
راسبثبزامج   ت التي تمنح:العلمي   لدَّرجبثاليب المجبسة والع   الد ِّ

راسبث كه ِّيَّتتقدو  راسبثيدًٕعت يٍ بزايح  انعهًي  هيب ٔانبحث انع   اند ِّ  انعهًي  هيب ٔانبحث انع   اند ِّ

، انًبخسةةريز بةةبنًقزراث ٔانبحةةث اندةةبيعي  فةةٕ   انةد بهٕوت ْةةي  يٕسعةت عهةةال  ةةجا  رخةةبث عهًي ةة

يَّةت   ْي كه ِّيَّبثْذِ انبزايح في سبع  ٔببنبحث فقط، ٔ كرٕراِ انفهسفت. تُفذ انرَّكًيهي   راعةت كه ِّ  – انش 

يَّةت – (حبنيَّةب )كهيَّةت اد اة سةببقب انعزبيَّةتٔ اإلسةجييَّتانعهٕو  كه ِّيَّت –دست انَُّٓ  كه ِّيَّت يَّةت – انرَّزبيةت كه ِّ  كه ِّ

يَّةت – تاالقرظب  ٔانعهٕو اإل اريَّ  يَّةت -ٔانقةبٌَٕ  انشَّةزيعت كه ِّ راسةبثت ٔطبيعيَّةانًةٕار  ان كه ِّ  تانبيئيَّة اند ِّ

 .اإلَربج انحيٕاَي   كه ِّيَّت

 

راسبث كل ِّيَّتفي  والمنفذةالبزامج المجبسة  •  :العلمي  العليب والبحث  الد ِّ

راعت كل ِّيَّتبزامج  -4-1   نعبمت( : )أبىالش 

كرٕراِ -4-1-1 راعتفي  اند ِّ   .انرَّخظُّظبثفي خًيع  ببنبحث فقط انش 

راعتسريز بزَبيح يبخ -4-1-2 ٔببنبحث  انرَّكًيهي  ببنًقزراث ٔانبحث  انحيٕاَي  اإلَربج  - انش 

  فقط.

راعتبزَبيح يبخسريز  -4-1-3   ٔببنبحث فقط. انرَّكًيهي  ببتي ببنًقزراث ٔانبحث اإلَربج انُ   - انش 

راعتبزَبيح يبخسريز  -4-1-4   فقط.ٔببنبحث  انرَّكًيهي  ببتبث ببنًقزراث ٔانبحث ٔقبيت انُ   - انش 

راعتبزَبيح يبخسريز  -4-1-5 يفيت ببنًقزراث ٔانبحث ًُيت انز ِّ ٔانر   راعي  انش   االقرظب  – انش 

 .انرَّكًيهي  

راعتبزَبيح يبخسريز  -4-1-6 ٔببنبحث  انرَّكًيهي  راعي ببنًقزراث ٔانبحث اإلرشب  انش   - انش 

 فقط.

راعتيبخسريز  4-1-7  ت ببنبحث فقطفي انرقُيت انحيٕيَّ  انش 

راعتيبخسريز  4-1-8  في انكيًيبء ٔانرزبت ببنبحث فقط انش 

 ت ببنبحث فقطانحيٕيَّ  انرقُيت كرٕراِ انفهسفت في  4-1-8
 

نَّبرالهندست: ) كل ِّيَّتبزامج  -4-2   (سِّ

 ٔببنبحث فقط. انرَّكًيهي  ت ببنًقزراث ٔانبحث دست انشراعيَّ بزَبيح يبخسريز انَُّٓ   4-2-1

 (انرَّكًيهي  انبحث )فظهيٍ  راسييٍ+  ببنًقزراث تًدَيَّ دست انَُّٓ بزَبيح يبخسريز ان 4-2-2

 ٔببنبحث فقط.

 ًت(فظٕل  راسيت ٔٔرقت بحثيت يحكَّ  ) جا ببنًقزراث تًدَيَّ دست انبزَبيح يبخسريز انَُّٓ  4-2-3

 ٔببنبحث فقط. انرَّكًيهي  ببنًقزراث ٔانبحث  تًيكبَيكيَّ دست انبزَبيح يبخسريز انَُّٓ  4-2-4

كرٕراِ 4-2-5  .دست انشراعيت ببنبحث فقطفي انَُّٓ  اند ِّ



 

 (سببقب   العزبيَّتو اإلسالميَّتالعلىم ) اآلداة كل ِّيَّتبزامج  -4-3

راسبث كرٕراِ انفهسفت في  -4-3-1  .اإلسجييَّت اند ِّ

راسبث) انعزبيَّتبزَبيح يبخسريز انهغت  -4-3-2  ت( ببنًقزراث ٔانبحث ت ٔاأل بي  انُقدي   اند ِّ

  ٔببنبحث فقط. انرَّكًيهي             

راسبث) انعزبيَّتبزَبيح يبخسريز انهغت  -4-3-3 انُحٕيت ٔانهغٕيت( ببنًقزراث ٔانبحث  اند ِّ

   انرَّكًيهي  

  ٔببنبحث فقط.           

