
 كلية الهندسة

 االختصاص العام الشهادة ت
 هندسة االتصاالت وااللكترونيك دكتوراه 1

 هندسة الحاسبات دكتوراه 2

 اقتصاد هندسي ماجستير 3

 هندسة اتصاالت دكتوراه 4

 هندسة االتصاالت وااللكترونيك دكتوراه 5

 هندسة حاسوب دكتوراه 6

 هندسة اتصاالت دكتوراه 7

 هندسة اتصاالت دكتوراه 8

 هندسة حاسوب دكتوراه 9

 هندسة حاسوب دكتوراه او ماجستير 11

 هندسة حاسوب دكتوراه 11

 هندسة حاسوب دكتوراه 12

 هندسة حاسوب دكتوراه 13

 هندسة حاسوب دكتوراه 14

 هندسة حاسوب او هندسة اتصاالت دكتوراه 15

 علوم الحاسوب دكتوراه او ماجستير 16

 علوم الحاسوب او ماجستير دكتوراه 17

 علوم الحاسوب دكتوراه او ماجستير 18

 هندسة سيطرة ونظم او هندسة كهربائية دكتوراه او ماجستير 19

 هندسة سيطرة ونظم او هندسة كهربائية دكتوراه او ماجستير 21

 هندسة كهربائية والكترونيك دكتوراه او ماجستير 21

 هندسة انشائية دكتوراه 22

 هندسة انشائية ماجستير 23

 هندسة التربة واالسس دكتوراه 24

 هندسة الطرق دكتوراه 25

 هندسة الطرق ماجستير 26

 هندسة الموارد المائية دكتوراه 27

 هندسة الموارد المائية ماجستير 28

 هندسة المساحة ماجستير 29

 االنشائيةهندسة الموارد  دكتوراه 31

 هندسة كهربائية دكتوراه او ماجستير 31

 هندسة كهربائية دكتوراه او ماجستير 32

 هندسة كهربائية دكتوراه او ماجستير 33

 ميكانيك ماجستير 34

 ميكانيك ماجستير 35

 رياضيات ماجستير 36

 



 كلية العلوم

 العدد االختصاص الدقيق االختصاص العام الشهادة ت

 1 علم النبات علوم حياة ماجستير 1
 1 احصاء حياتي علوم حياة ماجستير 2
 1 وراثة عامة علوم حياة ماجستير 3
 1 علم البيئة علوم حياة ماجستير 4
 1 فطريات عامة علوم حياة ماجستير 5
 1 مناعة علوم حياة ماجستير 6
 1 حياتية خلية علوم حياة ماجستير 7
 1 فيروسات علوم حياة ماجستير 8
 1 الحياتيةالكيمياء  علوم كيمياء ماجستير 9
 1 بايلوجي جزيئي علوم حياة ماجستير 11
 1 غذائية علوم حياة ماجستير 11
 2 الكيمياء العضوية علوم كيمياء ماجستير 12

 2 الكيمياء الصناعية علوم كيمياء ماجستير 13

 2 الكيمياء الفيزيائية علوم كيمياء ماجستير 14

 1 اللغة العربية متفرقة دكتوراه 15
 1 رياضيات متفرقة ماجستير 16
 1 فيزياء متفرقة ماجستير 17
 1 حاسبات متفرقة ماجستير 18

 22 المجموع
 

 

 

 

 

 

 

 



 كلية التربية للعلوم الصرفة

 العدد االختصاص الدقيق االختصاص العام الشهادة ت
1 

 
 1 تشريح نبات علوم حياة ماجستير

 1 دكتوراه
 1 خليةحياتية  علوم حياة ماجستير 2

 1 دكتوراه
 1 كيمياء عامة علوم كيمياء ماجستير 3

 1 دكتوراه
 1 احياء عامة علوم حياة ماجستير 4

 1 دكتوراه
 1 اجنة علوم حياة ماجستير 5

 1 دكتوراه
 1 ال فقريات علوم حياة ماجستير 6

 1 دكتوراه
 1 انسجة علوم حياة ماجستير 7

 1 دكتوراه
 1 كيمياء حياتية علوم كيمياء ماجستير 8

 1 دكتوراه
 1 تصنيف نبات علوم حياة ماجستير 9

 1 دكتوراه
 1 بيئة وتلوث علوم حياة ماجستير 11

 1 دكتوراه
 1 فطريات علوم حياة ماجستير 11

 1 دكتوراه
 1 طحالب علوم حياة ماجستير 12

 1 دكتوراه
 1 حشرات حياةعلوم  ماجستير 13

 1 دكتوراه
 1 وراثة علوم حياة ماجستير 14

 1 دكتوراه
 1 تشريح مقارن علوم حياة ماجستير 15

 1 دكتوراه
 طفيليات علوم حياة ماجستير 16

 
 
