل إحصائي وتطبيقاته التأمين والمصارف االقتصاد الحسكة الفرات 443

 الخاص الحقوق - الفرات 448
ية ن)الحقوق العي القانون المدني

 األصلية(
 1 الحقوقإجازة في 

 1 الحقوقإجازة في  العقود التجارية التجاريالقانون  الحقوق - الفرات 444

 1 الحقوقإجازة في  حقوق اإلنسان الدوليالقانون  الحقوق - الفرات 444

 1 الحقوقإجازة في  القانون الدولي العام القانون الدولي الحقوق سكةالح الفرات 444

 1 الحقوقإجازة في  قانون العقوبات الجزائي الحقوق الحسكة الفرات 444

 1 وآدابها اللغة العربيةإجازة في  أدب جاهلي اللغة العربية اآلداب - الفرات 444

 1 وآدابها اللغة العربيةازة في إج نحو وصرف اللغة العربية اآلداب - الفرات 444

 1 تاريخإجازة في ال تاريخ بالد الشام القديم التاريخ اآلداب - الفرات 441

 1 تاريخإجازة في ال تاريخ الجزيرة العربية المعاصر التاريخ اآلداب - الفرات 444

 1 هاوآداب اللغة االنكليزيةإجازة في  ةترجم اللغة االنكليزية اآلداب - الفرات 443

 1 وآدابها اللغة االنكليزيةإجازة في  قواعد اللغة االنكليزية اآلداب - الفرات 448

 1 وآدابها اللغة االنكليزيةإجازة في  أدب كالسيكي اللغة االنكليزية اآلداب - الفرات 444

 1 وآدابها اللغة االنكليزيةإجازة في  أدب عالمي اللغة االنكليزية اآلداب - الفرات 444

 1 وآدابها اللغة الفرنسيةإجازة في  ةترجم اللغة الفرنسية اآلداب - الفرات 444

 1 وآدابها اللغة الفرنسيةإجازة في  تعبير كتابي اللغة الفرنسية اآلداب - الفرات 444

 1 وآدابها اللغة الفرنسيةإجازة في  شعر اللغة الفرنسية اآلداب - الفرات 444

 1 علم االجتماعإجازة في  علم اجتماع الطفولة االجتماععلم  اآلداب - الفرات 444

 1 علم االجتماعإجازة في  علم االجتماع التربوي علم االجتماع اآلداب - الفرات 441

 1 علم االجتماعإجازة في  رشاد اجتماعيإ علم االجتماع اآلداب - الفرات 444

 1 وآدابها اللغة العربيةإجازة في  الشعر العروض وموسيقا اللغة العربية اآلداب الرقة الفرات 443



33 

 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 1 وآدابها اللغة العربيةإجازة في  فقه اللغة اللغة العربية اآلداب الرقة الفرات 448

 1 تاريخإجازة في ال تاريخ العصر األموي التاريخ اآلداب الرقة الفرات 444

 1 تاريخازة في الإج تاريخ  بالد الرافدين القديم التاريخ اآلداب الرقة الفرات 444

 1 تاريخإجازة في ال تاريخ اإلغريق التاريخ اآلداب الرقة الفرات 444

 1 وآدابها اللغة العربيةإجازة في  نقد عربي قديم اللغة العربية اآلداب الحسكة الفرات 444

 اللغة العربية اآلداب الحسكة الفرات 444
دراسات أدبية لغوية في القرآن 

 الكريم
 1 و الشريعةوآدابها أللغة العربية ا إجازة في

 1 وآدابها اللغة الفرنسية إجازة في مسرح اللغة الفرنسية اآلداب الحسكة الفرات 414

 1 وآدابها اللغة الفرنسية إجازة في رواية اللغة الفرنسية اآلداب الحسكة الفرات 411

 1 اآلثار إجازة في قبل التاريخا آثار م اآلثار اآلداب الحسكة الفرات 414

 1 اآلثار إجازة في ثريالتنقيب األ اآلثار اآلداب الحسكة الفرات 413

 1 (رشاد نفسي)إعلم النفس إجازة في  رشاد النفسيإلبرامج ا رشاد النفسيإلا التربية دير الزور الفرات 418

 قياس وتقويم وطرائق التدريس المناهج التربية دير الزور الفرات 414

تربية  -ة )رياض أطفالالتربيفي إجازة 

مناهج وتقنيات التعليم(  -معلم صف -خاصة

أو إجازة في علم النفس )علم نفس أو 

 إرشاد نفسي(

1 

 المكتبة المدرسية والتوثيق التربوي المناهج وطرائق التدريس التربية الرقة الفرات 616
مناهج  -معلم صف) التربيةإجازة في 

 (وتقنيات التعليم
1 

 تخطيط تربوي المناهج وطرائق التدريس التربية رقةال الفرات 616
تربية  -التربية )رياض أطفالفي إجازة 

 مناهج وتقنيات التعليم( -معلم صف -خاصة
1 

 1 (تعليمالمناهج وتقنيات )التربية في إجازة  مناهج وطرائق تدريس المناهج وطرائق التدريس التربية الحسكة الفرات 414

 141 العدد اإلجمالي
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 حماهحاجات جامعة 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 1 إجازة في الطب البشري التشريح قسم التشريح الطب البشري - حماه 916

926 
 حماه

 الطب البشري -
قسم علوم الخلية والجنين و 

 األنسجة
  نسج

أو إجازة في  إجازة في الطب البشري
 (حيوية كيميائية) علم الحياة

1 

921 
 حماه

 الطب البشري -
قسم علوم الخلية والجنين و 

 األنسجة
 الجنين

إجازة في الطب البشري أو إجازة في 
حيوية بيئية أو حيوية ) علم الحياة

 (كيميائية
1 

 1 ازة في الطب البشري إج  الفيزيولوجيا   قسم الفيزيولوجيا و األدوية  الطب البشري - حماه 922

926 
 حماه

 األدوية قسم الفيزيولوجيا و األدوية  الطب البشري -
إجازة في الطب البشري أو  إجازة في  

 والكيمياء الصيدلية الصيدلة
1 

926 
 حماه

 األحياء الدقيقة قسم الطب المخبري  الطب البشري -
و إجازة في إجازة في الطب البشري أ

أو إجازة لصيدلية والكيمياء االصيدلة 
 )أحياء دقيقة ( علم الحياةفي 

1 

926 

 حماه

 البيولوجيا الجزيئية  قسم الطب المخبري  الطب البشري -

إجازة في الطب البشري أو إجازة في 
أو إجازة والكيمياء الصيدلية الصيدلة 

)حيوية أو حيوية  علم الحياةفي 
 كيمائية(

1 

 1 إجازة في الطب البشري علم المناعة  مخبري قسم الطب ال الطب البشري - حماه 929

926 

 حماه

 الكيمياء الحيوية  قسم الطب المخبري  الطب البشري -

إجازة في الطب البشري أو إجازة في  
أو إجازة والكيمياء الصيدلية الصيدلة 

)حيوية أو حيوية الحياة علم في 
 كيمائية (

1 

926 
 حماه

 الطب البشري -
 ي قسم التشريح المرض
 )علم األمراض(

 1 إجازة في الطب البشري التشريح المرضي

 1 إجازة في الطب البشري الطب الشرعي قسم الطب الشرعي الطب البشري - حماه 926

 1 إجازة في الطب البشري أمراض القلب   قسم األمراض الباطنة الطب البشري - حماه 966



14 
 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 1 إجازة في الطب البشري مراض جهاز الهضمأ قسم األمراض الباطنة الطب البشري - حماه 961

 1 إجازة في الطب البشري أمراض جهاز الصدر  قسم األمراض الباطنة الطب البشري - حماه 962

 1 إجازة في الطب البشري أمراض الجهاز الحركي قسم األمراض الباطنة الطب البشري - حماه 966

 1 إجازة في الطب البشري مراض الغدد الصم واالستقالبأ قسم األمراض الباطنة الطب البشري - حماه 966

 1 إجازة في الطب البشري األمراض العصبية قسم األمراض الباطنة الطب البشري - حماه 966

 1 إجازة في الطب البشري الجراحة العامة قسم الجراحة الطب البشري - حماه 969

 1 إجازة في الطب البشري يةالجراحة البول قسم الجراحة الطب البشري - حماه 966

 1 إجازة في الطب البشري الجراحة العظمية قسم الجراحة الطب البشري - حماه 966

 1 إجازة في الطب البشري جراحة الصدر قسم الجراحة الطب البشري - حماه 966

 1 إجازة في الطب البشري جراحة األوعية  قسم الجراحة الطب البشري - حماه 966

 1 إجازة في الطب البشري أمراض الوليد و الخدج قسم األطفال الطب البشري - حماه 961

 2 إجازة في الطب البشري أمراض األطفال العام قسم األطفال الطب البشري - حماه 962

 1 إجازة في الطب البشري األمراض النسائية و التوليد قسم التوليد وأمراض النساء الطب البشري - حماه 966

