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 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية:

 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص
 1 وآدابها اللغة اإلسبانية لسانيات اسبانية اللغة اإلسبانية  1
 1 اآلثار صيانة وترميم اآلثار اآلثار 2
 1 ة وآدابهااللغة الروسي لسانيات اللغة الروسية 3
 1 اللغة اليابانية وآدابها لغويات اللغة اليابانية 4

 كلية الحقوق
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 الحقوق اقتصاديقانون  القانون التجاري 5

 كلية التربية
 العدد المطلوب الجامعية المطلوبةاإلجازة  االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 الطب البشري الطب النفسي اإلرشاد النفسي 6



 11من  2صفحة 
 

 

 كلية العلوم
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 العلوم البيئية طاقة شمسية() طاقات بديلة العلوم البيئية 7
 1 اإلحصاء الرياضي ياتتحليل معط اإلحصاء الرياضي 8
 1 الفيزياء فيزياء النانو الفيزياء 9

 1 الفيزياء علم االلكترونيات الفيزياء 11

  كلية العلوم الصحية
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم االختصاصرقم 

 1 طب بشري وظيفي للجهاز الحركيتشريح  العلوم األساسية 11
 1 علوم )فيزياء( فيزياء وبيولوجيا اإلشعاع العلوم األساسية 12
 1 علوم )فيزياء( – هندسة طبية علم الصوتيات والصوتيات السريرية السمعيات 13
 1 هندسة طبية أطراف اصطناعية علوية اصطناعية وأجهزة تقويميةأطراف  14
 1 هندسة طبية أطراف اصطناعية سفلية اصطناعية وأجهزة تقويميةأطراف  15
 1 هندسة طبية أجهزة تقويمية اصطناعية وأجهزة تقويميةأطراف  16
 1 طب بشري التشخيص الشعاعي السريري التشخيص والعالج الشعاعي 17
 1 هندسة طبية التصوير الشعاعي تقنيات  التشخيص والعالج الشعاعي 18
 2 هندسة طبية رع الخطيالمس – أجهزة العالج الشعاعي التشخيص والعالج الشعاعي 19
 1 طب بشري تقنيات العالج الشعاعية التشخيص والعالج الشعاعي 21
 1 طب بشري –علوم صحية )عالج فيزيائي(  العالج الوظيفي لألشخاص ذوي اإلعاقة العالج النفسي حركي 21
 1 طب بشري االضطرابات النفسية عند األطفال علم النفس السريري 22



 11من  3صفحة 
 

 

 

 

 

 

 كلية الصيدلة
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 والكيمياء الصيدلية صيدلةال صيدلية حيوية وحركية الدواء الصيدالنيات والتكنولوجيا الصيدلية 23
 1 والكيمياء الصيدلية صيدلةال فيروسات الكيمياء الحيوية واألحياء الدقيقة 24
 1 والكيمياء الصيدلية صيدلةال مناعيات ء الحيوية واألحياء الدقيقةالكيميا 25

 1 والكيمياء الصيدلية صيدلةال كيمياء صيدلية كيمياء صيدلية ومراقبة دوائية 26

 1 والكيمياء الصيدلية صيدلةال مراقبة أدوية كيمياء صيدلية ومراقبة دوائية 27
 1 ليةوالكيمياء الصيد صيدلةال عقاقير عقاقير 28

 كلية طب األسنان:
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 طب أسنان لبية مداواة األسنان 29
 1 طب أسنان ترميمية مداواة األسنان 31

 2 طب أسنان علم النسج حول السنية علم النسج حول السنية 31

 1 طب أسنان  األطفال سنانأطب  طب أسنان األطفال 32
 1 طب أسنان النسج والتشريح المرضي نسج وتشريح مرضي 33
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 كلية الطب البشري
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 الطب البشري القرنية أمراض العين 34

