
 11من  1صفحة 
 

 جامعة الفرات

 

 الحقوق بدير الزور
 العدد المطلوب الجامعية المطلوبة اإلجازة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 الحقوق القانون الدستوري العام 1
 1 الحقوق القانون التجاري )الشركات التجارية( التجاري 2
 1 الحقوق التشريعات الجزائية الخاصة الجزائي 3
 1 الحقوق قانون الدولي الخاص )تنازع القوانين(ال الدولي 4

 

 التمريض بدير الزور

 العدد المطلوب الجامعية المطلوبة اإلجازة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 التمريض تمريض بالغين تمريض بالغين 5

 1 التمريض تمريض األمومة وصحة المرأة األمومة وصحة المرأة 6

 1 التمريض مريض صحة المجتمعت صحة المجتمع 7

 1 التمريض تمريض الطفل تمريض صحة األطفال 8

 

 

 



 11من  2صفحة 
 

 الطب البشري بدير الزور
 العدد المطلوب الجامعية المطلوبة اإلجازة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 الطب المخبري 9
 الصيدليةالكيمياءو  الصيدلية –البشري الطب  علم المناعة والمخبريات الدمويات ) طب مخبري(

1 

 طب األسرة والمجتمع 11
 1 البشريالطب  الصحة العامة والمهنية

 واإلنعاشالتخدير  11
 3 البشريالطب  واإلنعاشطب الطوارئ والتخدير 

 األطفال 12
 1 البشريالطب  طب األطفال

 1 البشريالطب  أمراض العين وجراحتها أمراض العين وجراحتها 13

 

 دير الزورالطب البيطري ب
 العدد المطلوب الجامعية المطلوبة اإلجازة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 الطب البيطري صحة اللحوم وتقاناتها شعبة عامة 14

 1 الطب البيطري تغذية الحيوان شعبة عامة 15

 1 الطب البيطري السارية األمراض شعبة عامة 16

 1 لطب البيطريا وأشعةجراحة خاصة  شعبة عامة 17

 1 الطب البيطري تغذية دواجن شعبة عامة 18



 11من  3صفحة 
 

 

 االقتصاد بدير الزور
 العدد المطلوب الجامعية المطلوبة اإلجازة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 )إدارة أعمال( االقتصاد إدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة إدارة األعمال 19

 

 

 الزراعة بدير الزور
 العدد المطلوب الجامعية المطلوبة اإلجازة االختصاص الدقيق القسم االختصاص رقم

 1 عام أو تربة واستصالح أراضي الهندسة الزراعية فيزياء أراضي األراضيالتربة واستصالح  21
 1 عام أو إنتاج حيواني الهندسة الزراعية تكنولوجيا األلبان ومشتقاتها علوم األغذية 21

 

 

 لرقةالزراعة با
 العدد المطلوب الجامعية المطلوبة اإلجازة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 عام أو إنتاج حيواني الهندسة الزراعية فيزيولوجيا حيوان اإلنتاج الحيواني 22
 1 عام أو تربة واستصالح أراضي الهندسة الزراعية ري وصرف الهندسة الريفية 23

 

 

 



 11من  4صفحة 
 

 قةالهندسة المدنية بالر 
 العدد المطلوب الجامعية المطلوبة اإلجازة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 أو عام (إدارة هندسيةهندسة مدنية ) تكنولوجيا اإلنشاء مدني عام 24
 1 أو عام (إنشائيهندسة مدنية ) مقاومة المواد مدني عام 25
 1 أو عام (إنشائيهندسة مدنية ) مواد البناء مدني عام 26

 

 الهندسة البتروكيميائية بدير الزور
 العدد المطلوب الجامعية المطلوبة اإلجازة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 الهندسة البتروكيميائية نقل وتخرين النفط والغاز بترول 27

 1 الهندسة البتروكيميائية النفط إنتاجهندسة  بترول 28

 1 الهندسة البتروكيميائية علم المعادن والتأكل صناعات 29

 1 الهندسة البتروكيميائية دهانات ومواد الصقة صناعات 31

 1 الهندسة البتروكيميائية تقانة البولميرات صناعات 31

 1 الهندسة البتروكيميائية تقانة الحفازات صناعات 32

 

 العلوم بدير الزور
 العدد المطلوب ة المطلوبةالجامعي اإلجازة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 كيمياء بحتة كيمياء فيزيائية الكيمياء 33

 1 /حيوية بيئية/ ومعل بيولوجيا الفقاريات علم الحياة 34



 11من  5صفحة 
 

 بدير الزور اإلنسانيةاآلداب والعلوم 
 العدد المطلوب الجامعية المطلوبة اإلجازة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 وآدابها اللغة االنكليزية األدب العالمي اللغة االنكليزية 35

 1 وآدابها اللغة الفرنسية أدبيات ) حضارة وفكر( اللغة الفرنسية 36

 1 وآدابها اللغة الفرنسية لغويات )نحو( اللغة الفرنسية 37

 1 علم االجتماع علم االجتماع اإلعالمي علم االجتماع 38

 

 

 

 التربية بدير الزور

 العدد المطلوب الجامعية المطلوبة اإلجازة االختصاص الدقيق لقسما رقم االختصاص
 1 اإلرشاد النفسيأو علم النفس  علم نفس النمو علم النفس 39
 1 اإلرشاد النفسيأو علم النفس  اإلرشاد النفسي والتربوي اإلرشاد النفسي 41
 1 رياض أطفال أومعلم صف  مناهج البحث في التربية وعلم النفس المناهج وطرائق التدريس 41