 1 إجازة في الطب البشري العقم و اإلخصاب المساعد قسم التوليد وأمراض النساء الطب البشري - اهحم 966

 1 إجازة في الطب البشري أمراض العين وجراحتها   قسم أمراض العين و جراحتها  الطب البشري - حماه 966

 2 البشريإجازة في الطب  التخدير  قسم التخدير واإلنعاش  الطب البشري - حماه 969

 2 إجازة في الطب البشري العناية المشددة قسم التخدير واإلنعاش  الطب البشري - حماه 966

966 
 حماه

- 
قسم التصوير الشعاعي و  الطب البشري

 التشخيص الشعاعي 
 1 إجازة في الطب البشري والتشخيص الشعاعيالتصوير الطبي 

966 
 حماه

- 
نف و قسم أمراض األذن و األ الطب البشري

الحنجرة و الوجه و العنق  و 
 جراحتها

 1 إجازة في الطب البشري طب  األذن و األنف و الحنجرة

 1 إجازة في الطب البشري لألورامالمعالجة الكيميائية  قسم األورام  الطب البشري - حماه 966

 1 ب البشريإجازة في الط  لألورامالمعالجة الشعاعية   قسم األورام  الطب البشري - حماه 961

 1 إجازة في طب األسنان  مداواة األسنان اللبية   مداواة األسنان طب األسنان - حماه 962

 1 إجازة في طب األسنان  حافظةممداواة األسنان ال مداواة األسنان طب األسنان - حماه 966



14 
 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 2 سنان إجازة في طب األ جراحة الفم والفكين جراحة الفم والفكين طب األسنان - حماه 966

 1 إجازة في طب األسنان  تعويضات األسنان الثابتة تعويضات األسنان الثابتة طب األسنان - حماه 966

969 
 حماه

 التشريح المرضي  النسج والتشريح المرضي طب األسنان -
إجازة في طب األسنان أو إجازة في 

 الطب البشري
1 

966 
 حماه

 النسج   النسج والتشريح المرضي طب األسنان -
أو إجازة في  إجازة في الطب البشري

 (حيوية كيميائية) علم الحياة
1 

 1 إجازة في طب األسنان  تقويم األسنان والفكين تقويم األسنان والفكين طب األسنان - حماه 966

 2 إجازة في طب األسنان  أمراض النسج حول السنية أمراض النسج حول السنية طب األسنان - حماه 966

996 
 حماه

 األحياء الدقيقة   علوم الحياة  طب األسنان -
والكيمياء الصيدلية اجازة في الصيدلة 

 (دقيقة)أحياء حياة إجازة في علم ال أو
1 

 1 إجازة في طب األسنان  طب الفم  طب الفم   طب األسنان - حماه 991

992 
 حماه

 الصيدلة -
الصيدالنيات والتكنولوجيا 

 الصيدلية
 2 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة اعيةالصيدلة الصن

996 
 حماه

- 
الصيدالنيات والتكنولوجيا  الصيدلة

 الصيدلية
 التكنولوجيا الصيدلية 

 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة
1 

996 
 حماه

- 
الصيدالنيات والتكنولوجيا  الصيدلة

 الصيدلية
 الصيدالنيات 

 ليةوالكيمياء الصيد إجازة في الصيدلة
1 

 الصيدلة - حماه 996
الصيدالنيات والتكنولوجيا 

 الصيدلية
 1 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة صيدلة سريرية وصيدلة المشافي

 2 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة علم تأثير األدوية  علم األدوية و السموم الصيدلة - حماه 999

 1 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة علم السموم  و السمومعلم األدوية  الصيدلة - حماه 996

996 
 حماه

- 
 الصيدلة

 الكيمياء التحليلية  الكيمياء التحليلية والغذائية
 والكيمياء الصيدليةإجازة في الصيدلة  

 أو إجازة في الكيمياء التطبيقية 
2 

 1 والكيمياء الصيدليةإجازة في الصيدلة  اآلليالتحليل  الكيمياء التحليلية والغذائية الصيدلة - حماه 996

 الكيمياء الفيزيائية الكيمياء التحليلية والغذائية الصيدلة - حماه 966
 والكيمياء الصيدليةإجازة في الصيدلة 

أوإجازة  )بحتة(إجازة في الكيمياء أو 
 في العلوم الفيزيائية والكيميائية

1 



11 
 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

961 
 حماه

- 
 الصيدلة

 كيمياء األغذية  ية والغذائيةالكيمياء التحليل
 والكيمياء الصيدليةإجازة في الصيدلة 

 إجازة في الهندسة الغذائية  أو 
2 

 1 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة الكيمياء الحيوية السريرية  الكيمياء الحيوية واألحياء الدقيقة الصيدلة - حماه 962

966 
 حماه

- 
 الصيدلة

 الكيمياء الحيوية  ألحياء الدقيقةالكيمياء الحيوية وا
 والكيمياء الصيدليةإجازة في الصيدلة 

)حيوية أو  علم الحياةأو إجازة في 
 حيوية كيميائية (

1 

 1 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة المناعة  الكيمياء الحيوية واألحياء الدقيقة الصيدلة - حماه 966

 1 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة الدمويات  ية واألحياء الدقيقةالكيمياء الحيو الصيدلة - حماه 966

969 
 حماه

- 
 الصيدلة

 األحياء الدقيقة  الكيمياء الحيوية واألحياء الدقيقة
 والكيمياء الصيدليةإجازة في الصيدلة 

 ( )أحياء دقيقة علم الحياةإجازة في أو 
1 

 التقانة الحيوية حياء الدقيقةالكيمياء الحيوية واأل الصيدلة - حماه 966
)حيوية أو حيوية  علم الحياةإجازة في 

 كيميائية( أو إجازة في الصيدلة
 والكيمياء الصيدلية

1 

966 
 حماه

- 
الكيمياء الصيدلية والمراقبة  الصيدلة

 الدوائية
 1 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة الكيمياء الصيدلية 

966 
 حماه

- 
اء الصيدلية والمراقبة الكيمي الصيدلة

 الدوائية
 1 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة الرقابة الدوائية 

966 
 حماه

- 
الكيمياء الصيدلية والمراقبة  الصيدلة

 الدوائية
 1 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة االصطناع الدوائي 

 الصيدلة - حماه 961
الكيمياء الصيدلية والمراقبة 

 الدوائية
 الكيمياء العضوية

بحتة( أو  -تطبيقية)إجازة في الكيمياء 
 إجازة في العلوم الفيزيائية والكيميائية

والكيمياء  أو إجازة في الصيدلة
  الصيدلية

2 

 2 والكيمياء الصيدلية إجازة في الصيدلة العقاقير  العقاقير الصيدلة - حماه 962

966 
 - حماه

 1 إجازة في التمريض لغينتمريض با تمريض البالغين التمريض



14 
 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 2 إجازة في التمريض تمريض أورام تمريض البالغين التمريض - حماه 966

 2 إجازة في التمريض تمريض المسنين تمريض البالغين التمريض - حماه 966

969 
تمريض الحاالت الحرجة  التمريض - حماه

 والطوارئ
 1 إجازة في التمريض تمريض صحة الطفل

966 
تمريض الحاالت الحرجة  لتمريضا - حماه

 والطوارئ
 2 إجازة في التمريض تمريض الحاالت الحرجة والطوارئ

966 
تمريض الحاالت الحرجة  التمريض - حماه

 والطوارئ
 1 إجازة في التمريض التمريض النفسي و الصحة العقلية

966 
تمريض الحاالت الحرجة  التمريض - حماه

 والطوارئ
 1 إجازة في التمريض لمرأةتمريض األمومة وصحة ا

966 
تمريض الحاالت الحرجة  التمريض - حماه

 والطوارئ
 1 إجازة في التمريض اإلدارة في التمريض

961 
تمريض الحاالت الحرجة  التمريض - حماه

 والطوارئ
 1 إجازة في التمريض تمريض صحة المجتمع

962 

 حماه

 دية السكك الحدي هندسة المواصالت  الهندسة المدنية -

 أو   عام المدنية  الهندسة  في  إجازة 

نقل ) إجازة في الهندسة المدنية

 (مواصالتو

1 

966 

 حماه

 طرق هندسة المواصالت  الهندسة المدنية -

 أو   عام المدنية  الهندسة  في  إجازة 

اختصاص ) إجازة في الهندسة المدنية

 (مواصالتنقل و

1 

 جسور لمواصالتهندسة ا الهندسة المدنية - حماه 966

 أو   عام المدنية  الهندسة  في  إجازة 

اختصاص ) إجازة في الهندسة المدنية

 (مواصالتنقل و

1 



14 
 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 الهندسة المدنية - حماه 966
 

 الهندسة المائية
 هيدرولوجيا

أو إجازة في الهندسة المدنية عام 
اختصاص ) إجازة في الهندسة المدنية

 (مائية أو ري وصرف
1 

 هندسة المدنيةال - حماه 969
 

 الهندسة المائية
 الري والصرف

أو إجازة في الهندسة المدنية عام 
اختصاص ) إجازة في الهندسة المدنية

 (مائية أو ري وصرف
1 

 إدارة مشاريع هندسية اإلدارة الهندسية الهندسة المدنية - حماه 966
أو  إجازة في الهندسة المدنية عام

