
 

 

 الجمهورية العربية السورية  
       جامعة دمشق      
     العاملين شؤون مديرية    

   00000000الرقـم :    
                                      

 إعالن               
 

في  دراسات عليا (تعلن جامعة دمشق عن إجراء مسابقة لتعيين مؤهلين من حملة درجة الماجستير ) 
 : الحاجات اآلتيةوفق عضوية الهيئة الفنية بوظيفة ) قائم باألعمال ( 

 
 

 كلية الطب البشري

العدد  شهادة الماجستير المطلوبة الشهادة الجامعية  المطلوبة القسم

 المطلوب
 ماجستير في التشريح اإلجازة في الطب البشري التشريح 

 والوارثةماجستير في الجنين أو 

 ماجستير في الخلية والنسجأو 

2 

 الطبية ماجستير في الفيزيولوجيا اإلجازة في الطب البشري الفيزيولوجيا 

 ماجستير في األدوية والمداواةأو 

1 

 1 ماجستير في الصحة العامة والطب الوقائي اإلجازة في الطب البشري طب األسرة والمجتمع

شهادة الدراسات التخصصية السريرية في  اإلجازة في الطب البشري التخدير واإلنعاش

 والعناية المشددة التخدير واإلنعاش

3 

شهادة الدراسات التخصصية السريرية في   اإلجازة في الطب البشري الطب المخبري

 الطب المخبري

1 

شهادة الدراسات التخصصية السريرية في   اإلجازة في الطب البشري األورام

 األورامطب 

2 

شهادة الدراسات التخصصية السريرية في  اإلجازة في الطب البشري الطب الشرعي

 الطب الشرعي

1 

شهادة الدراسات التخصصية السريرية في  اإلجازة في الطب البشري طب األطفال

 طب األطفال

1 

شهادة الدراسات التخصصية السريرية في  اإلجازة في الطب البشري الجراحة

 الجراحة العامة

1 

جراحة األذن واألنف 

والحنجرة والوجه 

 والعنق

شهادة الدراسات التخصصية السريرية في  اإلجازة في الطب البشري

 أمراض األنف واألذن والحنجرة وجراحتها

1 



 

 

التوليد وأمراض 

 النساء

شهادة الدراسات التخصصية السريرية  اإلجازة في الطب البشري

 العامة في التوليد وأمراض النساء 

1 

شهادة الدراسات التخصصية السريرية في  اإلجازة في الطب البشري األمراض الباطنة

 األمراض الباطنة

2 

التشخيص الشعاعي 

 والتصوير الطبي

السريرية في شهادة الدراسات التخصصية  اإلجازة في الطب البشري

 التصوير الطبي والتشخيص الشعاعي

2 

شهادة الدراسات التخصصية السريرية في  اإلجازة في الطب البشري التشريح المرضي

 الباثولوجيا والباثولوجيا الخلوية

1 

 

 

 كلية طب األسنان

العدد  الماجستير  اإلجازة  القسم

 المطلوب

 2 ماجستير في جراحة الفم والفكين األسناناإلجازة في طب  جراحة الفم والفكين

 1 ماجستير في علم الحياة الحيوانية اإلجازة في علم الحياة )البيولوجيا( العلوم األساسية
 1 ماجستير في الكيمياء اإلجازة في الكيمياء