 1 الطب البشري الزرق أمراض العين 35

جراحةال 36  1 الطب البشري الجراحة الصدرية 

 1 الطب البشري العظميةالجراحة  الجراحة 37

 1 الطب البشري البوليةالجراحة  الجراحة 38

 1 الطب البشري جراحة قلب الجراحة 93

 1 الطب البشري جراحة أوعية الجراحة 04

 1 الطب البشري جراحة أطفال الجراحة 04

 2 الطب البشري عناية مشددة شددة وتدبير األلمالتخدير والعناية الم 42

 2 الطب البشري تخدير عام التخدير والعناية المشددة وتدبير األلم 43

 2 الطب البشري تخدير أطفال التخدير والعناية المشددة وتدبير األلم 44

 2 الطب البشري تخدير جراحة قلب التخدير والعناية المشددة وتدبير األلم 45



 11من  5صفحة 
 

 

 

 

 

 2 الطب البشري تخدير زرع أعضاء لتخدير والعناية المشددة وتدبير األلما 46

 1 الطب البشري أشعة تداخلية التصوير الطبي والتشخيص العالجي 47

 1 الطب البشري أمراض الجهاز الحركي األمراض الباطنة 48

 1 الطب البشري انتانيةأمراض  األمراض الباطنة 49

 1 الطب البشري زيائي وإعادة التأهيلطب في األمراض الباطنة 51

 1 الطب البشري وتسممات إسعاف طب األطفال 51

 1 الطب البشري عناية مشددة طب األطفال 52

 1 الطب البشري زرع الخاليا الجذعية طب األطفال 53

 1 الطب البشري مناعيات الطب المخبري 54

 1 طب بشري معالجة شعاعية طب األورام 55

 1 طب بشري طب نووي ورامطب األ 56
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 الكلية :  كلية الهندسة المدنية
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 الهندسة المدنية عام أو الهندسة اإلنشائية البيتون المسلح الهندسة اإلنشائية 57

 1 الهندسة المعمارية معماريالتصميم ال اإلدارة الهندسية والتشييد 58

 1 عام أو الهندسة الجيوتكنيكية الهندسة  المدنية أساسات تكنيكيةالهندسة الجيو  59

 1 البيئية عام أو الهندسة  الهندسة  المدنية صرف صحي شبكات الهندسة الصحية والبيئية 61

 كلية الهندسة المعمارية
 العدد المطلوب ازة الجامعية المطلوبةاإلج االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 الهندسة المعمارية إنشاء وإكساء معماري والتنفيذ  البناءعلوم  61
 1 الهندسة المعمارية تصميمات تنفيذية والتنفيذ  البناءعلوم  62
 1 الهندسة المعمارية تخطيط بيئي التخطيط والبيئة 63
 1 ندسة المعماريةاله التصميم العمراني التصميم المعماري 64
 1 الهندسة المعمارية العمارة المستدامة والبيئة التصميم المعماري 65
 1 الهندسة المعمارية العمارة الريفية التصميم المعماري 66
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 الهندسة المعلوماتيةكلية 
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 أو برمجيات ونظم معلومات الهندسة المعلوماتية نيتتطبيقات انتر  هندسة البرمجيات ونظم المعلومات 68
 1 أو برمجيات ونظم معلومات الهندسة المعلوماتية نظم موزعة هندسة البرمجيات ونظم المعلومات 69
 1 أو ذكاء صنعي الهندسة المعلوماتية روبوتية الذكاء الصنعي 71
 1 أو ذكاء صنعي يةالهندسة المعلومات معالجة لغات طبيعية الذكاء الصنعي 71
 1 الهندسة المعلوماتية الشبكات المعرفة برمجياً  SDN هندسة النظم والشبكات الحاسوبية 72
 1 عام أو معلوماتية بمختلف اختصاصاتها الهندسة المعلوماتية أمن المعلومات في الشبكات الحديثة هندسة النظم والشبكات الحاسوبية 73

 

 

 

 

 كلية الهندسة الزراعية
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 أو شعبة عامة /الطبيعية المتجددة الهندسة الزراعية/ قسم الموارد البيئة الحراجية طبيعية المتجددة والبيئةالموارد ال 67



 11من  8صفحة 
 

 ة والكهربائيةكلية الهندسة الميكانيكي
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 الهندسة الطبية تجهيزات الطب النووي الهندسة الطبية 74

