
 

 7من  1الصفحة 

 

 جامعة حماه:
 كلية الطب البشري:

 العدد المطلوب الجامعية المطلوبةاإلجازة  الدقيق االختصاص القسم رقم االختصاص
 1 البشري الطب التشريح التشريح 1
 1 البشري الطب األحياء الدقيقة المخبري الطب 2
 1 البشري الطب علم المناعة المخبري الطب 3
 1 البشري الطب المرضي( )التشريح الخلوية والباثولوجيا الباثولوجيا (المرضي )التشريح األمراض علم 4
 1 البشري الطب األمراض الباطنة األمراض الباطنة 5
 1 البشري الطب أمراض القلب واألوعية األمراض الباطنة 6
 1 البشري الطب التنفسي أمراض الجهاز األمراض الباطنة 7
 1 البشري الطب صم واالستقالب والتغذيةأمراض الغدد ال األمراض الباطنة 8
 1 البشري الطب أمراض الجهاز الهضمي األمراض الباطنة 9

 1 البشري الطب األمراض المعدية )الخمجية( األمراض الباطنة 11
 1 البشري الطب الطب النفسي األمراض الباطنة 11
 1 البشري الطب الطب الفيزيائي األمراض الباطنة 12

 1 البشري الطب الجراحة العامة الجراحة 13
 1 البشري الطب الصدرية الجراحة الجراحة 14
 1 البشري الطب العظمية الجراحة الجراحة 15
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 1 البشري الطب األطفال الهضم عند أمراض جهاز األطفال 16
 1 البشري الطب التوليد وأمراض النساء النساء وأمراض التوليد 17
 3 البشري الطب التخدير واإلنعاش التخدير 18
 1 البشري الطب المشددة العناية واإلنعاش التخدير 19
 1 البشري الطب طب الطوارئ واإلنعاش التخدير 21
 1 البشري الطب الشعاعي التشخيص الطبي و التصوير الشعاعي الطبي والتشخيص التصوير 21
 1 البشري الطب طب األسرة والمجتمع طب األسرة 22
 1 البشري الطب الكيميائية الورمية المعالجة ة األوراممعالج 23
 1 البشري الطب الشعاعية الورمية المعالجة معالجة األورام 24

 
 الهندسة المعمارية:كلية 

 العدد المطلوب الجامعية المطلوبةاإلجازة  الدقيق االختصاص القسم رقم االختصاص

 1 معماريةال الهندسة تخطيط مدن والبيئة تخطيط المدن 25
 1 المعمارية الهندسة تخطيط اقليمي والبيئة تخطيط المدن 26
 1 المعمارية الهندسة إنشاء معماري علوم البناء والتنفيذ 27
 1 المعمارية الهندسة وتنفيذ أنظمة بناء علوم البناء والتنفيذ 28
 1 المعمارية الهندسة أبنية سكنية تصميم معماري 29
 1 المعمارية الهندسة نية عامةأب تصميم معماري 31
 1 المعمارية الهندسة أبنية تجارية تصميم معماري 31
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 :اإلنسانيةوالعلوم  كلية اآلداب

 العدد المطلوب الجامعية المطلوبةاإلجازة  الدقيق االختصاص القسم رقم االختصاص

 1 اللغة الفرنسية وآدابها الترجمة اللغة الفرنسية 32
 1 اللغة الفرنسية وآدابها اللسانيات يةاللغة الفرنس 33
 1 اللغة االنكليزية وآدابها اللسانيات اللغة االنكليزية 34
 1 اللغة االنكليزية وآدابها علم النحو اللغة االنكليزية 35

 
 

 كلية طب األسنان:

 العدد المطلوب الجامعية المطلوبة اإلجازة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 األسنان طب مداواة األسنان اللبية واة األسنانمدا 36
 1 األسنان طب والفكين جراحة الفم والفكين جراحة الفم 37
 1 األسنان طب تعويضات األسنان الثابتة تعويضات األسنان الثابتة 38
 1 ألسنانا طب النسج والتشريح المرضي النسج والتشريح المرضي 39
 1 األسنان طب التعويضات السنية المتحركة الكاملة ة الكاملةالتعويضات السنية المتحرك 41
 1 األسنان طب األطفال طب أسنان طب أسنان األطفال 41
 1 األسنان طب أمراض النسج حول السنية أمراض النسج حول السنية 42
 1 األسنان طب طب الفم طب الفم 43
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 كلية الصيدلة:

 العدد المطلوب عية المطلوبةالجاماإلجازة  الدقيق االختصاص  القسم

 1 والكيمياء الصيدلية الصيدلة الصيدلية التكنولوجيا والتكنولوجيا الصيدلية الصيدالنيات 44
 1 والكيمياء الصيدلية الصيدلة مشافي و صيدلة سريرية صيدلة والتكنولوجيا الصيدلية الصيدالنيات 45
 1 يمياء الصيدليةوالك الصيدلة علم السموم علم األدوية والسموم 46
 1 والكيمياء الصيدلية الصيدلة و مراقبتها كيمياء األغذية و الغذائية التحليلية الكيمياء 47
 1 والكيمياء الصيدلية الصيدلة صيدالنية فيزيائية كيمياء و الغذائية التحليلية الكيمياء 48
 1 والكيمياء الصيدلية الصيدلة مناعة ودمويات الدقيقة األحياء الحيوية و الكيمياء 49
 1 والكيمياء الصيدلية الصيدلة تقانة حيوية الدقيقة األحياء الحيوية و الكيمياء 51
 1 والكيمياء الصيدلية الصيدلة بيولوجيةجزيئية الدقيقة األحياء الحيوية و الكيمياء 51
 1 ء الصيدليةوالكيميا الصيدلة رقابة دوائية المراقبة الدوائية الصيدلية و الكيمياء 52
 1 والكيمياء الصيدلية الصيدلة عقاقير العقاقير 53

 
 كلية التمريض:

 العدد المطلوب الجامعية المطلوبةاإلجازة  الدقيق االختصاص القسم رقم االختصاص
 1 التمريض البالغين تمريض البالغين تمريض 54
 1 التمريض األورام تمريض البالغين تمريض 55

 1 التمريض المسنين تمريض ينالبالغ تمريض 56

 1 التمريض المرأة اإلدارة وصحة الحرجة والطوارئ الحاالت تمريض 57
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 كلية الهندسة المدنية:
 العدد المطلوب الجامعية المطلوبةاإلجازة  الدقيق االختصاص القسم رقم االختصاص

 1 ك()عام أو جيوتكني المدنية الهندسة مقاومة المواد اإلنشائية الهندسة 58
 1 )عام أو إنشائية( المدنية الهندسة بيتون مسلح اإلنشائية الهندسة 59
 1 المعمارية الهندسة التصميم المعماري الهندسية والتشييد اإلدارة 61
 1 )عام أو نقل ومواصالت( المدنية الهندسة هندسة الجسور البناء النقل و هندسة 61
 1 )عام أو مائية( المدنية سةالهند هندسة السدود المائية الهندسة 62
 1 )عام أو انشائية( المدنية الهندسة هندسة األساسات الجيوتكنيكية الهندسة 63

 
 كلية التربية الرياضية:

 العدد المطلوب الجامعية المطلوبةاإلجازة  الدقيق االختصاص القسم رقم االختصاص
 1 التربية الرياضية كرة سلة الرياضي التدريب 64
 1 التربية الرياضية علم نفس رياضي التدريس وأصول مناهجال 65
 1 التربية الرياضية طب رياضي الصحية العلوم 66
 1 التربية الرياضية فيزيولوجيا التدريب والتغذية الصحية العلوم 67
 1 التربية الرياضية علم حركة حيوي الرياضي الحركة علم 68
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 كلية العلوم:

 العدد المطلوب الجامعية المطلوبةاإلجازة  الدقيق االختصاص مالقس رقم االختصاص

 1 )تحليل رياضي( الرياضيات تحليل تابعي الرياضيات 69
 1 )تحليل رياضي( الرياضيات معادالت تفاضلية الرياضيات 77
 1 )تحليل رياضي( الرياضيات هندسة تفاضلية الرياضيات 71
 1 تحليل رياضي() الرياضيات تحليل عددي الرياضيات 72

 
 
 

 كلية التربية:

 العدد المطلوب الجامعية المطلوبةاإلجازة  الدقيق االختصاص القسم رقم االختصاص

 1 )مناهج وتقنيات التعليم( التربية الحاسوب التربوي )معلم صف( الطفل قسم تربية 73
 1 نيات التعليم()مناهج وتق التربية المكتبة االلكترونية )معلم صف( الطفل قسم تربية 74
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 كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية:

 العدد المطلوب الجامعية المطلوبةاإلجازة  الدقيق االختصاص القسم رقم االختصاص

 1 هندسة ميكانيك )تصميم ميكانيكي( التصميم باستخدام الحاسب واإلنتاجهندسة التصميم  75
 1 هندسة ميكانيك )عام( ت الحراريةالمعالجا واإلنتاجهندسة التصميم  76
 1 هندسة ميكانيك )تصميم ميكانيكي أو تصميم وإنتاج( اإلنتاجهندسة  واإلنتاجهندسة التصميم  77
 1 هندسة ميكانيك )عام أو تصميم ميكانيكي( تصميم عناصر اآلالت واإلنتاجهندسة التصميم  78
 1 ة ميكانيك )عام(هندس ميكانيك الموانع واإلنتاجهندسة التصميم  79
 1 هندسة إلكترون واتصاالت الدارات االلكترونية هندسة الطاقة الكهربائية 81
 1 هندسة إلكترون واتصاالت الدارات المتكاملة هندسة الطاقة الكهربائية 81
 1 هندسة الطاقة الكهربائية أجهزة القياس الكهربائية هندسة الطاقة الكهربائية 82
 1 هندسة حواسيب وأتمتة أو اتصاالت المعالجات والمتحكمات الكهربائية الكهربائية هندسة الطاقة 83
 1 هندسة حواسيب وأتمتة التحكم اآللي هندسة الطاقة الكهربائية 84

 