تقويم األسنان  

 والفكين

 1 ماجستير في تقويم األسنان والفكين اإلجازة في طب األسنان

 2 ماجستير في مداواة األسنان اإلجازة في طب األسنان مداواة األسنان

تعويضات األسنان 

 الثابتة 

 2 ماجستير في تعويضات األسنان الثابتة اإلجازة في طب األسنان

تعويضات األسنان 

 المتحركة 

 1 ماجستير في تعويضات األسنان المتحركة اإلجازة في طب األسنان

 1 ماجستير في طب أسنان أطفال اإلجازة في طب األسنان األطفالطب أسنان 

علم النسج حول 

 السنية 

 1 ماجستير في علم النسج حول السنية اإلجازة في طب األسنان

 1 ماجستير في طب الفم اإلجازة في طب األسنان طب الفم

النسج والتشريح 

للفم  المرضي

 واألسنان

ماجستير في النسج والتشريح المرضي  اإلجازة في طب األسنان

 للفم واألسنان
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 كلية الصيدلة

العدد  الماجستير  اإلجازة  القسم

 المطلوب

تأثير األدوية 

 والسموم

 2 ماجستير في علم تأثير األدوية   اإلجازة في الصيدلة
 1 ماجستير في علم  السموم

الصيدالنيات 

والتكنولوجيا 

 الصيدلية

السريرية وصيدلة ماجستير في الصيدلة  اإلجازة في الصيدلة

 المشافي
2 

 1 الصناعية ماجستير في الصيدلة

الكيمياء الصيدلية 

 والمراقبة الدوائية

 التطبيقية الصيدلية ماجستير في الكيمياء اإلجازة في الصيدلة

 األدوية مراقبةماجستير في  أو
1 

 1 النباتات الطبيةوماجستير في العقاقير  اإلجازة في الصيدلة العقاقير

الكيمياء التحليلية 

 الغذائية

 التحليلية التطبيقية ماجستير في الكيمياء اإلجازة في الصيدلة

 ماجستير في مراقبة األغذيةأو 
1 

 الحيوية الكيمياء

 الدقيقة واألحياء

الدقيقة والدمويات ماجستير في األحياء  اإلجازة في الصيدلة

 والمناعيات
1 

 

 

 كلية الهندسة المعلوماتية

العدد  الماجستير  اإلجازة  القسم

 المطلوب

 والشبكات النظم

 الحاسوبية

 2 ماجستير في  النظم والشبكات الحاسوبية اإلجازة في الهندسة المعلوماتية

 هندسة البرمجيات

 المعلومات ونظم

ماجستير في هندسة البرمجيات ونظم  المعلوماتيةاإلجازة في الهندسة 

 المعلومات
2 

 2 الصنعي الذكاءماجستير في  اإلجازة في الهندسة المعلوماتية الصنعي الذكاء

 1 التطبيقية الرياضياتماجستير في  التطبيقية اإلجازة في الرياضيات العلوم األساسية
 التحليل الرياضيماجستير في  اإلجازة في التحليل الرياضي
 ماجستير في اإلحصاء الرياضي اإلجازة في اإلحصاء الرياضي

 اإلجازة في علوم اإلدارة

اإلجازة في االقتصاد اختصاص)إدارة 

 األعمال(

 1 ماجستير في إدارة الموارد البشرية 

 

 

 

 

 



 

 

 كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية

العدد  الماجستير  اإلجازة  القسم

 المطلوب

 2 ماجستير في الفيزياء اإلجازة في الفيزياء العلوم األساسية

هندسة الطاقة 

 الكهربائية

الهندسة الكهربائية اإلجازة في 

 (هندسة الطاقة الكهربائيةاختصاص )
 نظم القدرة ماجستير في  هندسة

 الكهربائية
2 

 1 الطبية ماجستير في الهندسة اإلجازة في الهندسة الطبية الهندسة الطبية

 االلكترونيات هندسة

 واالتصاالت

الهندسة الكهربائية  اإلجازة في 

 االلكترونيات هندسةاختصاص )

 ( واالتصاالت

 اإلجازة في الهندسة االلكترونية

 االلكترونيات ماجستير في هندسة

 التطبيقية
1 

 1 ماجستير في هندسة االتصاالت المتقدمة

 الحواسيب هندسة

 واألتمتة

 1 ماجستير في هندسة التحكم واألتمتة  واألتمتة  الحواسيب هندسة اإلجازة في
 1 هندسة الروبوت وبرمجته ماجستير في 