رة دااإل)إجازة في الهندسة المدنية 
 (تشييدالة ويهندسال

1 

 تكنولوجيا اإلنشاءات الهندسية اإلدارة الهندسية الهندسة المدنية - حماه 966
أو  إجازة في الهندسة المدنية عام

دارة اإل) إجازة في الهندسة المدنية
 (تشييدالة ويهندسال

1 

 الهندسة المدنية - حماه 966
 

 الهندسة اإلنشائية
 ميكانيك اإلنشاءات

أو  في الهندسة المدنية عامإجازة 
 اختصاص) إجازة في الهندسة المدنية

 (نشائيإ
1 

 الهندسة المدنية - حماه 666
 

 الهندسة اإلنشائية
 خرسانة مسلحة

أو  إجازة في الهندسة المدنية عام
 اختصاص) إجازة في الهندسة المدنية

 (نشائيإ
2 

661 
 حماه

- 
 الهندسة المدنية

 كانيك التربة و الصخورمي جيوتكنيكية الهندسة ال
 أو   عام المدنية  الهندسة   في  إجازة 

 (جيوتكنيك) إجازة في الهندسة المدنية
2 

662 
 حماه

- 
 الهندسة المدنية

 هندسة األساسات جيوتكنيكية الهندسة ال
 أو   عام المدنية  الهندسة   في  إجازة 

 (جيوتكنيك) إجازة في الهندسة المدنية
1 

666 
 حماه

 مساحة  مساحة ال ندسة المدنيةاله -
 أو   عام  المدنية الهندسة   في  إجازة 

اختصاص )إجازة في الهندسة المدنية 
 (طبوغرافياأو مساحة 

1 

 1 إجازة في الهندسة المعمارية أبنية سكنية التصميم المعماري الهندسة المعمارية - حماه 666

 1 إجازة في الهندسة المعمارية أبنية عامة يالتصميم المعمار الهندسة المعمارية - حماه 666



14 
 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 1 إجازة في الهندسة المعمارية أبنية تجارية التصميم المعماري الهندسة المعمارية - حماه 669

 1 إجازة في الهندسة المعمارية التخطيط اإلقليمي تخطيط المدن و البيئة الهندسة المعمارية - حماه 666

 1 إجازة في الهندسة المعمارية اإلنشاء المعماري علوم البناء و التنفيذ ةالهندسة المعماري - حماه 666

 1 إجازة في الفنون الجميلة تصوير )رسم حر(  التصوير الهندسة المعمارية - حماة 666

 تربية النبات اإلنتاج النباتي الزراعة - حماه 616

عام  أو  إجازة في الهندسة الزراعية

محاصيل )ية إجازة في الهندسة الزراع

 حقلية (

2 

 اإلنتاج النباتي الزراعة - حماه 611
إكثار األشجار المثمرة في المناطق شبه 

 الجافة

عام  أو  إجازة في الهندسة الزراعية

 (بساتينإجازة في الهندسة الزراعية  )
1 

 تغذية حيوان اإلنتاج الحيواني الزراعة - حماه 612

عام  أو  إجازة في الهندسة الزراعية

)إنتاج  إجازة في الهندسة الزراعية

 حيواني(

1 

 تغذية دواجن اإلنتاج الحيواني الزراعة - حماه 616

عام  أو  إجازة في الهندسة الزراعية

)إنتاج إجازة في الهندسة الزراعية 

 حيواني(

1 

 اإلرشاد الزراعي االقتصاد الزراعي الزراعة - حماه 616

عام  أو  إجازة في الهندسة الزراعية

)اقتصاد إجازة في الهندسة الزراعية  

 زراعي(

1 

 نتاج الزراعياقتصاديات اإل االقتصاد الزراعي الزراعة - حماه 616

عام  أو  إجازة في الهندسة الزراعية

)اقتصاد إجازة في الهندسة الزراعية  

 زراعي(

1 

 مجتمع ريفي االقتصاد الزراعي الزراعة - حماه 619

عام  أو  يةإجازة في الهندسة الزراع

)اقتصاد إجازة في الهندسة الزراعية  

 زراعي(

1 



14 
 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 تصنيع اللحوم علوم األغذية الزراعة - حماه 616

عام  أو  إجازة في الهندسة الزراعية

)علوم إجازة في الهندسة الزراعية 

 أغذية(

1 

 تقانة أغذية علوم األغذية الزراعة - حماه 616

عام  أو  إجازة في الهندسة الزراعية

جازة في الهندسة الزراعية )علوم إ

 أغذية(

1 

 الهدرولوجيا الموارد الطبيعية المتجددة والبيئة الزراعة - حماه 616

عام  أو  إجازة في الهندسة الزراعية

)الموارد إجازة في الهندسة الزراعية 

البيئة أو الحراج و الطبيعية المتجددة و

 البيئة(

1 

 1  )جبر وهندسة( إجازة في الرياضيات جبر قسم الرياضيات العلوم - حماه 626

 1 )تحليل(إجازة في الرياضيات  تحليل رياضي قسم الرياضيات العلوم - حماه 621

 1 )تحليل(إجازة في الرياضيات  تحليل تابعي قسم الرياضيات العلوم - حماه 622

 1 تحليل()إجازة في الرياضيات  معادالت تفاضلية قسم الرياضيات العلوم - حماه 626

 1 )تحليل(إجازة في الرياضيات  هندسة تفاضلية قسم الرياضيات العلوم - حماه 626

 1 )تحليل(إجازة في الرياضيات  ميكانيك رياضي قسم الرياضيات العلوم - حماه 626

 1 الرياضيحصاء اإلإجازة في  إحصاء رياضي قسم الرياضيات العلوم - حماه 629

 1 )تحليل(إجازة في الرياضيات  تحليل عددي الرياضياتقسم  العلوم - حماه 626

 الفيزياء النظرية قسم الفيزياء الذي سيتم إحداثه العلوم - حماه 626

إجازة في العلوم ) فيزياء (أو إجازة 

في العلوم الفيزيائية و الكيميائية  أو 

 الفيزيائية  الرياضية وفي العلوم 

1 

626 

 حماه

- 

 العلوم

 فيزياء الجسم الصلب الذي سيتم إحداثهقسم الفيزياء 

إجازة في العلوم ) فيزياء (أو إجازة 

في العلوم الفيزيائية و الكيميائية  أو 

 الفيزيائية  الرياضية وفي العلوم 

1 



14 
 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 الفيزياء النووية  قسم الفيزياء الذي سيتم إحداثه العلوم - حماه 666
إجازة في العلوم ) فيزياء (أو إجازة 

الفيزيائية و الكيميائية  أو في العلوم 
 الفيزيائية  الرياضية وفي العلوم 

1 

 اإللكترونيات قسم الفيزياء الذي سيتم إحداثه العلوم - حماه 661
إجازة في العلوم ) فيزياء (أو إجازة 
في العلوم الفيزيائية و الكيميائية  أو 

 الفيزيائية  الرياضية وفي العلوم 

1 

 فيزياء الليزر و األطياف الذرية الجزيئية الفيزياء الذي سيتم إحداثهقسم  العلوم - حماه 662
إجازة في العلوم ) فيزياء (أو إجازة 
في العلوم الفيزيائية و الكيميائية  أو 

 الفيزيائية  الرياضية وفي العلوم 

1 

 الفيزياء اإلشعاعية قسم الفيزياء الذي سيتم إحداثه العلوم - حماه 666
إجازة في العلوم ) فيزياء (أو إجازة 
في العلوم الفيزيائية و الكيميائية  أو 

 الفيزيائية  الرياضية وفي العلوم 

1 

 فيزياء الطاقة و البيئة قسم الفيزياء الذي سيتم إحداثه العلوم - حماه 666
إجازة في العلوم ) فيزياء (أو إجازة 
في العلوم الفيزيائية و الكيميائية  أو 

 الفيزيائية  الرياضية والعلوم في 

1 

 وظائف األعضاء الطب البيطري - حماه 666
علم وظائف األعضاء المرضي 

 )فيزيولوجيا مرضية ( 
 1 إجازة في الطب البيطري 

 البيولوجيا الجزيئية وظائف األعضاء الطب البيطري - حماه 669
حيوية  -)حيوية  علم الحياةاجازة في 

 ي  الطب البيطري إجازة ف ( أوكيميائية
 

1 

666 
 حماه

 حياه حيوانية  وظائف األعضاء الطب البيطري -
( حيوية كيميائية) علم الحياةاجازة في 

 إجازة في  الطب البيطري  أو
1 

666 
 حماه

 الكيمياء العضوية   وظائف األعضاء الطب البيطري -
بحتة( أو  -تطبيقية)جازة في الكيمياء إ