 

1 

 1 دكتوراه



 1 فسلجة نبات علوم حياة ماجستير 17

 1 دكتوراه
 1 ئييعلم الحياة الجز علوم حياة ماجستير 18

 1 دكتوراه
 1 مناعة علوم حياة ماجستير 19

 1 دكتوراه
 1 احياء مجهرية علوم حياة ماجستير 21

 1 دكتوراه
 1 فسلجة حيوان علوم حياة ماجستير 21

 1 دكتوراه
العلوم النفسية  دكتوراه 22

 والتربوية
 1 اسس تربية

العلوم النفسية  دكتوراه 23
 والتربوية

 1 النفس التربويعلم 

العلوم النفسية  دكتوراه 24
 والتربوية

حقوق انسان 
 وديمقراطية

1 

 1 علم االرض علم االرض دكتوراه 25
 1 لغة انكليزية لغة انكليزية دكتوراه 26
العلوم النفسية  دكتوراه 27

 والتربوية
 1 تربويةالدارة اال

 1 حاسبات حاسبات دكتوراه 28
النفسية العلوم  دكتوراه 29

 والتربوية

 1 ارشاد تربوي

العلوم النفسية  دكتوراه 31
 والتربوية

 1 طرائق تدريس

العلوم النفسية  دكتوراه 31
 والتربوية

 1 يموقياس وتق

العلوم النفسية  دكتوراه 32
 والتربوية

 1 علم النفس النمو

 1 منهج بحث المكتبات دكتوراه 33
 1 العربيةاللغة  اللغة العربية دكتوراه 34
 1 االحصاء الحياتي االحصاء دكتوراه 35

 

 

 



 العلوم االسالميةكلية 

 العدد االختصاص الدقيق االختصاص العام الشهادة ت

الماجستير او  1
 الدكتوراه

فلسفة علوم 
 اسالمية

 1 فقه

الماجستير او  2
 الدكتوراه

فلسفة علوم 
 اسالمية

العقيدة والفكر 
 االسالمي

1 

او الماجستير  3
 الدكتوراه

فلسفة علوم 
 اسالمية

 1 السيرة النبوية

الماجستير او  4
 الدكتوراه

فلسفة علوم 
 اسالمية

 1 اصول دعوة

الماجستير او  5
 الدكتوراه

فلسفة علوم 
 اسالمية

 1 علم حديث

الماجستير او  6
 الدكتوراه

فلسفة علوم 
 اسالمية

 1 تفسير

الماجستير او  7
 الدكتوراه

 1 البالغة )علم البيان( اللغة العربية

الماجستير او  8
 الدكتوراه

 1 النحو اللغة العربية

الماجستير او  9
 الدكتوراه

 1 اللغة االنكليزية اللغة االنكليزية

الماجستير او  11
 الدكتوراه

 1 علم النفس علم النفس

الماجستير او  11
 الدكتوراه

 1 حاسبات حاسبات

الماجستير او  12
 الدكتوراه

طرائق تدريس  طرائق تدريس
 التربية االسالمية

1 

الماجستير او  13
 الدكتوراه

 1 مكتبة ومنهج بحث مكتبات

الماجستير او  14
 الدكتوراه

 علوم فلسفة
 اسالمية

 1 اصول فقه

الماجستير او  15
 الدكتوراه

 علوم فلسفة
 اسالمية

 1 تاريخ اسالمي

 

 



 التربية للعلوم االنسانيةكلية 

 العدد االختصاص الدقيق االختصاص العام الشهادة ت

 1 اسالمي تاريخ  تاريخ الدكتوراه 1

 1 علم النفس التربوي علم نفس الدكتوراه 2

 1 جغرافية طبيعية جغرافية الدكتوراه 3

 1 اللسانيات عربيةاللغة ال الدكتوراه 4

 2 ادب انكليزي نكليزيةاللغة اال الدكتوراه 5

 1 علم اللغة االنكليزيةاللغة  الدكتوراه 6

 3 علم اللغة اللغة االنكليزية ماجستير 7

 4 االدب االنكليزي اللغة االنكليزية ماجستير 8

طرائق تدريس اللغة  اللغة االنكليزية دكتوراه 9
االنكليزية او علم 

 اللغة

1 

طرائق تدريس اللغة  اللغة االنكليزية ماجستير 11
االنكليزية او علم 

 اللغة

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفنون الجميلةكلية 

 العدد االختصاص الدقيق االختصاص العام الشهادة ت

 1 رسم فنون تشكيلية الدكتوراه 1

 1 رسم تشكيلي الدكتوراه 2

 1 تصوير سينما وتلفزيون الدكتوراه 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التربية البدنية وعلوم الرياضةكلية 