 التصميم هندسة

 الميكانيكي

الهندسة الميكانيكية اإلجازة في 

 الميكانيكي التصميم هندسةاختصاص )

 واإلنتاج(

 وبناء اآلالت تصميم ماجستير في  هندسة

 ماجستير في هندسة أتمتة اإلنتاجأو 
1 

السيارات  هندسة

 واآلليات الثقيلة

واآلليات السيارات  هندسةاإلجازة في 

 )آليات( الثقيلة
 2 اآلليات والمحركات ماجستير في هندسة

 

 

 كلية الزراعة
العدد  الماجستير اإلجازة القسم

 المطلوب
الهندسة الزراعية )العامة  اإلجازة في  علوم البستنة

 -المحاصيل الحقلية -علوم البستنة/

الموارد الطبيعية  -الحراج والبيئة

 وقاية النبات(-المتجددة والبيئة

 1 ماجستير في علوم البستنة

الموارد الطبيعية 

 المتجددة والبيئة

اإلجازة في الهندسة الزراعية )العامة  

 -الموارد الطبيعية والمتجددة والبيئة –

 -علوم البستنة -الحراج والبيئة

 -وقاية النبات  -المحاصيل الحقلية

 علوم التربة(

ماجستير في الموارد الطبيعية والمتجددة 

 والبيئة

 ماجستير في علوم البيئة والحراجأو 

1 

 -اإلجازة في الهندسة الزراعية )العامة علوم األغذية

 ية(علوم األغذ
 1 ماجستير في علوم األغذية

  اإلجازة في الهندسة الزراعية )العامة المحاصيل الحقلية
 -علوم البستنة -المحاصيل الحقلية/

 الحراج والبيئة( -وقاية النبات

 1 ماجستير في المحاصيل الحقلية 

  اإلجازة في الهندسة الزراعية )العامة وقاية النبات
-المحاصيل الحقلية -وقاية النبات  /

الموارد الطبيعية  -علوم البستنة 

 ( الحراج والبيئة-المتجددة والبيئة 

 1 ماجستير في وقاية النبات



 

 

  /اإلجازة في الهندسة الزراعية )العامة الهندسة الريفية
 -علوم التربة  -الهندسة الريفية

 (الحراج والبيئة

 1 ماجستير في الهندسة الريفية

اإلجازة في الهندسة الزراعية  علوم التربة

الهندسة  -علوم التربة -)العامة

الموارد الطبيعية المتجددة  -الريفية

 (الحراج والبيئة-والبيئة 

 1 ماجستير في علوم التربة

 1 ءماجستير في الفيزيا اإلجازة في الفيزياء األساسيةالعلوم 

 

 كلية العلوم

العدد  الماجستير  اإلجازة  القسم

 المطلوب

 اإلجازة في الكيمياء التطبيقية الكيمياء

 اإلجازة في الكيمياء البحتة
 3 ماجستير في الكيمياء

 

 علم الحياة الحيوانية

 

 البيولوجيا(علم الحياة ) اإلجازة في 
 ماجستير في علم الحياة الحيوانية

 
2 

 1 تقانة حيويةماجستير 

 ماجستير في علم الحياة النباتية علم الحياة ) البيولوجيا(اإلجازة في  العلوم البيئية

 ماجستير في الموارد الطبيعية والبيئةأو 
1 

 

 

 اإلجازة في الهندسة الزراعية

اختصاص )الموارد الطبيعية المتجددة 

 الحراج والبيئة( -والبيئة

 2 فيزياءالماجستير في  اإلجازة في الفيزياء الفيزياء 

 قسم ات التي يمنحهااجستيركافة الم  اإلجازة في الرياضيات الرياضيات

 في كلية العلوم الرياضيات
1 

 

 