  ائية والكيميائيةإجازة في العلوم الفيزي
1 

 1 إجازة في الطب البيطري  الطب الشرعي  التشريح المرضي الطب البيطري - حماه 666

 1 إجازة في الطب البيطري  التشريح المرضي التشريح المرضي الطب البيطري - حماه 666

 1 يإجازة في الطب البيطر الوبائيات البيطرية أمراض الحيوان الطب البيطري - حماه 661



45 
 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 1 إجازة في الطب البيطري تربية األسماك و أمراضها الصحة العامة و الطب الوقائي الطب البيطري - حماه 662

666 

 حماه

 صحة األلبان وتقاناتها  الصحة العامة و الطب الوقائي الطب البيطري -

إجازة في الطب البيطري أو هندسة 

عام أو غذائية أو هندسة زراعية )

 علوم أغذية(

1 

 3 إجازة في الطب البيطري  التشريح الوصفي  التشريح  الطب البيطري - حماه 666

666 
 حماه

 الطب البيطري -
 التشريح

 نسج
إجازة في الطب البيطري أو إجازة في 

  علم الحياة )حيوية كيميائية(
1 

669 

 حماه

 الطب البيطري -

 التشريح

 علم  الجنين

 زة في الطب البيطري أو إجازة فيإجا

 -حيوية بيئية -)حيوية علم الحياة

  حيوية كيميائية(

1 

 1 إجازة في الطب البيطري  علم الوالدة  الجراحة والوالدة الطب البيطري - حماه 666

 1 إجازة في الطب البيطري  جراحة الحيوان الجراحة والوالدة الطب البيطري - حماه 666

 2 إجازة في الطب البيطري  تغذية الدواجن   نتاج الحيواني اإل الطب البيطري - حماه 666

 1 إجازة في الطب البيطري  تربية الدواجن  نتاج الحيواني اإل الطب البيطري - حماه 666

 تربية الحيوان نتاج الحيواني اإل الطب البيطري - حماه 661

إجازة في إجازة في الطب البيطري أو 

عام أو إجازة في الهندسة الزراعية 

 تاج حيواني(إنالزراعية)الهندسة 

1 

 1 إجازة في الطب البيطري  الطفيليات األحياء الدقيقة  الطب البيطري - حماه 662

 1 إجازة في الطب البيطري   االحياء الدقيقة  األحياء الدقيقة  الطب البيطري - حماه 666

 2 )محاسبة (إجازة في االقتصاد  محاسبة المنشآت المالية محاسبة االقتصاد - حماه 666

 1 إجازة في االقتصاد )محاسبة ( المحاسبة اإلدارية محاسبة االقتصاد - حماه 666

 1 إجازة في االقتصاد )محاسبة ( المحاسبة المالية محاسبة االقتصاد - حماه 669

 1 إجازة في االقتصاد )محاسبة ( مراجعة الحسابات محاسبة االقتصاد - حماه 666



44 
 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 1 إجازة في االقتصاد )إدارة األعمال ( إدارة استراتيجية اإلدارة داالقتصا - حماه 666

 1 إجازة في االقتصاد )إدارة األعمال ( إدارة الموارد البشرية اإلدارة االقتصاد - حماه 666

 استراتيجيات التسويق اإلدارة االقتصاد - حماه 696
أو إجازة في االقتصاد )إدارة األعمال 

 (تسويق
2 

 1 إجازة في االقتصاد )اقتصاد ( تجارة دولية اقتصاد االقتصاد - حماه 691

 سياسات مالية ونقدية اقتصاد االقتصاد - حماه 692
يل و مصارف إجازة في االقتصاد )تمو
 (أو علوم مالية مصرفية

1 

 التجارة اإللكترونية اقتصاد االقتصاد - حماه 696
أعمال أو إجازة في االقتصاد )إدارة 

 (تسويق
1 

 1 (اقتصادإجازة في االقتصاد ) اقتصاد قياسي اقتصاد االقتصاد - حماه 696

 تأمين اقتصاد االقتصاد - حماه 696
إجازة في االقتصاد )تمويل و مصارف 

 أو علوم مالية مصرفية (
1 

699 
 حماه

 أسواق مالية اقتصاد االقتصاد -
إجازة في االقتصاد )تمويل و مصارف 

 (أو علوم مالية مصرفية 
1 

 1 إجازة في الحقوق قانون تجاري اقتصاد االقتصاد - حماه 696

 2 وآدابهااللغة العربية إجازة في   النحو والصرف اللغة العربية اآلداب - حماه 696

 1 وآدابهااللغة العربية إجازة في  األدب العباسي  اللغة العربية اآلداب - حماه 696

 1 وآدابهااللغة العربية إجازة في  األدب الحديث اللغة العربية اآلداب - حماه 666

 1 وآدابهااللغة العربية إجازة في  األدب األموي اللغة العربية اآلداب - حماه 661

 1 وآدابهااللغة العربية إجازة في  علم الجمال   اللغة العربية اآلداب - حماه 662

 1 وآدابهااللغة العربية في إجازة  النقد القديم اللغة العربية اآلداب - حماه 666

 1 وآدابهااللغة العربية إجازة في  األدب األندلسي اللغة العربية اآلداب - حماه 666

 1 وآدابهااللغة العربية إجازة في  األدب الجاهلي اللغة العربية اآلداب - حماه 666

 1 وآدابهابية اللغة العرإجازة في  أدب صدر اإلسالم اللغة العربية اآلداب - حماه 669

 اللغة العربية اآلداب - حماه 666
األدب بين القرنين السابع و العاشر 

 /مملوكي/
 1 وآدابهااللغة العربية إجازة في 
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رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 1 وآدابهااللغة العربية إجازة في  األدب العثماني اللغة العربية اآلداب - حماه 666

 1 وآدابهااللغة العربية في  إجازة األدب المقارن اللغة العربية اآلداب - حماه 666

 1 وآدابهااللغة العربية إجازة في  النقد الحديث اللغة العربية اآلداب - حماه 666

 1 وآدابهااللغة العربية إجازة في  اللسانيات    اللغة العربية اآلداب - حماه 661

 1 ابهاوآداللغة العربية إجازة في  موسيقا الشعر  اللغة العربية اآلداب - حماه 

 1 التاريخإجازة في  تاريخ العرب واإلسالم اللغة العربية اآلداب - حماه 

 
662 

 اللغة الشرقيةإجازة في  لغة شرقية )فارسي( اللغة العربية اآلداب - حماه

1 

 وآدابهااللغة العربية إجازة في   لغة شرقية )فارسي( اللغة العربية اآلداب - حماه

 التاريخإجازة في   لغة شرقية )فارسي( العربية اللغة اآلداب - حماه

 زية وآدابهاينكلاللغة االإجازة في   لغة شرقية )فارسي( اللغة العربية اآلداب - حماه

 األثار إجازة في   لغة شرقية )فارسي( اللغة العربية اآلداب - حماه

 
666 
666 
666 

 وآدابهااللغة العربية ازة في إج  اللغة السامية اللغة العربية اآلداب - حماه

1 
 التاريخإجازة في   اللغة السامية اللغة العربية اآلداب - حماه

 زية وآدابهاينكلاللغة االإجازة في   اللغة السامية اللغة العربية اآلداب - حماه

 ثاراآلإجازة في   اللغة السامية اللغة العربية اآلداب - حماه

للغة اإلنكليزيةا اآلداب - حماه 669  1 زية وآدابهاينكلاللغة االإجازة في   الشعر  

 1 زية وآدابهاينكلاللغة االإجازة في   المسرح اللغة اإلنكليزية اآلداب - حماه 666

 1 زية وآدابهاينكلاللغة االإجازة في   النثر اللغة اإلنكليزية اآلداب - حماه 666

 1 زية وآدابهاينكلاللغة االإجازة في   ألدب األمريكيا اللغة اإلنكليزية اآلداب - حماه 666

 1 زية وآدابهاينكلاللغة االإجازة في  اللسانيات  اللغة اإلنكليزية اآلداب - حماه 666

 1 زية وآدابهاينكلاللغة االإجازة في  األدب المقارن اللغة اإلنكليزية اآلداب - حماه 661

 1 زية وآدابهاينكلاللغة االإجازة في  مسرح شكسبير اللغة اإلنكليزية اآلداب - حماه 662

 1 وآدابهااللغة الفرنسية إجازة في  القواعد اللغة الفرنسية اآلداب - حماه 666

 1 وآدابهااللغة الفرنسية إجازة في   الترجمة  اللغة الفرنسية اآلداب - حماه 666

 1 وآدابهااللغة الفرنسية زة في إجا  الحضارة و الفكر اللغة الفرنسية اآلداب - حماه 666

 1 وآدابهااللغة الفرنسية إجازة في   لسانيات عامة اللغة الفرنسية اآلداب - حماه 669



44 
 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 1 وآدابهااللغة الفرنسية إجازة في   النثر األدبي اللغة الفرنسية اآلداب - حماه 666

