
 8من  1صفحة 

 

 جامعة طرطوس:
 

 القتصادكلية ا

 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 علوم مالية و مصرفية المحافظ االستثمارية إدارة علوم مالية و مصرفية 1

 
 

 الطب البشري ةكلي

 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 الطب البشري تشريح مرضي علم األمراض 2

 1 الطب البشري أنسجة علوم الخلية والجنين واألنسجة 3

 1 الطب البشري األمراض الجلدية األمراض الجلدية واألمراض المنقولة بالجنس 4

 1 الطب البشري أمراض العين وجراحتها أمراض العين وجراحتها 5

 1 الطب البشري التوليد وأمراض النساء ض النساءالتوليد وأمرا 6

 1 الطب البشري أمراض جهاز الهضم األمراض الباطنة 7

 1 الطب البشري أمراض القلب واألوعية األمراض الباطنة 8

 1 الطب البشري األمراض الصدرية األمراض الباطنة 9



 8من  2صفحة 

 

 1 الطب البشري أمراض الكلية األمراض الباطنة 11

 1 الطب البشري الجراحة العامة وجراحة البطن الجراحة 11

21 
 1 الطب البشري جراحة األوعية الجراحة

21 
 1 الطب البشري الجراحة العصبية الجراحة

21 
 1 الطب البشري العظميةالجراحة  الجراحة

 3 الطب البشري تخدير وإنعاش التخدير واإلنعاش 15

 1 الطب البشري ألسرةالطب الوقائي وطب ا طب األسرة والمجتمع 16

 2 الطب البشري التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي 17

 2 الطب البشري الكيمياء الحيوية الطبية والبيولوجيا الجزئية الطب المخبري 18

 1 الطب البشري األحياء الدقيقة الطب المخبري 19

 1 البشريالطب  علم المناعة الطب المخبري 21

 
 
 
 
 
 
 



 8من  3صفحة 

 

 
 اإلنسانيةاآلداب والعلوم  كلية

 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 الجغرافية  علم السكان الجغرافية 21

 1 الجغرافية  جغرافية سياسية الجغرافية 22

 1 وآدابها اللغة العربية  نحو وصرف اللغة العربية 23

 2 وآدابها اللغة الفرنسية  اللسانيات اللغة الفرنسية 24

 1 وآدابها اللغة االنكليزية  الشعر الرومانسي اللغة االنكليزية 25

 1 وآدابها اللغة االنكليزية  األدب المقارن اللغة االنكليزية 26

 
 

 كلية هندسة تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت

 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة ص الدقيقاالختصا القسم رقم االختصاص

 3 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتهندسة  نظم تحكم آلي حديث هندسة النظم الحاسوبية و االلكترونية 27

 3  هندسة النظم الحاسوبية و االلكترونية تكنولوجيا المعلومات الحيوبة هندسة النظم الحاسوبية و االلكترونية 28

 
 



 8من  4صفحة 

 

 كلية الهندسة المعمارية

 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 هندسة معمارية أبنية سكنية التصميم المعماري 29

 2 هندسة معمارية تصميم معماري التصميم المعماري 31

 1 هندسة معمارية منشآت سياحية التصميم المعماري 31

 1 هندسة معمارية التخطيط العمراني و تنسيق المواقع ط المدن و البيئةتخطي 32

 2 هندسة معمارية تخطيط المدن تخطيط المدن و البيئة 33

 1 هندسة معمارية تخطيط إقليمي تخطيط المدن و البيئة 34

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 8من  5صفحة 

 

 
 كلية الصيدلة

 العدد المطلوب طلوبةاإلجازة الجامعية الم االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 والكيمياء الصيدلية الصيدلة صيدالنيات الصيدالنيات  والتكنولوجيا الصيدلية 35

 1 والكيمياء الصيدلية الصيدلة صيدلة حيوية وحركية الدواء الصيدالنيات  والتكنولوجيا الصيدلية 36