 كلية الهندسة المدنية

العدد  الماجستير  اإلجازة                                              القسم

 المطلوب

-اإلجازة في الهندسة المدنية )عام الهندسة المائية

الهندسة -الهندسة المائية

 الجيوتكنيكية(

 1 ماجستير في الهندسة المائية

الماجستيرات البحثية التي تمنحها كافة  ()عام اإلجازة في الهندسة المدنية العلوم األساسية

 كلية الهندسة المدنية
1 

-)عام  اإلجازة في الهندسة المدنية

 هندسة جيوتكنيكية(-هندسة  إنشائية
 ماجستير في الهندسة اإلنشائية الزلزالية

ماجستير في الهندسة الجيوتكنيكية أو 

 الزالزلية

1 

هندسة النقل ومواد 

 البناء

 الهندسة المدنيةاإلجازة في 
 هندسة النقل والمواصالت(-) عام

 ماجستير في هندسة النقل

 ماجستير في النقل والمواصالتأو 
1 

الهندسة الصحية 

 والبيئية

   اإلجازة في الهندسة المدنية

هندسة الري -الهندسة البيئية-) عام 

 والصرف(

 1 ماجستير في الهندسة البيئية



 

 

الهندسة 

 الطبوغرافية

 –)عام  اإلجازة في الهندسة المدنية

 الهندسة الطبوغرافية(
 1 ماجستير في الهندسة الطبوغرافية 

الهندسة 

 الجيوتكنيكية
( أو  )عام اإلجازة في الهندسة المدنية

 الهندسة الجيوتكنيكية أو اإلنشائية

 ماجستير في الهندسة الجيوتكنيكية

 اإلنشائيةماجستير في الهندسة أو 
1 

 

 

 كلية الهندسة المعمارية

العدد  الماجستير  اإلجازة                                              القسم

 المطلوب

 5 ماجستير في التصميم المعماري اإلجازة في الهندسة المعمارية  التصميم المعماري

 2 ماجستير في التخطيط والبيئة اإلجازة في الهندسة المعمارية  التخطيط والبيئة

 2 ماجستير في علوم البناء والتنفيذ اإلجازة في الهندسة المعمارية  علوم البناء والتنفيذ

نظريات وتاريخ 

 العمارة

 1 ماجستير في نظريات وتاريخ العمارة اإلجازة في الهندسة المعمارية 

 

 

 

 الكلية التطبيقية

العدد  الماجستير  اإلجازة                                              القسم

 المطلوب
 

 

 

 

 

 تقنيات الحاسوب

 

 1 ماجستير في الرياضيات التطبيقية اإلجازة في الرياضيات التطبيقية
 اإلجازة في الهندسة الكهربائية 

 ) هندسة الحواسيب(
 1 ماجستير في هندسة الحواسيب وشبكاتها

 اإلجازة في الهندسة الكهربائية 

 ) هندسة التحكم واألتمتة(
 1 ماجستير في هندسة التحكم واألتمتة

 اإلجازة في الهندسة الكهربائية 

 -) هندسة االلكترونيات واالتصاالت

 الهندسة االلكترونية(

ماجستير في هندسة االلكترونيات 

 التطبيقية
1 

 1 ماجستير في هندسة االتصاالت 
ماجستير في هندسة البرمجيات ونظم  اإلجازة في الهندسة المعلوماتية

 المعلومات
1 

 

 

 الميكاترونيكس 

 

 1 ماجستير في الذكاء الصنعي اإلجازة في الهندسة المعلوماتية 
اإلجازة في الهندسة الميكانيكية 

 واإلنتاج()هندسة التصميم الميكانيكي 
 ماجستير في هندسة أتمتة اإلنتاج

 
1 

 1 ماجستير في هندسة الروبوت وبرمجته اإلجازة في هندسة الحواسيب واألتمتة  
  اللغة اإلنكليزيةماجستير في  وآدابها اإلجازة في اللغة اإلنكليزية

 
1 

 

 

 