 1 وآدابهانسية اللغة الفرإجازة في   المسرح اللغة الفرنسية اآلداب - حماه 666

 1 وآدابهااللغة الفرنسية إجازة في   الشعر اللغة الفرنسية اآلداب - حماه 666

 1 وآدابهااللغة الفرنسية إجازة في   األدب المقارن اللغة الفرنسية اآلداب - حماه 666

 1 وآدابهااللغة الفرنسية إجازة في   النقد األدبي اللغة الفرنسية اآلداب - حماه 661

 طرائق تدريس الفيزياء     تربية الطفل ) معلم صف ( التربية - حماه 662
إجازة )أو ئية الفيزيا إجازة في العلوم

في العلوم الفيزيائية و الكيميائية + 
(دبلوم تأهيل تربوي  

1 

666 
 حماه

- 
 التربية

 طرائق تدريس التاريخ   تربية الطفل ) معلم صف (
يل تاريخ + دبلوم تأهالإجازة في 

 تربوي
1 

666 
 حماه

- 
 التربية

 طرائق تدريس الجغرافية  تربية الطفل ) معلم صف (
جغرافية  + دبلوم تأهيل الإجازة في 

 تربوي
1 

666 
 حماه

- 
 التربية

 طرائق تدريس اللغة اإلنكليزية    تربية الطفل ) معلم صف (
+ وآدابها إجازة في اللغة اإلنكليزية 

 دبلوم تأهيل تربوي
1 

669 
 حماه

- 
 التربية

 طرائق تدريس اللغة الفرنسية  تربية الطفل ) معلم صف (
وآدابها  إجازة في اللغة الفرنسية

 +دبلوم تأهيل تربوي
1 

666 
 حماه

- 
 التربية

 مناهج و طرائق التدريس  تربية الطفل ) معلم صف (
)مناهج وتقنيات  إجازة في التربية

 التعليم(
2 

666 
 حماه

- 
 التربية

 تقنيات التعليم الطفل ) معلم صف ( تربية
)مناهج وتقنيات  إجازة في التربية

 التعليم(
2 

 1 رشاد نفسي( إ) علم النفسإجازة في  اإلرشاد النفسي و التربوي تربية الطفل ) معلم صف ( التربية - حماه 666

 1 رشاد نفسي(إ) سعلم النفإجازة في  الصحة النفسية تربية الطفل ) معلم صف ( التربية - حماه 616

 1 (رياض األطفالالتربية ) إجازة في تربية الطفل تربية الطفل ) معلم صف ( التربية - حماه 611

612 
 حماه

- 

 التربية
 أصول التربية  تربية الطفل ) معلم صف (

تربية  -التربية )رياض أطفالفي إجازة 
مناهج وتقنيات  -معلم صف -خاصة
 تعليم(

2 



41 
 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 تربية الطفل ) معلم صف ( يةالترب - حماه 616
مناهج وطرائق التدريس في التعليم 

  الصناعي المهني

أو  إجازة في الهندسة الميكانيكية
 الكهربائية أو المعلوماتية أو اإللكترون

 + دبلوم تأهيل تربوي 

1 

616 
 حماه

 طرائق تدريس التربية الرياضية تربية الطفل ) معلم صف ( التربية -
+ دبلوم  ية الرياضيةإجازة في الترب

 تأهيل تربوي
1 

616 
 حماه

 التربية الرياضية -
المناهج وأصول تدريس التربية 

 الرياضية
 1 إجازة في التربية الرياضية علم النفس الرياضي

619 
 حماه

 التربية الرياضية -
المناهج وأصول تدريس التربية 

 الرياضية
 1 إجازة في التربية الرياضية اللياقة البدنية

616 
 حماه

 التربية الرياضية -
المناهج وأصول تدريس التربية 

 الرياضية
 1 إجازة في التربية الرياضية العروض الرياضية

616 
 حماه

 التربية الرياضية -
المناهج وأصول تدريس التربية 

 الرياضية
 1 إجازة في التربية الرياضية  مناهج و طراق تدريس التربية الرياضية

616 
 حماه

 ربية الرياضيةالت -
 

 العلوم الصحية الرياضية
 2 إجازة في التربية الرياضية فيزيولوجيا التدريب و التغذية

626 
 حماه

 التربية الرياضية -
 

 العلوم الصحية الرياضية
 1 إجازة في التربية الرياضية علم وظائف األعضاء

 التربية الرياضية - حماه 621
 

 العلوم الصحية الرياضية
 الفيزيائيةالمعالجة 

إجازة في التربية الرياضية أو إجازة 
المعالجة )في العلوم الصحية 

 (الفيزيائية

1 

622 
 حماه

 التربية الرياضية -
 

 العلوم الصحية الرياضية
 1 إجازة في التربية الرياضية رياضة  الخواص

626 
 حماه

 التربية الرياضية -
 

 العلوم الصحية الرياضية
 1 إجازة في التربية الرياضية فات األوليةسعاالصحة العامة و اإل

 التربية الرياضية - حماه 626
 

التدريب الرياضي والعلوم 
 الرياضية

 2 إجازة في التربية الرياضية كرة السلة



44 
 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 التربية الرياضية - حماه 626
التدريب الرياضي والعلوم 

 الرياضية
 2 إجازة في التربية الرياضية كرة اليد

 بية الرياضيةالتر - حماه 629
التدريب الرياضي والعلوم 

 الرياضية
 2 إجازة في التربية الرياضية كرة طائرة

 التربية الرياضية - حماه 626
التدريب الرياضي والعلوم 

 الرياضية
 1 إجازة في التربية الرياضية اعداد بدني

 التربية الرياضية - حماه 626
التدريب الرياضي والعلوم 

 الرياضية
 2 إجازة في التربية الرياضية األلعاب المائية السباحة و

 التربية الرياضية - حماه 626
التدريب الرياضي والعلوم 

 الرياضية
 1 إجازة في التربية الرياضية الرياضة األولمبية رياضة المحترفين

 التربية الرياضية - حماه 666
التدريب الرياضي والعلوم 

 الرياضية
 1 التربية الرياضيةإجازة في  كرة قدم الصاالت

 1 إجازة في التربية الرياضية االدارة الرياضية التخطيط و االدارة الرياضية التربية الرياضية - حماه 661

 1 إجازة في التربية الرياضية علم الحركة الحيوي علوم الحركة التربية الرياضية - حماه 662

 1 وآدابهاإجازة في اللغة اإلنكليزية  نظريات تدريس اللغة اإلنكليزية وطرائقها اللغة اإلنكليزية المعهد العالي للغات - حماه 666

 اللغة اإلنكليزية المعهد العالي للغات - حماه 666
طرائق تدريس اللغة اإلنكليزية ألغراض 

 تخصصية
 1 وآدابهاإجازة في اللغة اإلنكليزية 

 اللغة اإلنكليزية المعهد العالي للغات - حماه 666
دام التقانات المعاصرة في تعليم استخ

 اللغة اإلنكليزية
 1 وآدابهاإجازة في اللغة اإلنكليزية 

 اللغة اإلنكليزية المعهد العالي للغات - حماه 669
تصميم مواد تدريسية لتعليم اللغة 

 االنكليزية
 1 وآدابهاإجازة في اللغة اإلنكليزية 

ةاللغة العربي المعهد العالي للغات - حماه 666  1 وآدابهاإجازة في اللغة العربية  النحو و الصرف 



44 
 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 1 وآدابهاإجازة في اللغة العربية  تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها  اللغة العربية المعهد العالي للغات - حماه 666

 1 وآدابهابية إجازة في اللغة العر طرائق تدريس اللغة العربية اللغة العربية المعهد العالي للغات - حماه 666

 التقويم و القياس اللغة العربية المعهد العالي للغات - حماه 666

تربية  -التربية )رياض أطفالفي إجازة 
مناهج وتقنيات  -معلم صف -خاصة

تعليم( أو إجازة في علم النفس )علم 
 نفس أو إرشاد نفسي(

1 

 وسائل التعليميةالتقنيات و ال اللغة العربية المعهد العالي للغات - حماه 661
التخطيط و اإلدارة )جازة في التربية إ

   أو مناهج وتقنيات التعليم( التربوية
1 

 1  وآدابهاإجازة في اللغة العربية  منهجية البحث العلمي اللغة العربية المعهد العالي للغات - حماه 662

 التقويم و القياس اللغة الفرنسية المعهد العالي للغات - حماه 666

أو وآدابها جازة في اللغة الفرنسية  إ
تربية  -التربية )رياض أطفالفي إجازة 
مناهج وتقنيات  -معلم صف -خاصة

تعليم( أو إجازة في علم النفس )علم 
 نفس أو إرشاد نفسي(

1 

 1 وآدابهاية إجازة في اللغة الفرنس اللسانيات وتدريس اللغة الفرنسية  اللغة الفرنسية المعهد العالي للغات - حماه 666

 اللغة الفرنسية المعهد العالي للغات - حماه 666
نظريات  تدريس اللغة الفرنسية  و 

 طرائقها 
 1 وآدابهاإجازة في اللغة الفرنسية 

 1   وآدابهاإجازة في اللغة الفرنسية  المناهج اللغوية اللغة الفرنسية المعهد العالي للغات - حماه 669

