
مابعد البوردالبوردالدكتوراهاملاجستيرالدبلوم العاليالتخصصات املطلوبة 

1ازاس قذيم/اداب

1اهثروبىلىجي-اجخماع/اداب

1العالم وجحىيل الصشاع-اجخماع/اداب

2خذمت اجخماعيت-اجخماع/اداب

14جشجمت/اداب

1علم الاجخماع/اداب

11علم الىفغ/اداب

2فلعفت/اداب

1ادب-لغت اههلحزيت/اداب

15لغت-لغت اههلحزيت/اداب

11ادب-لغت عشبيت/اداب

1لغت-لغت عشبيت/اداب

1منخباث/اداب

35احصاء/اداسة واقخصاد

13اداسة اعماى/اداسة واقخصاد

1جخطيط اظتراجيجي-اداسة اعماى/اداسة واقخصاد

13اداسة صىاعيت /اداسة واقخصاد

13اداسة عامت/اداسة واقخصاد

14اقخصاد/اداسة واقخصاد

1الاحصاء الخطبيقي/اداسة واقخصاد

1ماليت ومصشفيت/اداسة واقخصاد

13محاظبت/اداسة واقخصاد

1بحىر عملياث/اداسة واقخصاد

1صحافت/اعالم

1الخخطيط الحضشي والاقليمي

24التربيت البذهيت وعلىم الشياضت

1طشائق جذسيغ الشياضياث/جشبيت 

11اقخصاد مجزلي/جشبيت

1اداسة جشبىيت-العلىم التربىيت/جشبيت

2مىاهج وطشائق جذسيغ-العلىم التربىيت/جشبيت
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1قياط وجقىيم-العلىم الىفعيت/جشبيت