 1 الهندسة الطبية الكترونيات طبية الهندسة الطبية 75

 1 بيةالهندسة الط CXالنظم المعلوماتية الطبية  الهندسة الطبية 76

 1 الهندسة الطبية النمذجة والمحاكاة بالهندسة الطبية الهندسة الطبية 77
 1 الهندسة الطبية تجهيزات مخبرية الهندسة الطبية 78
 1 لكترونيات واالتصاالتهندسة اال االلكترونيات النانوية هندسة االلكترونيات واالتصاالت 79

 1 لكترونيات واالتصاالتهندسة اال لحساسات الالسلكيةشبكات ا هندسة االلكترونيات واالتصاالت 81
 1 لكترونيات واالتصاالتهندسة اال هندسة الهوائيات  هندسة االلكترونيات واالتصاالت 81
 1 لكترونيات واالتصاالتهندسة اال نظم القياسات االلكترونية  هندسة االلكترونيات واالتصاالت 82

 1 هندسة ميكانيك الصناعات النسيجية وتقاناتها تكنولوجيا النسيج يجية وتقاناتهاهندسة ميكانيك الصناعات النس 83

 1 هندسة الحواسيب واألتمتة هندسة البرمجيات هندسة الحواسيب واألتمتة 84

 1 هندسة الحواسيب واألتمتة تحكم ذكي هندسة الحواسيب واألتمتة 85

 1 الحواسيب واألتمتةهندسة  شبكات حواسيب هندسة الحواسيب واألتمتة 86

 1 هندسة الطاقة الكهربائية /طاقات متجددة محطات كهربائية هندسة الطاقة الكهربائية 87

 1 هندسة الطاقة الكهربائية /طاقات متجددة تحليل الشبكات الكهربائية هندسة الطاقة الكهربائية 88
 1 هربائية /طاقات متجددةهندسة الطاقة الك النمذجة والتحكم هندسة الطاقة الكهربائية 89

 



 11من  9صفحة 
 

 كلية السياحة
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 (تخصص اإلدارة الفندقية)السياحة  إدارة مشروعات فندقية اإلدارة الفندقية 91

 1 (صص اإلدارة الفندقيةتخ)السياحة  الضيافة والفندقة اإلدارة الفندقية 91

 1 السياحة إدارة األزمات السياحية اإلدارة السياحية 92

 1 السياحة سياسات تنمية سياحية اإلدارة السياحية 93
 

 

 كلية اآلداب الثانية بالسويداء
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 وآدابها اللغة العربية لشعر العربي الحديثا اللغة العربية 94

 1 وآدابها الفرنسية اللغة النقد الحديث والمعاصر اللغة الفرنسية 95

 1 الفلسفة فلسفة حديثة الفلسفة 96

 1  التاريخ لغات قديمة وكالسيكية التاريخ 97

 1 اآلثار لغات قديمة اآلثار 98
 

 

 



 11من  11صفحة 
 

 كلية التربية الثانية بالسويداء
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم م االختصاصرق

 1 + دبلوم تأهيل تربوي كيمياءأو  فيزياء  ءالكيميا وأ الفيزياء تدريسطرائق  معلم صف 99
 1 + دبلوم تأهيل تربوي رياضيات ترياضياطرائق تدريس ال معلم صف 111

 

 

 كلية الفنون الثانية بالسويداء  
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 )نحت( فنون جميلة نحت  111 

 1 )عمارة داخلية( فنون جميلة  ديكور  112 
 

 

 كلية الزراعة الثانية بالسويداء  
 وبالعدد المطل اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 أو اقتصاد زراعي الهندسة الزراعية )شعبة عامة( اقتصاد زراعي شعبة عامة 113
 1 أو وقاية نبات الهندسة الزراعية )شعبة عامة( مكافحة حيوية شعبة عامة 114

 

 

 

 



 11من  11صفحة 
 

 كلية االقتصاد الرابعة بالسويداء
 المطلوبالعدد  اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 )محاسبة( االقتصاد محاسبة عامة المحاسبة 115
 1 )محاسبة( االقتصاد محاسبة مالية  المحاسبة 116
 1 )إدارة أعمال أو تسويق( االقتصاد التسويق إدارة اإلدارة  117
 1 )إدارة أعمال( االقتصاد اإلنتاج إدارة اإلدارة 118

