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 جامعة تشرين

 الهندسة المدنية
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 التحليل الرياضي التحليل الرياضي الحوسبة والعلوم األساسية 1
 1 الفيزياء /جسم صلبالفيزياء الحوسبة والعلوم األساسية 2
 1 هندسة مواصالت وطرق هندسة السكك الحديدية هندسة المواصالت والطرق 3

 الهندسة الميكانيكية
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 هندسة طبية أجهزة طبية الهندسة الطبية 4
 1 هندسة طبية النانو التكنولوجي الهندسة الطبية 5
التحكم واألتمتة هندسة هندسة الحواسيب أو  التحكم الذكي هندسة الحاسبات و التحكم اآللي 6

 أو هندسة الحاسبات والتحكم اآللي
1 

التحكم واألتمتة هندسة هندسة الحواسيب أو  التحكم بحركة الروبوتات هندسة الحاسبات و التحكم اآللي 7
 أو هندسة الحاسبات والتحكم اآللي

1 

التحكم واألتمتة هندسة هندسة الحواسيب أو  ياءتطبيقات انترنت األش هندسة الحاسبات و التحكم اآللي 8
 أو هندسة الحاسبات والتحكم اآللي

1 

التحكم واألتمتة هندسة هندسة الحواسيب أو  إدارة و تخطيط الشبكات هندسة الحاسبات و التحكم اآللي 9
 أو هندسة الحاسبات والتحكم اآللي

1 

التحكم واألتمتة هندسة سة الحواسيب أو هند نظم التشغيل هندسة الحاسبات و التحكم اآللي 11
 أو هندسة الحاسبات والتحكم اآللي

1 

التحكم واألتمتة هندسة هندسة الحواسيب أو  الذكاء الصناعي هندسة الحاسبات و التحكم اآللي 11
 أو هندسة الحاسبات والتحكم اآللي

1 
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 الهندسة المعلوماتية

 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة الدقيقاالختصاص  القسم رقم االختصاص

 1 ( أو المعلوماتية )عام(الذكاء الصنعي) المعلوماتية معالجة لغات طبيعية الذكاء الصنعي 12
 1 ( أو المعلوماتية )عام(الذكاء الصنعي) المعلوماتية معالجة البيانات الضخمة الذكاء الصنعي 13
 1 ( أو المعلوماتية )عام(الذكاء الصنعي) المعلوماتية حابيةالحوسبة الس الذكاء الصنعي 14
 1 تطبيقية رياضيات انفورماتيك قسم العلوم األساسية 15

 الزراعة
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 ة المكننة الزراعيةهندسة ريفية أو هندس مكننة اإلنتاج النباتي الهندسة الريفية 19

 الفنون الجميلة
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 )تصوير(  الفنون الجميلة التصوير الرسم والتصوير 16
 1 )عمارة داخلية( الفنون الجميلة تقنيات وبرمجيات العمارة الداخلية العمارة الداخلية 17
 1 )تصميم( الفنون الجميلة التصميم الغرافيكي تخدم القسمين وتساعد في افتتاح أقسام جديدةاختصاصات عامة   18
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 الطب البشري
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 الطب البشري مناعة الطب المخبري 21
 1 البشريالطب  دمويات الطب المخبري 21
 1 الطب البشري وراثة خلوية الطب المخبري 22
 2 الطب البشري عناية مشددة جراحية التخدير و اإلنعاش 23
 2 الطب البشري تخدير أطفال التخدير و اإلنعاش 24
 2 الطب البشري تخدير جراحة قلب التخدير و اإلنعاش 25
 2 الطب البشري تخدير عام التخدير و اإلنعاش 26
 1 الطب البشري علم أورام طبي األورام 27
 1 الطب البشري معالجة شعاعية لألورام األورام 28
 1 الطب البشري أشعة تشخيصية التصوير الطبي و التشخيص الشعاعي 29
 1 الطب البشري أشعة تداخلية التصوير الطبي و التشخيص الشعاعي 31
 1 الطب البشري طب أسرة طب األسرة و المجتمع 31
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 1 الطب البشري جراحة أطفال الجراحة 32
 1 الطب البشري جراحة صدر الجراحة 33
 1 الطب البشري الجراحة العصبية الجراحة 34
 1 الطب البشري العظميةالجراحة  الجراحة 35
 1 الطب البشري تشريح تشريح 36
 1 الطب البشري نسج نسج وجنين 37
 1 طب البشريال فيزيولوجيا أدوية وفيزيولوجيا 38
 1 الطب البشري طب شرعي طب شرعي 39
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 األسنانطب 
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 طب األسنان تعويضات ثابتة التعويضات الثابتة 41
 1 طب األسنان تشريح مرضي خاص بالفم واألسنان النسج و التشريح المرضي 41
 1 طب األسنان جراحة الفم و الفكين جراحة الفم و الفكين 42
 1 طب األسنان تقويم األسنان قسم تقويم األسنان 43
 1 طب األسنان مداواة األسنان قسم مداواة األسنان 44
 1 طب األسنان طب أسنان األطفال قسم طب أسنان األطفال 45
 1 طب األسنان سنيةأمراض النسج حول ال أمراض النسج حول السنية 46
 1 طب األسنان طب الفم قسم طب الفم 47

 الصيدلة
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 الصيدلة والكيمياء الصيدلية كيمياء غذائية الكيمياء التحليلية والغذائية 48
 1 الصيدلة والكيمياء الصيدلية تحليلية كيمياء الكيمياء التحليلية والغذائية 49
 1 الصيدلة والكيمياء الصيدلية تحليل آلي الكيمياء التحليلية والغذائية 51
 2 الصيدلة والكيمياء الصيدلية الكيمياء الصيدلية الكيمياء الصيدلية و المراقبة الدوائية 51
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 اآلداب
 العدد المطلوب امعية المطلوبةاإلجازة الج االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 اآلداب / المكتبات تكنولوجيا المعلومات المكتبات و المعلومات 52
 1 اآلداب / المكتبات النشر االلكتروني المكتبات و المعلومات 53

 الحقوق
 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 الحقوق تشريعات اجتماعية )عمل( صالقانون الخا 54
 1 الحقوق العقود الدولية القانون الدولي 55

 1 الحقوق قانون دولي اقتصادي القانون الدولي 56

 1 الحقوق عقوبات خاص القانون الجزائي 57

 1 الحقوق أصول محاكمات جزائية القانون الجزائي 58
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 التربية

 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة قيقاالختصاص الد القسم رقم االختصاص
 1 أو كيمياء + دبلوم تأهيل تربوي الفيزياء طرائق تدريس الفيزياء و الكيمياء تربية الطفل 59

 1 وآدابها + دبلوم تأهيل تربوي اللغة اإلنكليزية  طرائق تدريس اللغة اإلنكليزية تربية الطفل 61

 التمريض

 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة الختصاص الدقيقا القسم رقم االختصاص
 2 التمريض تمريض الحاالت الحرجة تمريض الحاالت الحرجة 61
 2 التمريض التمريض النفسي و الصحة العقلية التمريض النفسي و الصحة العقلية 62

 معهد اللغات

 العدد المطلوب مطلوبةاإلجازة الجامعية ال االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص
 1 وآدابها اللغة اإلنكليزية  التقويم والقياس تعليم اللغة االنكليزية 63
 1 وآدابها اللغة اإلنكليزية  تدريس اللغة االنكليزية لغير الناطقين بها تعليم اللغة االنكليزية 64