 كلية اإلعالم

العدد  الماجستير  اإلجازة                                              القسم



 

 

 المطلوب

العالقات العامة 

 واإلعالن

اإلجازة في اإلعالم )العالقات العامة  

 واإلعالن(
 1 الماجستير في العالقات العامة واإلعالن

 1 الصحافة والنشر الماجستير في  الصحافة والنشر() اإلجازة في اإلعالم الصحافة والنشر

اإلذاعة  ) اإلجازة في اإلعالم اإلذاعة والتلفزيون

 والتلفزيون(

 1 اإلذاعة والتلفزيون الماجستير في

 

 كلية العلوم السياسية

العدد  الماجستير  اإلجازة                                              القسم

 المطلوب

 ماجستير في العالقات الدولية  اإلجازة في العلوم السياسية العالقات الدولية

 ماجستير في القانون العامأو 
1 

 اإلجازة في الحقوق

 اإلجازة في العلوم السياسية الدراسات السياسية

 
 1 ماجستير في الدراسات السياسية 

 
 

 كلية السياحة

العدد  الماجستير  اإلجازة                                              القسم

 المطلوب

 اإلجازة في اإلدارة السياحية اإلدارة الفندقية

 اإلجازة في اإلدارة الفندقية

اإلجازة في االقتصاد )اختصاص 

 –تسويق  -إدارة أعمال –محاسبة 

 نظم المعلومات اإلدارية (–اقتصاد 

 1 ماجستير في االقتصاد واإلدارة السياحية

اختصاص  اإلجازة في االقتصاد

 اقتصاد()
 1 االقتصاد  ماجستير في

 اإلرشاد السياحي

 

 اإلجازة في اآلداب )تاريخ (
 اآلداب) آثار(اإلجازة في أو 

 

ماجستير في التاريخ أو ماجستير في 

 اآلثار
1 

 

 كلية الفنون الجميلة

العدد  الماجستير  اإلجازة                                              القسم

 المطلوب

 2 النحتماجستير في  اإلجازة في الفنون الجميلة )النحت( النحت

 

 العمارة الداخلية

الفنون الجميلة )العمارة اإلجازة في 

 الداخلية(
 1 ماجستير في العمارة الداخلية

 1 التصويرماجستير في  اإلجازة في الفنون الجميلة )تصوير(

التصميم الغرافيكي 

 والملتيميديا

اإلجازة في الفنون الجميلة )التصميم 

االتصاالت  -الغرافيكي والملتيميديا

 البصرية(

 االتصاالت البصريةماجستير في 

 
1 

ماجستير في التصميم الغرافيكي 

 والملتيميديا
1 

 



 

 

 

 

 

 

 المعهد العالي لبحوث الليزر وتطبيقاته

العدد  الماجستير  اإلجازة                                              القسم

 المطلوب

 

 

 

فيزياء وتقانة  

 الليزر

 اإلجازة في الهندسة الطبية-

اإلجازة في العلوم الفيزيائية بمختلف -

رياضيات  –فروعها ) فيزياء 

الهندسة -الفيزياء والكيمياء -وفيزياء

 الفيزيائية (

 اإلجازة في هندسة االتصاالت-

اإلجازة في الهندسة الكهربائية -

 هااتوااللكترونية بمختلف اختصاص

 2 ماجستير في علوم الليزر وتطبيقاته-

 

 العالي للترجمة والترجمة الفوريةالمعهد 

العدد  الماجستير  اإلجازة                                              القسم

 المطلوب

 2 ماجستير في الدراسات اللغوية وآدابها اإلجازة في اللغة الفرنسية اللغة الفرنسية

 2 ماجستير في اللغويات التطبيقية وآدابها اإلجازة في اللغة اإلنكليزية اللغة اإلنكليزية

 1 ماجستير في الدراسات اللغوية وآدابها اإلجازة في اللغة العربية اللغة العربية

 

 