 العدد االختصاص الدقيق العام االختصاص الشهادة الفرع ت

الماجستير او  فردي 1
 الدكتوراه

 1 المبارزة التربية الرياضية

 1 االحصاء التربية الرياضية الدكتوراه نظري 2

 1 االختبارات والقياس التربية الرياضية الدكتوراه نظري 3

 1 البايوميكانيك التربية الرياضية الدكتوراه نظري 4

 1 البحث العلمي التربية الرياضية الدكتوراه نظري 5

 1 التأهيل التربية الرياضية الدكتوراه نظري 6

 2 التدريب الرياضي التربية الرياضية الدكتوراه نظري 7

 1 التعلم الحركي التربية الرياضية الدكتوراه نظري 8

الماجستير او  فردي 9
 الدكتوراه

 1 العاب قوى التربية الرياضية

الماجستير او  فردي 11
 الدكتوراه

 1 العاب مضرب التربية الرياضية

الماجستير او  فرقي 11
 الدكتوراه

 3 الكرة الطائرة التربية الرياضية

 1 كشافة التربية الرياضية الدكتوراه نظري 12

 1 تاريخ التربية البدنية التربية الرياضية الدكتوراه نظري 13

 1 تشريح الرياضيةالتربية  الدكتوراه نظري 14

الماجستير او  فردي 15
 الدكتوراه

 2 بنين –جمناستك  التربية الرياضية

 2 حاسوب التربية الرياضية الدكتوراه نظري 16

الماجستير او  فردي 17
 الدكتوراه

 1 رفع االثقال التربية الرياضية

 1 رياضة الخواص التربية الرياضية الدكتوراه نظري 18

الماجستير او  فردي 19
 الدكتوراه

 1 السباحة التربية الرياضية

 1 علم النفس الرياضي التربية الرياضية الدكتوراه نظري 21

الماجستير او  فرقي 21
 الدكتوراه

 2 قدم صاالت بنات التربية الرياضية

الماجستير او  فرقي 22
 الدكتوراه

 1 كرة القدم التربية الرياضية

الماجستير او  فرقي 23
 الدكتوراه

 1 كرة اليد التربية الرياضية

 



 

