
 شروط قبىل الشهادة الثانىيت في الجامعاث الخاصت
  

ُيقجم انطالة حبيهي انشهبدح انثبَىيخ )انفـــشع انعهًــــي( في كبفخ االختظبطبد ضًٍ  .1
 ششوط قجىل قشاس يدهس انتعهيى انعبني.

  
ُيقجم انطالة حبيهي شهبداد انذساسخ انثبَىيخ )انفـــشع األدثـــي( وانثبَىيـــخ انششعيــــخ في  .2

 انتبنيخ: االختظبطبد
  
  

 الفــــــرع

 األدبــي

والثانىيت 
الشرعيت 
 السىريت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 كهيخ اآلداة وانعهىو اإلَسبَيخ.   

 كهيخ انتشثيخ.   

 كهيخ انعهىو انسيبسيخ.   

 كهيخ انسيبحخ.   

 كهيخ انتشثيخ انشيبضيخ.   

 كهيخ انعهىو اإلداسيخ قي األقسبو انتبنيخ:   

إداسح األعًبل، وانتدبسح وانتسىيق االنكتشوَي، انذعبيخ وانعالقبد          
 انعبيخ.

 كهيخ انعهىو انذثهىيبسيخ وانعالقبد انذونيخ.   

 كهيخ اإلعالو   

 كهيخ انفُىٌ انتطجيقيخ.   

 كهيخ انفُىٌ اندًيهخ.   

                                                          كهيخ اآلثبس.   

  
   

 ُيقجم انطالة حبيهي انشهبدح انثبَىيــخ انًهُيـــخ انظُبعيــخ في االختظبطبد انتبنيخ: .3
  

انظُبعيخ انظبدسح عٍ وصاستي انتشثيخ واإلسكبٌ وانتعًيش:  -
 -انتقُيبد انكهشثبئيخ -انتقُيبد االنكتشوَيخ -االنكتشوَيبد -)انكهشثبء

  



 تًذيذاد كهشثبئيخ( -انشجكبد انكهشثبئيخ

 انًهُيخ انظبدسح يٍ وصاسح انُقم: )كهشثبء طيشاٌ( -

 .انًهُيخ انُفطيخ ثحًض انظبدسح عٍ وصاسح انُفط -

  

 انهُذسخ

 انكهشثبئيخ

  

انظُبعيخ انظبدسح عٍ وصاستي انتشثيخ واإلسكبٌ وانتعًيش:  -
 -انُسيح -انًُبرج وانسجبكخ -انُسىيخ وانخشاطخ -)انًحشكبد واآلنيبد

انتجشيذ  -كهشثبء وإنكتشوٌ انًشكجبد -كهشثبء -ييكبَيك انًشكجبد
انتظُيع  -اآلنيبد وانًعذاد انضساعيخ -انتذفئخ وانتًذيذاد -وانتكييف

 -انُسيح انيذوي وانجشوكبس -نحبو وتشكيم انًعبدٌ -انًيكبَيكي
طُبعخ  -تهًزح طُبعيخ -طيبَخ اآلالد وانًعذاد انضساعيخ -انغضل

 األنجسخ(

انظُبعيخ انظبدسح عٍ وصاسح انضساعخ: )اختظبص اآلالد  -
 انضساعيخ(

كهشثبء  -انُقم انجشي انظبدسح عٍ وصاسح انُقم: )ييكبَيك سيبساد -
 سيبساد(

يحشكبد  -نجحشي انظبدسح عٍ وصاسح انُقم: )يالحخ ثحشيخانُقم ا -
 َقم ثحشي( -ثحشيخ

 انًهُيخ انُفطيخ ثحًض انظبدسح عٍ وصاسح انُفط. -

  

  

  

  

  

  

انهُذسخ 
 انًيكبَيكيخ

  

انظُبعيخ انظبدسح عٍ وصاستي انتشثيخ واإلسكبٌ وانتعًيش:  -
 انغضل( -انُسيح انيذوي وانجشوكبس -انُسيح   )حشفخ

انهُذسخ 
 انُسيديخ

  

انًهُيخ انُفطيخ ثبنشييالٌ انظبدسح عٍ وصاسح انُفط  -
.                             

  

انهُذسخ 
 انجتشوكيًيبئيخ

  
  

 -انظُبعيخ انًهُيخ انظبدسح عٍ وصاسح انتشثيخ: )انكتشوَيبد
 انتقُيبد اإلنكتشوَيخ(

 إنكتشوٌ هُذسخ

  

انظُبعيخ انظبدسح عٍ وصاستي انتشثيخ واإلسكبٌ وانتعًيش:  -
 )تقُيبد انحبسىة(

  

انهُذسخ 



 انًعهىيبتيخ انظبدسح عٍ وصاسح انتشثيخ. -

 انًهُيخ نهجشيذ انظبدسح عٍ وصاسح االتظبالد وانتقبَخ. -

 انًعهىيبتيخ

  

انضساعيخ انظبدسح عٍ وصاسح انضساعخ، وانًهُيخ )سي وطشف(  -
 انظبدسح عٍ وصاسح انشي.

 انهُذسخ

 انضساعيخ

  

 انتدبسيخ انظبدسح عٍ وصاسح انتشثيخ. -

 انًهُيخ نهجشيذ انظبدسح عٍ وصاسح االتظبالد وانتقبَخ. -

  

كهيخ االقتظبد 
وانتدبسح 
وإداسح 
 األعًبل

  

انطت  انجيطشيخ انظبدسح عٍ وصاسح انضساعخ.
 انجيطشي

  

 انُقم اندىي انظبدسح عٍ وصاسح انُقم.

 َقم خىي/ حشفخ إنكتشوَيبد واتظبالد انطبئشاد. -انثبَىيخ انًهُيخ

هُذسخ 
 انطيشاٌ

  

هُذسخ  انًهُيخ انُفطيخ ثبنشييالٌ انظبدسح عٍ وصاسح انُفط. -
 انجتشول

  

 كهيخ انسيبحخ انفُذقيخ انظبدسح عٍ وصاسح انسيبحخ

  

  

 خًيع انشهبداد انًهُيخ وانفُيخ وانتدبسيخ

 كهيخ انفُىٌ اندًيهخ

ششيطخ أال يضيذ عذدهى في انكهيخ 
 %/ يٍ عذد انطالة5عٍ/

  
  

 


