
15635علوم حياتية10201

15635األحياء بيوتكنولوجيا10206

15635الرياضيات10211

15635رئيسي رياضيات فرعي تربية10212

15635رئيسي رياضيات فرعي احصاء10213

15710فرعي تامين / رياضيات رئيسي 10214

15635االحصاء10216

15635الفيزياء10221

15635رئيسي فيزياء فرعي تربية10222

15635فيزياء وفرعي الكترونيات10226

15635الكيمياء10231

15635رئيسي كيمياء فرعي تربية10232

15635كيمياء تطبيقية10236

15635اللغة العربية وآدابها10301

15635رئيسي اللغة العربية وآدابها فرعي اللغة العبرية10302

15635رئيسي اللغة العربية وآدابها فرعي تربية10303

15635اللغه العربية وادابها رئيسي فرعي اعداد المعلمين للناطقين باللغه العربية لغيرها10304

15635اللغة اإلنجليزية وآدابها10306

15635رئيسي اللغة االنجليزية وادابها فرعي لغة فرنسية10308

15635رئيسي اللغة االنجليزية فرعي دراسات امريكية10309

15635رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها فرعي اللغة العبرية10310

15635اللغة الفرنسية10311

15635رئيسي اللغة الفرنسية فرعي لغة انجليزية10312

15635فرعي اللغة العبرية / رئيسي اللغه الفرنسة 10313

15635فرعي اعداد معلمي اللغه العربية للناطقين بغيرها/ رئيسي اللغه الفرنسية 10314

15635السياحة واآلثار10316

15635التاريخ 10321

15635رئيسي تاريخ فرعي تربية10322

15635فرعي تربيه / رئيسي اللغه االنجليزية وادابها 10360

15710رئيسي لغة انجليزية فرعي ترجمة 10361

15635فرعي اعداد معلمي اللغه العربية للناطقين بغيرها/ رئيسي اللغه االنجليزية وادابها 10362
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كلية العلوم

كلية العلوم 

اإلنسانية



15635فقه وتشريع10401

15635(عام)أصول الدين 10406

15635رئيسي اصول الدين فرعي لغة عربية 10408

15635شريعة ومصارف إسالمية10411

15635معلم المرحلة األساسية الدنيا10501

15635رياض األطفال10506

15635تعليم الرياضيات_ معلم المرحلة األساسية العليا 10511

15635تعليم العلوم_ معلم المرحلة األساسية العليا 10512

15635تعليم اللغة العربية_ معلم المرحلة األساسية العليا 10513

15635تعليم اللغة االنجليزية_ معلم المرحلة األساسية العليا 10514

15635تعليم االجتماعيات_ معلم المرحلة األساسية العليا 10515

15635تعليم التكنولوجيا_ معلم المرحلة األساسية العليا 10516

15645التربية الرياضية10531

15795التدريب الرياضي10536

15785الهندسة المدنية10601

15785هندسة الجيوماتكس 10602

15785الهندسة المعمارية10606

15785هندسة البناء10611

15785هندسة التخطيط العمراني10616

15785الهندسة الميكانيكية10621

15785الهندسة الكيميائية10626

15785الهندسة الصناعية10631

15785هندسة الحاسوب10636

15785الهندسة الكهربائية10641

15785هندسة االتصاالت10646

15785هندسة الميكاترونكس10651

15785هندسة الطاقة والبيئة10656

15785هندسة علوم المواد10661

15785علم الحاسوب10671

15860الحاسوب في سوق العمل 10672

15785أنظمة المعلومات اإلدارية10676

15785أنظمة المعلومات الحاسوبية10681

15860الشبكات وامن المعلومات10686

212210العلوم الطبية الحيوية المقبولين دراسة عادية 10701

كلية الهندسة 

وتكنولوجيا 

المعلومات

كلية الشريعة

كلية العلوم 

التربوية 

وإعداد 

المعلمين

كلية الهندسة 

وتكنولوجيا 

المعلومات

كلية الطب 

وعلوم الصحة



151085الصيدلة10706

151160دكتور صيدلي10707

151160البصريات10711

15885التمريض10716

15885القبالة10717

15710العلوم الطبية المخبرية10721

151010التصوير الطبي10726

151010علم السمع والنطق 10731

151010العالج الطبيعي10736

151310التروية القلبية 10741

15710االقتصاد10801

15710فرعي تامين / اقتصاد رئيسي 10802

15710العلوم السياسية10806

15635الجغرافيا10811

15635جفرافيا فرعي جيوماتكس10812

15635الخدمة االجتماعية10817

15635فرعي إرشاد نفسي_ علم النفس 10821

15785االتصال واالعالم الرقمي 10842

15785اإلذاعة والتلفزيون10846

15785العالقات العامة واالتصال10851

15710المحاسبة10861

15710فرعي تامين / محاسبة رئيسي 10862

15710إدارة األعمال10866

15710فرعي تامين / علوم مالية ومصرفية رئيسي 10867

15710العلوم المالية والمصرفية10871

15710فرعي تامين / ادارة اعمال رئيسي 10872

15710التسويق10876

15710فرعي تامين / تسويق رئيسي 10877

15785فرعي اقتصاد- رئيسي االتصال واالعالم الرقمي 10843

15710رئيسي اقتصاد فرعي عالقات عامة 10803

15635اإلنتاج النباتي والوقاية 10911

15635اإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان 10916

15635.التغذية والتصنيع الغذائي10921

151160الطب البيطري10901

كلية الطب 

وعلوم الصحة

كلية االقتصاد 

والعلوم 

اإلجتماعية

كلية االقتصاد 

والعلوم 

اإلجتماعية

كلية الزراعة 

والطب 

البيطري



15710القانون11101كلية القانون

15635الموسيقى11201

15635(ديكور)التصميم الداخلي 11206

15635الرسم والتصوير11211

15635التصميم الجرافيكي11216

15635فن الخزف11221

كلية الفنون 

الجميلة