 

 

 



 11من  6صفحة 
 

 

 التربية بالرقة

 العدد المطلوب الجامعية المطلوبة اإلجازة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 اإلرشاد النفسيأو  علم النفس الصحة النفسية للطفل اإلرشاد النفسي 42

 1 الرياض أطف أومعلم صف  طرائق التدريس العامة المناهج وطرائق التدريس 43

 

 

 

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

 1 (حيوية كيميائية)علم حياة  فيزيولوجيا حيوان /تنسيق عصبي وهرموني/ علم الحياة 44
 1 )تطبيقية أو بحتة( الكيمياء العضويةكيمياء  الكيمياء 45

 

 

 

 

 



 11من  7صفحة 
 

 بالرقة اإلنسانيةم اآلداب والعلو 
 العدد المطلوب الجامعية المطلوبة اإلجازة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 وآدابها اللغة العربية العروض وموسيقا الشعر اللغة العربية 46

 1 وآدابها اللغة العربية نقد عربي قديم اللغة العربية 47

 

 

 الصيدلة بالرقة
 العدد المطلوب الجامعية المطلوبة اإلجازة تصاص الدقيقاالخ القسم رقم االختصاص

 1 والكيمياء الصيدلية الصيدلة االصطناع الدوائي الكيمياء الصيدلية والمراقبة الدوائية 48

 1 والكيمياء الصيدلية الصيدلة الكيمياء التحليلية الصيدالنية كيمياء تحليلية وغذائية 49

 العقاقير 51
 والكيمياء الصيدلية لةالصيد علم العقاقير

1 

 الكيمياء الحيوية واألحياء الدقيقة 51
 والكيمياء الصيدلية الصيدلة التقانة الحيوية في الصيدلة

1 

 

 

 

 



 11من  8صفحة 
 

 الهندسة الميكانيكية والكهربائية بدير الزور
 العدد المطلوب الجامعية المطلوبة اإلجازة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 نيكي وانتاجتصميم ميكا 52
 وإنتاجتصميم ميكانيكي  التصميم باستخدام الحاسب

1 

 تصميم ميكانيكي وانتاج 53
 وإنتاجتصميم ميكانيكي  تصميم قوالب معدنية

1 

 نظم القدرة والقيادة الكهربائية 54
 تحليل نظم قدرة كهربائية

 1 قدرة كهربائية

 نظم القدرة والقيادة الكهربائية 55
 قدرة كهربائية ربائيةحماية نظم قدرة كه

1 

 1 قدرة كهربائية تحكم حديث نظم القدرة والقيادة الكهربائية 56

 

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

 1 )حيوية كيميائية( العلوم فيزيولوجيا نباتية علم الحياة 57
 1 حيوية كيميائية( -)حيوية  العلوم وتصنيف نباتيبيئة  علم الحياة 58
 1 )رياضيات تطبيقية( الرياضيات لغات برمجة وخوارزميات الرياضيات 59
 1 الفيزياء الكترونيات  الفيزياء 61

 

 

 



 11من  9صفحة 
 

 بالحسكة اإلنسانيةاآلداب والعلوم 

 مطلوبالعدد ال الجامعية المطلوبة اإلجازة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 وآدابها اللغة الفرنسية لسانيات اللغة الفرنسية 61
 1 اآلثار التنقيب األثري اآلثار 62

 

 

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

 1 الحقوق القانون الجزائي العقوبات الخاص 63
 1 الحقوق المالية العامة العام 64

 

 

 االقتصاد الثانية بالحسكة
 العدد المطلوب الجامعية المطلوبة اإلجازة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 علوم مالية ومصرفية أو تأمين ومصارف تمويل دولي تأمين ومصارف 65
 1 محاسبة نظرية المحاسبة المحاسبة 66

 

 

 



 11من  11صفحة 
 

 الزراعة بالحسكة
 العدد المطلوب الجامعية المطلوبة اإلجازة الختصاص الدقيقا القسم رقم االختصاص

 1 عام أو هندسة ريفية الهندسة الزراعية اآلالت الزراعية الهندسة الريفية 67
 1 عام أو محاصيل  الهندسة الزراعية محاصيل ألياف المحاصيل الحقلية 68

 

 

 الهندسة المدنية بالحسكة
 العدد المطلوب الجامعية المطلوبة اإلجازة قيقاالختصاص الد القسم رقم االختصاص

 1 مدني عام أو جيوتكنيك ميكانيك تربة  جيوتكنيك 69
 1 نقل ومواصالت مدني عام أو طرق مواصالت 71
 1 طبوغرافيا مدني عام أو طبوغرافيا طبوغرافيا 71
 1 مدني عام أو مائية منشآت مائية مائية 72

 

 

 التربية بالحسكة
 العدد المطلوب الجامعية المطلوبة اإلجازة االختصاص الدقيق القسم صاصرقم االخت
 1 رياض أطفال مناهج بحث تربوي رياض أطفال 73

 

 



 11من  11صفحة 
 

 طب األسنان بالحسكة
 العدد المطلوب الجامعية المطلوبة اإلجازة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 سنانطب األ جراحة الفم والفكين جراحة الفم والفكين 74

 1 طب األسنان التعويضات السنية الثابتة التعويضات السنية الثابتة 75

 1 طب األسنان تقويم األسنان والفكين تقويم األسنان والفكين 76

 1 طب األسنان طب أسنان األطفال طب أسنان األطفال 77

 

 