 المعهد العالي للتنمية اإلدارية

العدد  الماجستير  اإلجازة                                              القسم

 المطلوب

إدارة الموارد 

 البشرية

اإلجازة الجامعية بمختلف 

 االختصاصات

 1 ماجستير في إدارة الموارد البشرية

اإلجازة الجامعية بمختلف  اإلدارة اإلستراتيجية

 االختصاصات

 ماجستير في اإلدارة اإلستراتيجية

 ماجستير في العلوم اإلداريةأو 
1 

 

اقتصاد وإدارة 

 األعمال الدولية

بمختلف اإلجازة الجامعية 

 االختصاصات

 1 ماجستير في اقتصاد وإدارة األعمال الدولية
 1 ماجستير في العلوم اإلدارية

 

 
 

 المعهد العالي للغات

العدد  الماجستير  اإلجازة                                              القسم

 المطلوب

 1 ماجستير في تعليم اللغة اإلنكليزية وآدابها اإلنكليزيةاإلجازة في اللغة تعليم اللغة 



 

 

 ماجستير في اللغويات التطبيقية اإلنكليزية

 الدراسات األدبيةماجستير في أو 
1 

تعليم اللغة 

 الفرنسية

 ماجستير في الدراسات اللغوية  وآدابها اإلجازة في اللغة الفرنسية

 ماجستير في الدراسات  األدبيةأو 
1 

 

 العالي للتخطيط اإلقليميالمعهد 

العدد  الماجستير  اإلجازة                                              القسم

 المطلوب

التخطيط اإلقليمي 

 الهيكلي الحضري

 ماجستير في التخطيط  والبيئة اإلجازة في الهندسة المعمارية 

 
1 

التنمية اإلقليمية 

للموارد الطبيعية 

 وحماية البيئة

 ماجستير في التخطيط  والبيئة اإلجازة في الهندسة المعمارية 

 
1 

التخطيط اإلقليمي 

للبنى التحتية 

 والخدمات

 ماجستير في التخطيط  والبيئة اإلجازة في الهندسة المعمارية 

 
1 

 

 المعهد العالي للدراسات والبحوث الزلزالية

العدد  الماجستير  اإلجازة                                              القسم

 المطلوب

الهندسة 

الجيوتكنيكية 

 الزلزالية

–)عام اإلجازة في الهندسة المدنية 

الهندسة   –اإلدارة الهندسية واإلنشاء

 الهندسة اإلنشائية( -الجيوتكنيكية

ماجستير في الهندسة الجيوتكنيكية 

 الزلزالية

 ماجستير في  الهندسة الجيوتكنيكيةأو 

1 

–اإلجازة في الجيوفيزياء التطبيقية  علم الزالزل

 كلية العلوم
 ماجستير في علم الزالزل  

 
1 

الهندسة اإلنشائية 

 الزلزالية

–)عام اإلجازة في الهندسة المدنية 

الهندسة   –اإلدارة الهندسية واإلنشاء

 الهندسة اإلنشائية( -الجيوتكنيكية

 1 ماجستير في الهندسة اإلنشائية الزلزالية

 

 / /السويداءفرع جامعة دمشق // 
 كلية التربية الثانية

العدد  الماجستير  اإلجازة                                              القسم

 المطلوب

 1 التربوي ماجستير في علم النفس نفس(التربية )علم الاإلجازة في  علم النفس

 

 

 

 

 كلية الفنون الجميلة الثانية

العدد  الماجستير  اإلجازة                                              القسم



 

 

 المطلوب

 تصميم معماريماجستير في   الهندسة المعمارية اإلجازة  في  عمارة داخلية

  تخطيط مدنماجستير في أو 

 علوم البناءماجستير في  أو 

1 

 التصميم الغرافيكي

 ) ملتيميديا( 

)اتصاالت  اإلجازة  في الفنون الجميلة

 بصرية(
 1 ماجستير في التصميم الغرافيكي

 1 ماجستير في التصوير اإلجازة  في الفنون الجميلة )التصوير( التصوير

 