 االدارة واالقتصادكلية 

 العدد االختصاص الدقيق االختصاص العام الشهادة ت

دكتوراه او  1
 ماجستير

 1 حريات قانون

دكتوراه او  2
 ماجستير

نظريات اقتصادية  اقتصاد
 جزئية

1 

دكتوراه او  3
 ماجستير

 1 اقتصاديات النقود اقتصاد

دكتوراه او  4
 ماجستير

اقتصاد موارد  اقتصاد
 بشرية

1 

دكتوراه او  5
 ماجستير

 1 اقتصاد دولي اقتصاد

دكتوراه او  6
 ماجستير

 1 اقتصاد كلي اقتصاد

دكتوراه او  7
 ماجستير

 1 اقتصاد رياضي اقتصاد

دكتوراه او  8
 ماجستير

 1 مالية عامة اقتصاد

دكتوراه او  9
 ماجستير

 1 البيئة اقتصاديات اقتصاد

دكتوراه او  11
 ماجستير

 1 تمويل دولي اقتصاد

دكتوراه او  11
 ماجستير

 1 نظرية نقدية اقتصاد

دكتوراه او  12
 ماجستير

 1 بحوث علمية احصاء

دكتوراه او  13
 ماجستير

دراسات الجدوى  اقتصاد
 االقتصادية

1 

دكتوراه او  14
 ماجستير

 1 اقتصاد معرفة اقتصاد

دكتوراه او  15
 ماجستير

 1 اقتصاد قياسي اقتصاد

دكتوراه او  16
 ماجستير

 1 اقتصاد صناعي اقتصاد



دكتوراه او  17
 ماجستير

 1 اقتصاد زراعي اقتصاد

دكتوراه او  18
 ماجستير

 1 ادارة محلية ادارة عامة

دكتوراه او  19
 ماجستير

 1 موارد بشرية ادارة اعمال

دكتوراه او  21
 ماجستير

 1 محاسبينظام  محاسبة

دكتوراه او  21
 ماجستير

 1 نظم سياسية علوم سياسية

 1 تسويق ادارة اعمال ماجستير 22

 1 نقو د ومصارف اقتصاد ماجستير 23

 1 سلوك تنظيمي ادارة اعمل ماجستير 24

 1 محاسبة حكومية محاسبة ماجستير 25

 1 تطوير ادري ادارة عامة ماجستير 26

 1 ادب انكليزي االنكليزيةاللغة  ماجستير 27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التربية المقدادكلية 

 العدد االختصاص الدقيق االختصاص العام الشهادة ت

 1 معادالت تفاضلية رياضيات ماجستير 1

 1 تدريب كرة القدم تدريب رياضي ماجستير 2

 1 احصاء حيوي علوم ماجستير 3

 1 فيزياء فيزياء ماجستير 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القانون والعلوم السياسيةكلية 

 العدد االختصاص الدقيق االختصاص العام الشهادة ت

ماجستير او  1
 دكتوراه

 5 القانون المدني القانون الخاص

ماجستير او  2
 دكتوراه

 4 القانون الجنائي القانون العام

ماجستير او  3
 دكتوراه

 1 القانون الدستوري القانون العام

او ماجستير  4
 دكتوراه

 2 القانون الدولي القانون العام

ماجستير او  5
 دكتوراه

 1 لية العامةاالم القانون العام

ماجستير او  6
 دكتوراه

 1 دولي خاص القانون الخاص

ماجستير او  7
 دكتوراه

 1 القانون االداري القانون العام

ماجستير او  8
 دكتوراه

 1 اصول فقه شريعة

ماجستير او  9
 دكتوراه

 1 حاسبات حاسبات

ماجستير او  11
 دكتوراه

 1 لغة عربية لغة عربية

ماجستير او  11
 دكتوراه

 2 تجاري القانون الخاص

ماجستير او  12
 دكتوراه

 1 انكليزي لغة انكليزية

 

 

 

 

 

 



 التربية االساسيةكلية 

 العدد االختصاص الدقيق االختصاص العام الشهادة ت

 2 ط.ت اللغة العربية اللغة العربية ط.ت الماجستير 1

 2 لغة ونحو لغة ونحو الماجستير 2

اللغة في فلسفة  ط.ت اللغة العربية الدكتوراه 3
 العربية

1 

تفسير وعلوم  الماجستير 4
 نآالقر

 2 نآتفسير وعلوم القر

 1 بايو ميكانيك تربية رياضية الدكتوراه 5

علم التدريب  تربية رياضية الدكتوراه 6
 الرياضي

1 

 1 تعلم حركي تربية رياضية الدكتوراه 7

 1 تربية اسالمية نآعلوم قر الماجستير 8

طرائق تدريس  الماجستير 9
 االرشاد

طرائق تدريس 
 االرشاد

1 

 1 فسلجة تدريب تربية رياضية الماجستير 11

 1 فسلجة تدريب تربية رياضية الدكتوراه 11

 1 يدكرة  تربية رياضية الماجستير 12

الماجستير او  13
 الدكتوراه

 1 كرة الطائرة تربية رياضية

الماجستير او  14
 الدكتوراه

 1 ساحة ومضمار تربية رياضية

الماجستير او  15
 الدكتوراه

 1 العاب مضرب تربية رياضية

الماجستير او  16
 الدكتوراه

 1 كرة قدم تربية رياضية

الماجستير او  17
 الدكتوراه

جمناستك بنين  تربية رياضية
 )اجهزة(

1 

الماجستير او  18
 الدكتوراه

جمناستك بنات  تربية رياضية
 )اجهزة(

1 

تربية كشفية او  تربية رياضية الدكتوراه 19
 ترويحية

1 

الماجستير او  21
 الدكتوراه

 1 ادارة وتنظيم تربية رياضية

 1 حقوف انسان حقوق انسان الماجستير 21

 1 كرة سلة تربية رياضيةالماجستير او  22



 الدكتوراه

الماجستير او  23
 الدكتوراه

ط.ت تربية 
 رياضية

 1 ط.ت تربية رياضية

 