 1   وآدابهاإجازة في اللغة الفرنسية  اللغويات التطبيقية اللغة الفرنسية الي للغاتالمعهد الع - حماه 666

 اللغة الفرنسية المعهد العالي للغات - حماه 666
استخدام التقانات المعاصرة في تدريس 

 اللغة الفرنسية

أو وآدابها إجازة في اللغة الفرنسية 
مناهج و تقنيات )إجازة في التربية 

 (التعليم

1 

 261 اإلجمالي العدد

 



75 
 

 حاجات جامعة طرطوس

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 1 طب بشريإجازة في ال تشريح مرضي علم األمراض الطب البشري - طرطوس 948

 الطب البشري - طرطوس 958
علوم الخلية والجنين 

 واألنسجة
 وراثة

أو إجازة في  بشريالطب إجازة في ال
 علم الحياة )حيوية كيميائية(

1 

 الطب البشري - طرطوس 951
األمراض الجلدية واألمراض 

 المنقولة بالجنس
 1 إجازة في الطب بشري األمراض الجلدية

 1 إجازة في الطب بشري أمراض العين وجراحتها أمراض العين وجراحتها الطب البشري - طرطوس 958

 1 إجازة في الطب بشري التوليد وأمراض النساء التوليد وأمراض النساء ريالطب البش - طرطوس 958

 1 إجازة في الطب بشري أمراض الكلية األمراض الباطنة الطب البشري - طرطوس 954

 1 إجازة في الطب بشري األمراض العصبية األمراض الباطنة الطب البشري - طرطوس 955

 1 إجازة في الطب بشري أمراض الدم باطنةاألمراض ال الطب البشري - طرطوس 958

 1 إجازة في الطب بشري خمجيةأمراض  األمراض الباطنة الطب البشري - طرطوس 958

 1 إجازة في الطب بشري أمراض قلبية األمراض الباطنة الطب البشري - طرطوس 959

 1 إجازة في الطب بشري الجراحة العظمية الجراحة الطب البشري - طرطوس 958

 1 إجازة في الطب بشري الجراحة العصبية الجراحة الطب البشري - طرطوس 988

 1 إجازة في الطب بشري الجراحة العامة الجراحة الطب البشري - طرطوس 981

 1 بشريالطب إجازة في ال أطفال األطفال الطب البشري - طرطوس 988

 1 بشريالطب إجازة في ال األطفالنتانية عند األمراض اإل األطفال الطب البشري - طرطوس 988

 1 بشريالطب إجازة في ال ألوراملكيميائية المعالجة ال األورام الطب البشري - طرطوس 984

 1 بشريالطب إجازة في ال الطب الشرعي الطب الشرعي الطب البشري - طرطوس 985

 الطب البشري - طرطوس 988

أمراض األذن واألنف 
والحنجرة والوجه والعنق 

 راحتهاوج
 1  بشريالطب إجازة في ال أمراض األذن واألنف والحنجرة

 أحياء دقيقة الطب المخبري الطب البشري - طرطوس 988
والكيمياء الصيدلية صيدلة إجازة في ال

 بشريالطب أو إجازة في ال
1 



75 
 

رقم 
 االختصاص

 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

 1 إجازة في الطب البشري الفيزيولوجيا الفيزيولوجيا واألدوية الطب البشري - طرطوس 989

 الطب البشري - طرطوس 988
التصوير الطبي والتشخيص 

 الشعاعي
 1 إجازة في الطب البشري التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي

 1 طب األسنانإجازة في  طب الفم  طب الفم طب األسنان - طرطوس 988

 1 طب األسنانإجازة في  تقويم األسنان تقويم األسنان والفكين طب األسنان - طرطوس 981

 1 طب األسنانإجازة في  جراحة الفم والفكين جراحة الفم والفكين طب األسنان - طرطوس 988

 1 طب األسنانإجازة في  طب أسنان األطفال طب أسنان األطفال طب األسنان - طرطوس 988

 1 طب األسنانإجازة في  التعويضات المتحركة التعويضات المتحركة طب األسنان - طرطوس 984

 1 طب األسنانإجازة في  التعويضات الثابتة التعويضات الثابتة طب األسنان - طرطوس 985

 1 طب األسنانإجازة في  مداواة األسنان مداواة األسنان طب األسنان - طرطوس 988

 1 طب األسنانإجازة في  النسج حول السنية النسج حول السنية طب األسنان - طرطوس 988

 الصيدلة - طرطوس 989
الصيدلية والمراقبة  الكيمياء

 الدوائية
 1 والكيمياء الصيدلية دلةإجازة في الصي المراقبة الدوائية

 1 إجازة في الصيدلة والكيمياء الصيدلية الكيمياء الغذائية الكيمياء التحليلية والغذائية الصيدلة - طرطوس 988

 الصيدلة - طرطوس 998
الصيدالنيات والتكنولوجيا 

 الصيدالنية
 1 إجازة في الصيدلة والكيمياء الصيدلية الصناعيةالصيدلة 

 الصيدلة - طرطوس 991
الصيدالنيات والتكنولوجيا 

 الصيدالنية
 1 إجازة في الصيدلة والكيمياء الصيدلية حركية الدواء وصيدلة حيوية 

 1 مياء الصيدليةإجازة في الصيدلة والكي علم تأثير األدوية علم تأثير األدوية والسموم الصيدلة - طرطوس 998

 1 إجازة في الصيدلة والكيمياء الصيدلية العقاقير والنباتات الطبية العقاقير الصيدلة - طرطوس 998

 الصيدلة - طرطوس 994
الكيمياء الحيوية واألحياء 

 الدقيقة
 1 إجازة في الصيدلة والكيمياء الصيدلية الكيمياء الحيوية

 الصيدلة - طرطوس 995
ة واألحياء الكيمياء الحيوي

    الدقيقة
 1 إجازة في الصيدلة والكيمياء الصيدلية جراثيم وفيروسات

 1 معماريةالهندسة إجازة في ال أبنية سكنية التصميم المعماري الهندسة المعمارية - طرطوس 998

 8 إجازة في الهندسة المعمارية أبنية عامة التصميم المعماري الهندسة المعمارية - طرطوس 998
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 1 إجازة في الهندسة المعمارية أبنية رياضية التصميم المعماري الهندسة المعمارية - طرطوس 999

 1 إجازة في الهندسة المعمارية تخطيط المدن تخطيط المدن والبيئة الهندسة المعمارية - طرطوس 998

 1 دسة المعماريةإجازة في الهن تخطيط اقليمي تخطيط المدن والبيئة الهندسة المعمارية - طرطوس 988

 1 إجازة في الهندسة المعمارية (نشاء معماريإتصميمات تنفيذية ) علوم البناء والتنفيذ الهندسة المعمارية - طرطوس 981

 1 إجازة في الهندسة المعمارية ارةتاريخ العم نظريات وتاريخ العمارة الهندسة المعمارية - طرطوس 988

 1 إجازة في الهندسة المعمارية ارةنظريات العم ظريات وتاريخ العمارةن الهندسة المعمارية - طرطوس 988

 - طرطوس 984
هندسة تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت
 دارة نظم المعلوماتإ  هندسة تكنولوجيا المعلومات

الهندسة الكهربائية )تحكم إجازة في 
الهندسة إجازة في وأتمتة( أو 

إجازة في الهندسة المعلوماتية أو 
 لكترونيةاإل

1 

 - طرطوس 985
هندسة تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت
 قواعد البيانات الموزعة هندسة تكنولوجيا المعلومات 

إجازة في الهندسة اإللكترونية أو 
إجازة في الهندسة المعلوماتية أو 

 إجازة في هندسة الحاسبات
1 

 - طرطوس 988
هندسة تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت
 نظم دعم القرار دسة تكنولوجيا المعلومات هن

    الكهربائيةإجازة في الهندسة 
إجازة لكترون أو تحكم وأتمتة( أو إ)

إجازة في الهندسة المعلوماتية أو في 
 هندسة الحاسبات

1 

 - طرطوس 988
هندسة تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت
 معالجة الصورة الرقمية هندسة تكنولوجيا المعلومات 

الهندسة االلكترونية أو إجازة في 
الهندسة المعلوماتية أو إجازة في 

لكترونيات هندسة اإلإجازة في 
هندسة إجازة في واالتصاالت أو 

 الحاسبات

1 

 - طرطوس 989
هندسة تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت

هندسة النظم الحاسوبية 
 لكترونيةواإل

 الصوتية شارةتحليل اإل

لكترونية أو اإلالهندسة إجازة في 
هندسة الحاسبات والتحكم إجازة في 

هندسة االتصاالت إجازة في اآللي أو 
 لكترونياتواإل

1 
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 - طرطوس 988
هندسة تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت

هندسة النظم الحاسوبية 
 وااللكترونية

 معالجة المعلومات في الشبكات الصناعية
 كهربائيةالهندسة الإجازة في 

هندسة إجازة في أو ن( لكترو)إ
 االتصاالت وااللكترونيات

1 

 - طرطوس 888
هندسة تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت

هندسة النظم الحاسوبية 
 وااللكترونية

 المعالجات الصغرية

 الكهربائيةهندسة الإجازة في 
هندسة إجازة في أو  لكترون()إ

إجازة في لكترونيات أو االتصاالت واإل
 هندسة الحاسبات

1 

 - طرطوس 881
هندسة تكنولوجيا 

 المعلومات واالتصاالت
 تحليل رياضي العلوم األساسية

ئية أو العلوم الرياضية والفيزياإجازة 
 بحتة( -)تحليل  اجازة في الرياضيات

1 

 1 إجازة في هندسة الحواسيب واألتمتة التحكم التنبؤي هندسة األتمتة الصناعية الهندسة التقنية  طرطوس 888

 التحكم بجودة الطاقة الكهربائية هندسة األتمتة الصناعية الهندسة التقنية  طرطوس 888
إجازة في هندسة الحاسبات والتحكم 

 اآللي
1 

 التحكم بنظم الطاقة الشمسية هندسة األتمتة الصناعية الهندسة التقنية  طرطوس 884
إجازة في الهندسة الكهربائية )طاقة( 

لكترونية أو إجازة في الهندسة اإل
 )اختصاص إلكترون(

1 

 الهندسة التقنية   885
هندسة تقانات الطاقات 

 المتجددة
 أتمتة نظم الطاقة المتجددة

إجازة في الهندسة الكهربائية )طاقة( 
هندسة اإللكترونية الأو إجازة في 

 )اختصاص إلكترون(
1 

 الهندسة التقنية  طرطوس 888
هندسة تقانات الطاقات 

 المتجددة
 ة الطاقة الحراريةهندس

إجازة في الهندسة الميكانيكية )قوى 
 أو آليات ميكانيكية(

1 

 معالجة سطوح معدنية للتصنيع الغذائي هندسة تقانة األغذية الهندسة التقنية  طرطوس 888
إجازة في العلوم الفيزيائية والكيميائية 

 أو إجازة في الفيزياء
1 

 حفظ األسماك هندسة تقانة األغذية الهندسة التقنية  طرطوس 889
ة عام أو يإجازة في الهندسة الزراع

نتاج ية )إإجازة في الهندسة الزراع
 حيواني(

1 

 1 إجازة في الهندسة الغذائية أو البيئية تقانات نانوية هندسة تقانة األغذية الهندسة التقنية  طرطوس 888
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 أغشية بوليميرية هندسة تقانة األغذية الهندسة التقنية  طرطوس 818
في الهندسة الميكانيكية )تصميم إجازة 

 نتاج(وإ
1 

 خضار وبساتين هندسة المكننة الزراعية الهندسة التقنية  طرطوس 811
ة عام أو يإجازة في الهندسة الزراع

 ة )بساتين(يإجازة في الهندسة الزراع
1 

 تربةميكانيك  هندسة المكننة الزراعية الهندسة التقنية  طرطوس 818
إجازة في الهندسة المدنية عام أو 
 إجازة في الهندسة المدنية )جيوتكنيك(

1 

 اقتصاد زراعي هندسة المكننة الزراعية الهندسة التقنية  طرطوس 818
ة عام أو يإجازة في الهندسة الزراع
ة )اقتصاد يإجازة في الهندسة الزراع

 زراعي(
1 

 1 ( كيميائيةإجازة في علم الحياة )حيوية  بيئة مائية علم الحياة العلوم - طرطوس 814

 انتاج حيواني علم الحياة العلوم - طرطوس 815
ة عام أو يإجازة في الهندسة الزراع

نتاج ية )إإجازة في الهندسة الزراع
 حيواني(

1 

 1 (كيميائية)حيوية  علم الحياةإجازة في  بيئة وتصنيف نباتي علم الحياة العلوم - طرطوس 818

 حماية البيئة علم الحياة العلوم - طوسطر 818
علم الحياة )حيوية كيميائية إجازة في 

 بيئية( حيوية  -
1 

 تقانة حيوية علم الحياة العلوم - طرطوس 819
إجازة في علم الحياة )حيوية كيميائية 

 حيوية بيئية أو أحياء دقيقة( أو 
1 

 كيمياء فيزيائية الكيمياء العلوم - طرطوس 818
تطبيقية( و  -الكيمياء )بحتة ي إجازة ف

 جازة في العلوم الفيزيائية والكيميائية إ
1 

 العلوم - طرطوس 888

 الكيمياء

 عضوية
الكيمياء )بحتة أو تطبيقية( إجازة في 

جازة في العلوم الفيزيائية أو إ
 والكيميائية 

1 

 العلوم - طرطوس 881

 الكيمياء

 عضوية كيمياء ال
أو تطبيقية(  اء )بحتةالكيميإجازة في 

جازة في العلوم الفيزيائية أو إ
 والكيميائية

1 
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 فيزياء نظرية الفيزياء العلوم - طرطوس 888
جازة في العلوم أو إالفيزياء إجازة في 

 الرياضية والفيزيائية 
1 

 الفيزياء العلوم - طرطوس 888
فيزياء الجسم الصلب )فيزياء الحالة 

 الصلبة(
ة في العلوم جازأو إالفيزياء إجازة في 

 الرياضية والفيزيائية
1 

 شعاعيةفيزياء إ الفيزياء العلوم - طرطوس 884
جازة في العلوم أو إالفيزياء إجازة في 

 الرياضية والفيزيائية
1 

 1 بحتة(  -)تحليل الرياضيات إجازة في  رياضيتحليل  الرياضيات العلوم - طرطوس 885

 1 بحتة( -ة في الرياضيات )جبر وهندسة إجاز جبر الرياضيات العلوم - طرطوس 888

 العلوم - طرطوس 888
 الرياضيات

 الرياضيات التطبيقية أو علوم الحاسوب
)انفورماتيك أو الرياضيات إجازة في 
  (تطبيقيةرياضيات 

1 

 1 )بحتة(الرياضيات إجازة في  رياضيات بحتة الرياضيات العلوم - طرطوس 889

 1 (دارة أعمال)إاالقتصاد إجازة في  دارة الشراء والتوريدإ األعمالدارة إ االقتصاد - طرطوس 888

 1 (محاسبة)االقتصاد إجازة في  مراجعة حسابات المحاسبة االقتصاد - طرطوس 888

 1 (محاسبة)االقتصاد إجازة في  محاسبة مالية المحاسبة االقتصاد - طرطوس 881

 1 (محاسبة )االقتصاد إجازة في  نظرية المحاسبة المحاسبة االقتصاد - طرطوس 888

 األساليب اإلحصائية في التأمين علوم مالية ومصرفية االقتصاد - طرطوس 888
أو إحصاء  حصاء)إاالقتصاد إجازة في 

 (وبرمجة
1 

 1 (قتصاد)ااالقتصاد إجازة في  استراتيجيات التجارة الخارجية علوم مالية ومصرفية االقتصاد - طرطوس 884

 هندسة مالية علوم مالية ومصرفية االقتصاد - طرطوس 885
علوم مالية )االقتصاد إجازة في 

 ومصرفية
1 

 االقتصاد النقدي علوم مالية ومصرفية االقتصاد - طرطوس 888
)اقتصاد أو علوم االقتصادإجازة في 

 مالية ومصرفية(
1 

 حصاء اإل علوم مالية ومصرفية االقتصاد - طرطوس 888
أو إحصاء  )إحصاء االقتصادإجازة في 

 (وبرمجة
1 

 التسويق السياحي السياحة السياحة - طرطوس 889
إجازة سياحية أو الدراسات إجازة في ال

 سياحةفي ال
1 
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 1 تاريخإجازة في ال تاريخ سورية الحديث السياحة السياحة - طرطوس 888

 1 ثارإجازة في اآل آثار قديمة السياحة السياحة - طرطوس 848

 التسويق الفندقي دارة الفندقيةاإل السياحة - طرطوس 841
جازة في السياحة أو إإجازة في 

 (أو تسويق االقتصاد )ادارة أعمال
1 

 دارة مشروعات سياحيةإ دارة الفندقيةاإل السياحة - طرطوس 848
جازة في السياحة أو إإجازة في 

 )إدارة( االقتصاد
1 

 1 وآدابها اللغة العربيةإجازة في  شعر حديث غة العربيةالل داب  والعلوم اإلنسانيةاآل - طرطوس 848

 1 إجازة في اللغة العربية وآدابها نثر أندلسي اللغة العربية اآلداب  والعلوم اإلنسانية - طرطوس 844

 1 إجازة في اللغة العربية وآدابها نثر حديث اللغة العربية اآلداب  والعلوم اإلنسانية - طرطوس 845

 1 إجازة في اللغة العربية وآدابها أدب مقارن اللغة العربية اآلداب  والعلوم اإلنسانية - طرطوس 848