 1 والكيمياء الصيدلية الصيدلة علم تأثير األدوية علوم األدوية والسموم 37

 1 والكيمياء الصيدلية الصيدلة علم السموم علوم األدوية والسموم 38

 1 والكيمياء الصيدلية الصيدلة مراقبة غذائية الكيمياء التحليلية والغذائية 39

 1 والكيمياء الصيدلية الصيدلة جراثيم وفيروسات قسم الكيمياء الحيوية واألحياء الدقيقة 41

 1 والكيمياء الصيدلية الصيدلة مناعة م الكيمياء الحيوية واألحياء الدقيقةقس 41

 1 والكيمياء الصيدلية الصيدلة عقاقير ونباتات طبية العقاقير 42

 1 والكيمياء الصيدلية الصيدلة كيمياء صيدلية   الكيمياء الصيدلية والمراقبة الدوائية 43

 1 والكيمياء الصيدلية الصيدلة رقابة دوائية ئيةالكيمياء الصيدلية والمراقبة الدوا 44

 
 
 
 



 8من  6صفحة 

 

 

 كلية طب األسنان

 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 طب األسنان تقويم األسنان و الفكين تقويم األسنان و الفكين 45

 2 سنانطب األ جراحة الفم و الفكين جراحة الفم و الفكين 46

 2 طب األسنان التعويضات الثابتة التعويضات الثابتة 47

 1 طب األسنان التعويضات المتحركة التعويضات المتحركة 48

 1 طب األسنان األطفال أسنانطب  األطفال أسنانطب  49

 2 طب األسنان علم النسج حول السنية علم النسج حول السنية 51

 1 طب األسنان سج و التشريح المرضيالن النسج و التشريح المرضي 51

 1 طب األسنان مداواة األسنان مداواة األسنان 52

 
 
 
 
 
 
 



 8من  7صفحة 

 

 
 كلية العلوم

 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 الرياضيات التطبيقية علوم الحاسوب  الرياضيات 53

 1 تحليلعام أو  اضياتري تحليل رياضي  الرياضيات 54

 1 الرياضي اإلحصاءرياضيات عام أو  رياضيإحصاء  الرياضيات 55

 1 (تطبيقية أوبحتة )كيمياء  عضوية معدنية الكيمياء 56

 1 (تطبيقية أوبحتة )كيمياء  اصطناع عضوي الكيمياء 75

 1 كيمياء حيوية كيمياء حيوية الكيمياء 75

 1 (تطبيقية أوبحتة )كيمياء  كيمياء البوليمرات الكيمياء 75

 1 الفيزياء فيزياء علم النانو الفيزياء 61

 1 الفيزياء فيزياء الطاقات العالية الفيزياء 61

 
 
 
 
 
 



 8من  8صفحة 

 

 كلية التربية

 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم رقم االختصاص

 1 نفسيإرشاد  إرشاد مدرسي النفسي اإلرشاد 62

 1 نفسيإرشاد  إرشاد مهني النفسي اإلرشاد 63

 1 نفسيإرشاد  اسري إرشاد النفسي اإلرشاد 64

 1 أو علم النفس نفسيإرشاد  علم النفس االجتماعي النفسي اإلرشاد 65

 1 نفسيإرشاد  تفوق وموهبة النفسي اإلرشاد 66

 1 نفسيإرشاد  عالج نفسي النفسي اإلرشاد 67

 
 كلية السياحة

 العدد المطلوب اإلجازة الجامعية المطلوبة االختصاص الدقيق القسم م االختصاصرق

 2 سياحة  أو إدارة سياحية ال السياحي اإلرشاد السياحة 68

 1 سياحة  أو إدارة سياحية ال جودة الخدمات السياحية السياحة 69

 1 ة فندقية () إدار  السياحة دراسة جدوى المشروعات السياحية اإلدارة الفندقية 71

 1 ) إدارة فندقية ( السياحة االستثمار الفندقي اإلدارة الفندقية 71

 