 

 كلية العلوم الرابعة

العدد  الماجستير  اإلجازة                                              القسم

 المطلوب

 1 ماجستير في الرياضيات  اإلجازة في الرياضيات رياضيات

 

علم الحياة ) 

 البيولوجيا(

 2 ماجستير في علم الحياة الحيوانية علم الحياة ) البيولوجيا(اإلجازة في 
 1 ماجستير في علم الحياة النباتية )البيولوجيا(اإلجازة في علم الحياة 

 

 

 

 

 

 كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية الثانية

العدد  الماجستير  اإلجازة                                              القسم

 المطلوب

 الطاقة هندسة

 الكهربائية

 اإلجازة في الهندسة الكهربائية

 الكهربائية() هندسة الطاقة 
 1 ماجستير في نظم القدرة الكهربائية

 اإلجازة في الهندسة الكهربائية

 ()هندسة الطاقات الكهربائية المتجددة
ماجستير في هندسة الطاقات الكهربائية 

 المتجددة
1 

هندسة القوى 

 الميكانيكية

اإلجازة في الهندسة الميكانيكية 

 )هندسة القوى الميكانيكية(
 ماجستير  في هندسة التبريد 

 ماجستير في هندسة ميكانيك الموائعأو 

ماجستير في الطاقة الشمسية والطاقات أو 

 المتجددة

 ماجستير في الهندسة الحراريةأو 

2 

اإلجازة في الهندسة الميكانيكية 

هندسة -)هندسة القوى الميكانيكية

 طيران(

الميكانيكية إلجازة في الهندسة ا

هندسة الطاقة الشمسية  والطاقات )

 المتجددة(

اإلجازة في الهندسة الميكانيكية 

 )هندسة القوى الميكانيكية(

 

 

 االقتصاد الرابعةكلية 

العدد  الماجستير  اإلجازة                                              القسم



 

 

 المطلوب

اختصاص  -االقتصاداإلجازة في  محاسبة

 المحاسبة
 1 المالية ماجستير في  المحاسبة

 

 

 

 كلية الزراعة الثانية

العدد  الماجستير  اإلجازة                                              القسم

 المطلوب

 

 شعبة عامة

 1 ماجستير في الكيمياء اإلجازة في الكيمياء
 1 ماجستير  في علم التربة )عام( الزراعيةاإلجازة في الهندسة 

 

 كلية اآلداب الثانية

العدد  الماجستير  اإلجازة                                              القسم

 المطلوب

 1 اللغة اإلنكليزيةماجستير في  وآدابها جازة في اللغة اإلنكليزيةاإل اللغة العربية

 الفلسفة الحديثةماجستير في  ةيالفلسف الدراساتجازة في اإل الفلسفة

الفكر العربي الحديث ماجستير في أو 

 والمعاصر

1 

 

 

 فرع جامعة دمشق //درعا//

 كلية اآلداب الثالثة

العدد  الماجستير  اإلجازة                                              القسم

 المطلوب

 1 اللغة اإلنكليزيةماجستير في  وآدابها اللغة اإلنكليزيةجازة في اإل اللغة اإلنكليزية

 

 

 كلية التربية الثالثة

العدد  الماجستير  اإلجازة                                              القسم

 المطلوب

 

معلم صف اإلرشاد 

 النفسي

 اإلجازة في التربية 

 اإلجازة في التربية ) رياض أطفال(
اإلدارة التربية المقارنة وماجستير في 

 التربوية
1 

 تدريسالمناهج وطرائق الماجستير في  اإلجازة في التربية )مناهج(

 تقنيات التعليمالمناهج وماجستير في  أو 
1 

 

 

 

 كلية العلوم الثانية

العدد  الماجستير  اإلجازة                                              القسم



 

 

 المطلوب

 