 

 

 

 كلية العلوم الرابعة بالسويداء  
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم االختصاصرقم 

 1  (الحيوية الكيميائيةعلم الحياة ) فيزلوجيا حيوانية علم الحياة )البيولوجيا( 119
 1  (الحيوية الكيميائيةعلم الحياة ) فيزلوجيا نباتية علم الحياة )البيولوجيا( 111
 1 بحتة(أو )تطبيقية  الكيمياء كيمياء عضوية  جيا(علم الحياة )البيولو  111
 1 (التحليل الرياضي)الرياضيات  تحليل رياضي الرياضيات 112
 1 (الجبر والهندسة)الرياضيات  هندسة جبرية الرياضيات 113
 1 (الرياضيات التطبيقية والمعلوماتية)الرياضيات  تحليل نظم وبرمجة الرياضيات 114

 

 

 

 



 11من  12صفحة 
 

 

 سة الميكانيكية والكهربائية الثانية بالسويداءكلية الهند
 العدد المطلوب المطلوبة اإلجازة الجامعية االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 هندسة القوى الميكانيكية أو هندسة الميكانيك العام نظرية اآلالت وتصميمها هندسة القوى الميكانيكية 115
 1 هندسة القوى الميكانيكية أو هندسة الميكانيك العام الهيدروليكية واآلالتنيك السوائل مكيا هندسة القوى الميكانيكية 116
 1 هندسة القوى الميكانيكية أو هندسة الميكانيك العام تدفئة وتكييف الهواء هندسة القوى الميكانيكية 117
 1 هندسة الطاقة الكهربائية هندسة التوتر العالي هندسة الطاقة الكهربائية 118
 1 هندسة الطاقة الكهربائية التحكم اآللي هندسة الطاقة الكهربائية 119
 1 )تحليل رياضي( الرياضيات معادالت تفاضلية العلوم األساسية 121

 

  

 

 درعا الثانية الحقوق كلية
 العدد المطلوب المطلوبة الجامعية اإلجازة الدقيق االختصاص القسم رقم االختصاص

 1 الحقوق ضريبيال التشريع  121
 1 الحقوق اإلداري القانون  122
 1 الحقوق المدنية المحاكمات أصول  123

 

 

 

 

 



 11من  13صفحة 
 

 

 بدرعا الثانية االقتصاد كلية
 العدد المطلوب المطلوبة الجامعية اإلجازة الدقيق االختصاص القسم رقم االختصاص

 1 اقتصاد )محاسبة( مالية محاسبة المحاسبة 124
 1 اقتصاد )محاسبة( حكومية اسبةمح المحاسبة 125
 1 اقتصاد )تأمين ومصارف أو علوم مالية ومصرفية( مالية أسواق المصارف 126
 1 اقتصاد )تأمين ومصارف أو علوم مالية ومصرفية( مصرفية معلومات نظم المصارف 127

 

 

 

   بدرعا الثانية العلوم كلية
 العدد المطلوب المطلوبة لجامعيةا اإلجازة الدقيق االختصاص القسم رقم االختصاص

 1 )رياضيات تطبيقية( الرياضيات تطبيقية رياضيات الرياضيات 128
 1 )إحصاء رياضي( الرياضيات  رياضي إحصاء الرياضيات 129
 1 )حيوية كيميائية أو حيوية( العلوم نباتي تصنيف الحياة علم 131
 1 ()أحياء دقيقة العلوم دقيقة أحياء الحياة علم 131

 

 

 

 

 

 



 11من  14صفحة 
 

 

   بدرعا البيطري الطب كلية
 العدد المطلوب المطلوبة الجامعية اإلجازة الدقيق االختصاص القسم رقم االختصاص

 1 بيطري طب جراحة  132
 1 بيطري طب الوالدة علم  133
 1 بيطري طب األعضاء وظائف علم  134
 1 بيطري طب لحوم صحة  135
 1 بيطري طب دواجن أمراض  136
 1 بيطري طب مخبري تشخيص  137
 1 بيطري طب باطنة أمراض  138
 1 بيطري طب وراثية هندسة  139