 1 إجازة في اللغة العربية وآدابها البالغة اللغة العربية اآلداب  والعلوم اإلنسانية - طرطوس 848

 1 إجازة في اللغة العربية وآدابها ياني()عبري وسر اللغات الشرقية اللغة العربية اآلداب  والعلوم اإلنسانية - طرطوس 849

 1 التاريخإجازة في  )تاريخ العرب الحديث أو القديم ( التاريخ اللغة العربية اآلداب  والعلوم اإلنسانية - طرطوس 848

 1 اوآدابه اللغة االنكليزيةإجازة في      النثر الحديث اللغة االنكليزية اآلداب  والعلوم اإلنسانية - طرطوس 858

 1 وآدابها اللغة االنكليزيةإجازة في  المسرح الحديث اللغة االنكليزية اآلداب  والعلوم اإلنسانية - طرطوس 851

 1 وآدابها اللغة الفرنسيةإجازة في  الرواية اللغة الفرنسية اآلداب  والعلوم اإلنسانية - طرطوس 858

 1 وآدابها اللغة الفرنسيةإجازة في  المسرح سيةاللغة الفرن اآلداب  والعلوم اإلنسانية - طرطوس 858

 1 الجغرافيةإجازة في  مناخ الجغرافية اآلداب  والعلوم اإلنسانية - طرطوس 854

 1 الجغرافيةإجازة في  هيدرولوجيا تطبيقية الجغرافية اآلداب  والعلوم اإلنسانية - طرطوس 855

 1 الجغرافيةإجازة في  قليميةجغرافية إ ةالجغرافي اآلداب  والعلوم اإلنسانية - طرطوس 858

 1 الجغرافيةإجازة في  نظم معلومات جغرافية الجغرافية اآلداب  والعلوم اإلنسانية - طرطوس 858

 1 الجغرافيةإجازة في  جيومورفولوجيا تطبيقية الجغرافية اآلداب  والعلوم اإلنسانية - طرطوس 859

 1 التربية )معلم صف(إجازة في  نشطة العلميةاأل تربية الطفل التربية - طرطوس 888

 1 التربية )معلم صف(إجازة في  األنشطة البيئية تربية الطفل التربية - طرطوس 881

 حقوق الطفل تربية الطفل التربية - طرطوس 888
إجازة في الحقوق + دبلوم تأهيل 

 تربوي
1 
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  التربية )معلم صف(إجازة في  المشاركة االجتماعية تربية الطفل التربية - طرطوس 888

 لكترونيالتعليم اإل تربية الطفل التربية - طرطوس 884
مناهج وتقنيات التربية )إجازة في 

 (التعليم أو معلم صف
1 

 الجودة في التدريس تربية الطفل التربية - طرطوس 885
مناهج وتقنيات التربية )إجازة في 

 معلم صف(أو  التعليم
1 

 1 التربية )معلم صف(إجازة في  تربية الطفل تربية الطفل بيةالتر - طرطوس 888

 1 علم النفسإجازة في  القياس النفسي تربية الطفل التربية - طرطوس 888

 طرائق تدريس الفيزياء تربية الطفل التربية - طرطوس 889
إجازة في الفيزياء أو  العلوم )

+ دبلوم تأهيل  (الفيزيائية والكيميائية
 تربوي

1 

 استراتيجيات التعلم والتعليم الحديثة تربية الطفل التربية - طرطوس 888
)مناهج وتقنيات  التربيةإجازة في 

 التعليم(
1 

 1 التربية )معلم صف(إجازة في  مهارات التواصل عند األطفال تربية الطفل التربية - طرطوس 888

 1 التربية الخاصةفي إجازة  صعوبات التعلم رشاد النفسياإل التربية - طرطوس 881

 النظم التربوية رشاد النفسياإل التربية - طرطوس 888
)مناهج وتقنيات  التربيةإجازة في 

 التعليم(
1 

 184 العدد اإلجمالي

 



56 
 

 األعمال إلدارةالمعهد العالي حاجات 

رقم 

 االختصاص
 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع المعهد العالي

379 
المعهد العالي 

 إلدارة األعمال
 مشتقات مالية دارة المالية والمصرفيةإلا - -

)مصارف وتأمين أو علوم  االقتصادجازة في إ

دارة إجازة في علوم اإلأو رفية( مالية ومص

 دارة مالية ومصرفية(إ)

1 

379 
لمعهد العالي ا

 إلدارة األعمال
 إدارة مخاطر دارة المالية والمصرفيةاإل - -

و علوم جازة في االقتصاد )مصارف وتأمين أإ

مالية ومصرفية( أو إجازة في علوم اإلدارة 

 )إدارة مالية ومصرفية(

1 

379 
لمعهد العالي ا

 دارة األعمالإل
 إدارة األداء إدارة الموارد البشرية - -

إجازة في االقتصاد )إدارة أعمال( أو إجازة 

 في علوم اإلدارة )إدارة الموارد البشرية(
1 

379 
لمعهد العالي ا

 إلدارة األعمال
 إدارة التوظيف إدارة الموارد البشرية - -

أو إجازة  إجازة في االقتصاد )إدارة أعمال(

 في علوم اإلدارة )إدارة الموارد البشرية(
1 

377 
لمعهد العالي ا

 إلدارة األعمال
 إدارة الموارد البشرية - -

إدارة المشروعات الصغيرة 

 والمتوسطة

إجازة في االقتصاد )إدارة أعمال( أو إجازة 

 في علوم اإلدارة )إدارة الموارد البشرية(
1 

379 
لمعهد العالي ا

 ألعمالإلدارة ا
 إدارة عمليات إدارة العمليات والمعلومات - -

إحصاء(  -االقتصاد )إدارة األعمالجازة في إ

)إدارة نظم وتقانات دارة علوم اإلأو إجازة في 

 المعلومات أو إدارة العمليات والمعلومات(

1 

373 
لمعهد العالي ا

 إلدارة األعمال
 داريةإلنظم المعلومات ا دارة العمليات والمعلوماتإ - -

جازة في إجازة في الهندسة المعلوماتية أو إ

إحصاء( أو إجازة  -مالاالقتصاد )إدارة األع

دارة )إدارة نظم وتقانات في علوم اإل

 المعلومات أو إدارة العمليات والمعلومات(

1 

 



66 
 

 العالي للدراسات والبحوث السكانيةالمعهد حاجات 

رقم 

 االختصاص
 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع الجامعة

089 
المعهد العالي للدراسات 

 والبحوث السكانية
 تخطيط القوى العاملة - - -

دارة إ –قتصاد )اقتصاد إجازة في اال
 أعمال( 

1 

081 
لمعهد العالي للدراسات ا

 والبحوث السكانية
 تنمية الموارد البشرية - - -

دارة إ –قتصاد )اقتصاد الاإجازة في 
 أعمال( 

2 

082 
المعهد العالي للدراسات 

 والبحوث السكانية
 الديمغرافيا الرياضية - - -

أو إجازة حصاء( القتصاد )إاإجازة في 
 معلوماتيةالهندسة في ال

1 

089 
لعالي للدراسات المعهد ا

 والبحوث السكانية
 األساليب الكمية - - -

أو إجازة إجازة في االقتصاد )إحصاء( 
أو إجازة في  الرياضي في اإلحصاء

 الهندسة المعلوماتية
1 

089 
المعهد العالي للدراسات 

 والبحوث السكانية
 التحليل الديموغرافي - - -

إجازة في االقتصاد )إحصاء( أو إجازة 
 في الهندسة المعلوماتية

1 

089 
المعهد العالي للدراسات 

 والبحوث السكانية
 التنشئة االجتماعية - - -

أو إجازة في  علم االجتماعإجازة في 
رشاد نفسي، علم نفس، تربية )إال

 تربية خاصة(
2 

089 
المعهد العالي للدراسات 

 والبحوث السكانية
 قواعد البيانات ونظم معالجتها - - -

أو إجازة حصاء( القتصاد )إاإجازة في 
)رياضيات تطبيقية في الرياضيات 

أو إجازة ( أو انفورماتيك ومعلوماتية
 معلوماتيةالهندسة في ال

1 

089 
المعهد العالي للدراسات 

 والبحوث السكانية
 حصائيالتحليل اإل - - -

ازة أو إجحصاء( القتصاد )إاإجازة في 
 في اإلحصاء الرياضي 

1 

 19 العدد اإلجمالي
 



76 
 

 العامة لإلدارةالوطني المعهد حاجات 

رقم 

 االختصاص

المعهد 

 العالي
 العدد اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص المطلوب القسم الكلية الفرع

899 

المعهد 

الوطني 

لإلدارة 

 العامة

 اريةنظم المعلومات اإلد - - -
إجازة في االقتصاد )إدارة أعمال( أو 

 معلوماتية  الهندسة إجازة في ال
1 

898 

المعهد 

الوطني 

لإلدارة 

 العامة

 1 (أعمال إدارةإجازة في االقتصاد ) اتخاذ القرارات - - -

 2 العدد اإلجمالي
 