 

 بيولوجيا

 1 ماجستير في علم الحياة الحيوانية اإلجازة في علم الحياة )البيولوجيا(
 1 ماجستير في علم الحياة النباتية اإلجازة في علم الحياة )البيولوجيا(

 1 ماجستير في  الجبر الجبراإلجازة في  الرياضيات
 1 ماجستير في التحليل الرياضي اإلجازة في التحليل الرياضي

 

 

 كلية الطب البيطري

 القسم القسم القسم القسم
 ماجستير في جراحة حيوان اإلجازة في الطب البيطري -

ماجستير في علم الوالدة والتناسل أو 

 وأمراضها

1 

 ماجستير في أمراض الدواجن البيطرياإلجازة في الطب  -

 ماجستير في علم األدوية والسمومأو 

 ماجستير في تربية دواجنأو 

1 

 البيطرية ماجستير في األمراض الباطنة اإلجازة في الطب البيطري -

معدية عند المراض األماجستير في أو 

 الحيوان

1 

 ماجستير في األحياء الدقيقة اإلجازة في الطب البيطري -

ماجستير في علم الطفيليات عند أو 

 الحيوان

1 

 

 

 

 فرع جامعة دمشق //القنيطرة// 

 كلية التربية الرابعة

العدد  الماجستير  اإلجازة                                              القسم

 المطلوب

 

 معلم صف

اإلجازة  مسبوقة ب دبلوم تأهيل تربوي

 في الجغرافيا
 1 ماجستير في المناهج وطرائق التدريس

اإلجازة في التربية تخصص مناهج 

 وتقنيات التعليم
 1 تقنيات التعليمالمناهج وماجستير في 

 

 

 كلية اآلداب الرابعة

العدد  الماجستير  اإلجازة                                              القسم

 المطلوب

 1 ماجستير  في علم االجتماع  اإلجازة في اآلداب علم االجتماع علم االجتماع

 

 



 

 

 كلية الحقوق الثالثة

 القسم القسم القسم القسم
 القانون التجاريماجستير في  اإلجازة في الحقوق القانون التجاري

 ماجستير في  القانون الخاصأو 
1 

 

 

 كلية العلوم الثالثة

 القسم القسم القسم القسم
 1 ماجستير في الرياضيات  اإلجازة في الرياضيات الرياضيات

 

 

 

 

 

 كلية االقتصاد الثالثة

 القسم القسم القسم القسم
اختصاص  إجازة في االقتصاد إدارة األعمال

 ( مصارف وتأمين)

 1 في العلوم المالية والمصرفيةماجستير 

 

على الراغبين بالتقدم إلى المسابقة مراجعة المعهد العالي للغات للتسجيل باختبار اللغة االنكليزية 
  29/9/2019حيث سيتم التقدم لالختبار بتاريخ  24/9/2019ولغاية  20/9/2019خالل الفترة من 

 للتقدم الختبار اللغة العربية .لعلوم اإلنسانية راجعة كلية اآلداب واوم، 
 مديرية شؤون العاملين –البرامكة  –الطلبات في تجمع اإلدارة المركزية لجامعة دمشق قديم يبدأ ت 

ولغاية يوم الخميس  7/10/2019في  األثنيناعتبارًا من صباح يوم أيام الدوام الرسمي 
ظهر خالل الفترة المذكورة ال/ بعد 1:30/صباحًا وحتى الساعة  /9:30من الساعة / 24/10/2019

. 
مراجعة لوحة  واألوراق المطلوبة الدقيقة االختصاصات تفاصيلوعلى من يود االطالع على 

وفروعها في ) درعا والقنيطرة اإلدارة المركزية لجامعة دمشق ب  مديرية شؤون العاملين اإلعالنات في
 .سويداء ( وال

 رئيس جامعة دمشق                                                     
 

 االستاذ الدكتور محمد ماهر قباقيبي                                             