 

  (القنيطرة (الرابعة التربية كلية
 العدد المطلوب المطلوبة الجامعية اإلجازة الدقيق االختصاص القسم رقم االختصاص

 1 سي(التربية )علم نفس أو إرشاد نف العام النفس علم صف معلم 141
 1 علم الحياة بمختلف اختصاصاتها + دبلوم تأهيل تربوي العلوم طرائق تدريس  صف معلم 141
 1 )رياض أطفال( التربية أطفال رياضفي  األساليب التربوية صف معلم 142

 

 

 

 

 



 11من  15صفحة 
 

 

   الثالثة االقتصاد كلية
 المطلوب العدد المطلوبة الجامعية اإلجازة الدقيق االختصاص القسم رقم االختصاص

 1 )محاسبة( االقتصاد شركات محاسبة محاسبة 143
 1 )محاسبة( االقتصاد إدارية محاسبة محاسبة 144
 1 (إحصاء) االقتصاد تطبيقي إحصاء إحصاء 145
 1 )نظم معلومات إدارية( االقتصاد إدارية معلومات نظم إدارة 146

 

   الثالثة العلوم كلية 
 العدد المطلوب المطلوبة الجامعية اإلجازة الدقيق اصاالختص القسم رقم االختصاص

 1 (الرياضي التحليل) الرياضيات تابعي تحليل الرياضيات 147
 1 (الجبر والهندسة) الرياضيات جبرية هندسة الرياضيات 148
 1 (الرياضيات التطبيقية والمعلوماتية) الرياضيات وخوارزميات برمجة الرياضيات 149

 

   الرابعة اآلداب كلية
 العدد المطلوب المطلوبة الجامعية اإلجازة الدقيق االختصاص القسم رقم االختصاص

 1 وآدابها عربيةال لغةال نقد حديث عربية لغة 151
 1 وآدابها عربيةال لغةال نحو وصرف لغة عربية 151

 

 

 



 11من  16صفحة 
 

 

   الثالثة الحقوق كلية
 العدد المطلوب المطلوبة امعيةالج اإلجازة الدقيق االختصاص القسم رقم االختصاص

 1 حقوق التجاري القانون  152
 1 حقوق الجزائي القانون  153
 1 حقوق  العام القانون  154

 

 المعهد العالي للغات
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 اللغة االنكليزية وآدابها والتقانات في تعليم اللغة دمج التكنولوجيا تعليم اللغة االنكليزية 155

 1 اللغة الفرنسية وآدابها التقويم والقياس تعليم اللغة الفرنسية 156

 

 المعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاته 
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 (وإنتاجتصميم )هندسة ميكانيكية  معالجة المواد بالليزر لليزرفيزياء وتقانة ا 157

 1 (وإنتاجتصميم )هندسة ميكانيكية  طباعة ثالثية األبعاد بالليزر فيزياء وتقانة الليزر 158

 

 



 11من  11صفحة 
 

 اإلقليميالمعهد العالي للتخطيط 
 وبالعدد المطل اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 هندسة عمارة تخطيط حضري التخطيط الهيكلي الحضري 159

 1 )عام أو نقل ومواصالت( هندسة مدنية تخطيط البنى التحتية تخطيط البنى التحتية والمرافق والخدمات 161

 2 جغرافية  التنمية البشرية واالقتصادية التنمية البشرية واالقتصادية واالجتماعية 161

 

 للترجمة والترجمة الفوريةالمعهد العالي  
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 وآدابها اللغة الفرنسية فرنسي / عربيترجمة  الترجمة الفورية 162

 1 وآدابها اللغة االنكليزية انكليزي / عربيترجمة  الترجمة التحريرية 163
  

 بحوث والدراسات الزلزاليةالمعهد العالي لل
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 إنشائيةهندسة عام أو  هندسة مدنية ميكانيك التصدع الهندسة اإلنشائية الزلزالية 164

 1 جيوفيزياء معالجة معطيات زلزالية علم الزالزل 165
 