3جاسيخ اظالمي/جشبيت

12جغشافيت/جشبيت

2جغشافيت بششيت/جشبيت

1جغشافيت طبيعيت/جشبيت

1خذمت اجخماعيت/جشبيت

13سياضياث /جشبيت

1طشائق جذسيغ الجغشافيت /جشبيت

5طشائق جذسيغ اللغت الاههلحزيت/جشبيت

11طشائق جذسيغ اللغت النشديت/جشبيت

1علم الىفغ التربىي-علىم جشبىيت وهفعيت/جشبيت

13علىم حياة /جشبيت

1علىم قشآن/جشبيت

1فلعفت جشبيت/جشبيت

13فحزياء /جشبيت

35ادب-لغت اههلحزيت/جشبيت

25لغت-لغت اههلحزيت/جشبيت

4ادب -لغت عشبيت/جشبيت

11لغت-لغت عشبيت/جشبيت

11ادب-لغت لشديت/جشبيت

11لغت-لغت لشديت/جشبيت

1جمشيض  صحت املجخمع/جمشيض

11جمشيض الاطفاى/جمشيض

12جمشيض البالغحن/جمشيض

1جمشيض الصحت الىفعيت/جمشيض

2اسشاد صساعي /صساعت

11أقخصاد صساعي/صساعت

24البعدىت وهىذظت الحذائق/صساعت

1املحاصيل الحقليت/صساعت

1اظماك -اهخاج حيىاوي/صساعت

12دواجً -اهخاج حيىاوي/صساعت

13مجتراث -اهخاج حيىاوي/صساعت

1زشوة حيىاهيت/صساعت



23علىم الاغزيت/صساعت

13علىم التربت واملىاسد املائيت/صساعت

113مهائً وآالث صساعيت /صساعت

13امشاض الىباث-وقايت الىباث/صساعت

14حششاث -وقايت الىباث/صساعت

2الادويت والعمىم/صيذلت

2الصيذالهياث/صيذلت

121الصيذلت العشيشيت/صيذلت

1العقاقحر والىباجاث الطبيت/صيذلت

1النيمياء العشيشيت/صيذلت

2النيمياء الصيذالهيت /صيذلت

1احياء مجهشيت فمىيت/طب اظىان

1امشاض الفم والىجه والفنحن/طب اظىان

13امشاض وجشاحت ماحىى الاظىان/طب اظىان

1اوسجت الفم/طب اظىان

13جقىيم الاظىان/طب اظىان

13جشاحت الفم والىجه والفنحن/طب اظىان

2صىاعت الاظىان/طب اظىان

1طب اظىان الاطفاى /طب اظىان

1طب الاظىان الىقائي/طب اظىان

2طب الفم/طب اظىان

13معالجت الاظىان/طب اظىان

2احياء مجهشيت/طب بيطشي

12ادويت وظمىم/طب بيطشي

3الدششيح البيطشي/طب بيطشي

2امشاض حيىان/طب بيطشي

1صحت عامت/طب بيطشي

3امشاض مشترلت-صحت عامت /طب بيطشي

1طفيلياث/طب بيطشي

2فعلجت بيطشيت/طب بيطشي

2احياء مجهشيت/طب

1اظشة /طب

1أشعت حشخيصيت/طب



1اشعت جذاخليت-اشعت حشخيصيت/طب

1الامشاض الجلذيت والخىاظليت/طب

1الدششيح والاجىت العشيشي/طب

1 والخجميليت 
الجشاحت الخقىيميت /طب

4الجشاحت العامت /طب

1الطب الىفس ي /طب

2امشاض الطب الباطني/طب

1امشاض دم/طب

11اوسجت/طب

1اهف وارن وحىجشة /طب

1اوسام /طب

1جخذيش /طب

1جشاحت اطفاى /طب

2جشاحت العظام والنعىس/طب

1جشاحت قلب وصذس واوعيت دمىيت /طب

1دوائياث /طب

1جىفعيت-طب باطني/طب

1جهاص هضمي-طب باطني/طب

1غذد صم-طب باطني/طب

1طب عذلي/طب

1(فاسمامىلىجي)علم الادويت/طب

1علم الامشاض/طب

2(الفحزيىلىجي)فعلجت/طب

1ليمياء حياجيت ظشيشيت/طب

1مفاصل/طب

2وعائيت وجىليذ/طب

2الاوسام اليعائيت-وعائيه وجىليذ/طب

13ششيعت/علىم اظالميت

2عقيذة وفنش اظالمي/علىم اظالميت

12لغت-لغت عشبيت/علىم اظالميت

11حهىماث محليت/علىم ظياظيت

2دساظاث دوليت/علىم ظياظيت

1فنش ظياس ي/علىم ظياظيت



1هظم ظياظيت/علىم ظياظيت

1الفلو والفضاء/علىم

3جقىياث احيائيت/علىم

115سياضياث/علىم

1جطبيقيت-سياضياث/علىم

22بيئت -علىم الحياة/علىم

1جقييم الازش البيئي-علىم الحياة/علىم

1علم الىباث-علىم الحياة/علىم

2618علىم حاظباث /علىم

12احياء مجهشيت-علىم حياة/علىم

15علم الحيىان-علىم حياة/علىم

2هىويت-فحزياء/علىم

1بالصما-
فحزياء/علىم

1لحزس وجضيئيت-فحزياء /علىم

1جحليليت-ليمياء/علىم

11حياجيت-ليمياء/علىم

1عضىيت-ليمياء/علىم

1فحزياويت-ليمياء/علىم

112ليمياء /علىم

2خضف-الفىىن الدشنيليت/فىىن

12سظم-الفىىن الدشنيليت/فىىن

2هحذ-الفىىن الدشنيليت/فىىن

1اخشاج-الفىىن املعشحيت/فىىن

1الادب والىقذ-الفىىن املعشحيت/فىىن

11داخلي -جصميم/فىىن

1جلفضيىن-فىىن ظيىمائيت وجلفضيىهيت/فىىن

2قاهىن جىائي /قاهىن

12قاهىن خاص /قاهىن

1قاهىن دولي/قاهىن

1قاهىن عام/قاهىن

1لغت-اظباوي/لغاث

1لغت-فاسس ي/لغاث

3لغت-لغت اههلحزيت/لغاث



1لغت-لغت عبريت/لغاث

1لحزس في الطب

1هىذظت النتروهيو واجصاالث/لحزس

42هىذظت وسازيت وجقىياث احيائيت

1الالنتروهيو والاجصاالث/هىذظت

1الطب الحياحي/هىذظت

12العماسة/هىذظت

1املعلىماث والاجصاالث /هىذظت

11صىاعيت-اهخاج ومعادن/هىذظت

1بيئيت/هىذظت

1ميهاجشوهينغ/هىذظت

1جصييع وصىاعيت-ميهاهينيت/هىذظت

2مىائع وحشاسياث -ميهاهينيت/هىذظت

2ميهاهيو جطبيقي-ميهاهينيت/هىذظت

1النتروهيو واجصاالث-هىذظت لهشبائيت/هىذظت

1قذسة-هىذظت لهشبائيت/هىذظت

2طاقت-هىذظت لهشوميهاهيو/هىذظت

1هىذظت مذوي/هىذظت

1هىذظت هفط/هىذظت

1جيىماجنغ-هىذظت معاحت/هىذظت

شبهاث اجصاالث -هىذظت حاظباث/هىذظت

1الحاظىب
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