
 انتخصص انذقيق انتخصص انعبو

 طب وصيذنت

 طب أسُبٌ

 طب بششي )عبو(

 صيذنت

 طب ششعي

 

عهىو طبيت 

 تطبيقيت

 أخهضة طبيت

 يختبشاث طبيت

 تًشيض

 عالج طبيعي

 عالج تُفسي

 )سعبيت اسُبٌ( صحت فى واسُبٌاخصبئي 

 عظبواخصبئي 

 اخصبئي طىاسئ

 اخصبئي تخذيش

 بصشيبثاخصبئي 

 أخصبئي تغزيت

 اخصبئي أشعت

 

 

 حبسب آني

 تقُيت حبسب

 تقُيت يعهىيبث

 أيٍ يعهىيبث

 عهىو حبسب

 هُذست شبكبث

 هُذست بشيديبث

 َظى انًعهىيبث

 شبكبث حبسب

 هُذست حبسب



 انتخصص انذقيق انتخصص انعبو

 إداسة يعهىيبث

 دعى فُي

 (بيعبدنهتقُيت شبكبث )انكهيبث انتقُيت وانًذسبيٍ ويب 

 تقُيت بشيديبث وتطبيقبث

 

 

 

 

 

 

 

 

 انهُذست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هُذست كهشببئيت

 انهُذست انكهشببئيت انتحكى واألَظًت انزكيت

 انهُذست انكهشببئيت انقىي انكهشببئيت

 هُذست ييكبَيكيت

 هُذست يذَيت

 (انتشييذ/اإلَشبءاث)انهُذست انًذَيت 

 (وانبيئتانًيبِ )انهُذست انًذَيت 

 عًبسة - هُذست يعًبسيت

 انعًشاَيوانتصًيى انتخطيط هُذست 

 )َظى( هُذست صُبعيت

 بثهُذست انكتشوَي

 اتصبالثهُذست 

 وانكتشوَيبث اتصبالثهُذست 

 هُذست يسبحت

 هُذست بحشيت

 هُذست َىويت

 هُذست ساليت وحًبيت

 هُذست اطفبء

 هُذست كيًيبئيت

 طيشاٌهُذست 

 وانًشوس انُقم هُذست

 إشعبعيت هُذست

 بيئيتهُذست 



 انتخصص انذقيق انتخصص انعبو

 هُذست صيبَت وتشغيم

 ايُيت وأَظًتهُذست ساداساث 

 إداسة هُذسيت

 

هُذست تقُيت 
)خشيدي انكهيبث انتقُيت 

 (بويب يعبدنه

 تقُيت انكتشوَيبث وصُبعت تحكى

 تبشيذ وتكييفتقُيت 

 تقُيت كهشببئيت

 و يشكببثيحشكبث تقُيت 

 

 انعهىو

 احصبء

 بحىث وعًهيبث

 أسبنيب كًيت

 فيضيبء

 سيبضيبث

 كيًيبء

 كيًيبء حيىيت

 خيىنىخيب

 خيىفيضيبء

 أحيبء

 أحيبء دقيقت

 أدنت خُبئيت

 عهىو خُبئيت

 بيئت

 أسصبد

 صساعيت هُذست

 عهىو تغزيت

 

 يىاَئ وَقم بحشيانعهىو 



 انتخصص انذقيق انتخصص انعبو

وانذساسبث 

 انبحشيت

 يسبحت بحشيت

 بيئت بحشيت

 ساليت بحشيت

 عهىو بحبس

 دساسبث بحشيت

 

 نغبث وتشخًت

 نغت إَدهيضيت

 نغت تشكيت

 نغت اوسديت

 نغت فبسسيت

 نغت صيُيت

 نغت فشَسيت

 نغت انًبَيت

 نغت اسببَيت

 
 تشبيت

 تشبيت بذَيت

 انتشبيت انفُيت

 

 عهىو إداسيت

 انذونياداسة انُقم 

 عالقبث دونيت

 عهىو سيبسيت

 (تخطيط وتُظيى) تُظيى وتطىيش إداسي

 اداسة اعًبل

 اداسة عبيت

 إداسة خىدة

 يىاسد بششيت

 َظى يعهىيبث اداسيت

 يحبسبت



 انتخصص انذقيق انتخصص انعبو

 إداسة اعًبل حح وعًشة

 تًىيم( - وإداسة انًخبطش - االستثًبس) إداسة يبنيت

 إداسة انًششوعبث

 يستشفيبثصحت وإداسة 

 تخطيط إداسة

  اقتصبد

 أعًبل اقتصبديبث

 

 عهىو اختًبعيت

 َظى انًعهىيبث اندغشافيت

 خشائط

 خذيت اختًبعيت

 عهى اختًبع

 تبسيخ

 خغشافيب

 ويعهىيبث( يكتببث) عهى يعهىيبث

 إداسة يكتبيت

 عهى َفس

 أخصبئي َفسي

 عذانت خُبئيت

 ايٍ وطُي

 

انصحبفت 

 واالعالو

 عالقبث عبيت

 اندشافيكس وانىسبئط انًتعذدة

 )اعالو واتصبل تسىيقي( إعالو

 صحبفت )صحبفت وَشش إنكتشوَي(

 إراعت وتهفضيىٌ

 
 ششيعت إسالييت انششيعت



 انتخصص انذقيق انتخصص انعبو

وانذساسبث 

 اإلسالييت

 دعىة وثقبفت إسالييت

 دساسبث قشآَيت

 عقيذة ويزاهب يعبصشة

 أصىل ديٍ

 
 نغت عشبيت انهغت انعشبيت

 
 انقبَىٌ

 قبَىٌ )أَظًت(

 قبَىٌ بحشي
 

 

 

 

 