  فقط. بحثٔببن انرَّكًيهي  بزَبيح يبخسريز اإلعجو ببنًقزراث ٔانبحث  -4-3-4

  .انرَّكًيهي  ببنًقزراث ٔانبحث  سَُّت ٔعهٕو انحديثانبزَبيح يبخسريز  -4-3-5

  .انرَّكًيهي  ببنًقزراث ٔانبحث  اإلسجييَّتبزَبيح يبخسريز انعقيدة  -4-3-6

 .انرَّكًيهي  بزَبيح يبخسريز انرفسيز ٔعهٕو انقزآٌ انكزيى ببنًقزراث ٔانبحث  -4-3-7

  .تانعزبيَّ في انهغت  اندبيعي  فٕ   اند بهٕوبزَبيح  -4-3-8

كرٕراِ 4-3-9  انعزبيَّتفي انهغت  اند ِّ

 .اإلعجوفي  اندبيعي  فٕ   اند بهٕوبزَبيح -4-3-11

 في انعجقبث انعبيت اندبيعي  فٕ   اند بهٕو -4-3-11
 

 (ه: )سنجالتَّزبيت كل ِّيَّتبزامج  -4-4

 ٔببنبحث فقط. انرَّكًيهي  ببنًقزراث ٔانبحث  انرَّزبيتبزَبيح يبخسريز  -4-4-1

  فقط. ٔببنبحث انرَّكًيهي  ٔآ ابٓب ببنًقزراث ٔانبحث  انعزبيَّتبزَبيح يبخسريز انهغت  -4-4-2

  ٔببنبحث فقط. انرَّكًيهي  بزَبيح يبخسريز انهغت اإلَدهيشيت ببنًقزراث ٔانبحث  -4-4-3

 ٔببنبحث فقط. انرَّكًيهي  بزَبيح يبخسريز اندغزافيب ببنًقزراث ٔانبحث  -4-4-4

 ٔببنبحث فقط. انرَّكًيهي  راث ٔانبحث خسريز انربريخ ببنًقزبزَبيح يب -4-4-5

راسبثبزَبيح يبخسريز  -4-4-6  . اإلسجييَّت اند ِّ

 .بخسريز انهغت اإلَدهيشيت ٔآ ابٓببزَبيح ي -4-4-7

 .انرَّزبيتفي  اندبيعي  فٕ   اند بهٕوبزَبيح  -4-4-6

 دهيشيت.في تدريس انهغت اإلَ اندبيعي  فٕ   اند بهٕوبزَبيح  -4-4-7

 في تعهى انهغت اإلَدهيشيت. اندبيعي  فٕ   اند بهٕوبزَبيح  4-4-8

 .اإلسجييَّتٔانحضبرة  بريخض انر  تخظ    انرَّزبيتبزَبيح  كرٕراِ  – 4-4-9

 ض اندغزافيب.تخظ   انرَّزبيت كرٕراِ  -4-4-11
 



نَّبروالقبنىن: ) الشَّزيعت كل ِّيَّتبزامج  -4-5  (سِّ

كرٕراِ -4-5-1  ببنبحث فقط. انرَّخظُّظبثخًيع في  اند ِّ

 ٔببنبحث فقط. انرَّكًيهي  بزَبيح يبخسريز انقبٌَٕ انعبو ببنًقزراث ٔانبحث  -4-5-2

 ٔببنبحث فقط. انرَّكًيهي  ببنًقزراث ٔانبحث  بزَبيح يبخسريز انقبٌَٕ انخبص   -4-5-3

 بحث فقط.ٔببن انرَّكًيهي  بزَبيح يبخسريز انفقّ انًقبرٌ ببنًقزراث ٔانبحث  -4-5-4

 ٔببنبحث فقط. انرَّكًيهي  بزَبيح يبخسريز أطٕل انفقّ ببنًقزراث ٔانبحث  -4-5-5
 

نَّبراالقتصبد والعلىم اإلداريت: ) كل ِّيَّتبزامج  -4-6   (سِّ

كرٕراِ -4-6-1  .في إ ارة األعًبل اند ِّ

كرٕراِ -4-6-2  في االقرظب  ببنبحث فقط. اند ِّ

كرٕراِ -4-6-3  ًٕيم.في انبُٕك ٔانر اند ِّ

كرٕراِ -4-6-4  في انًحبسبت. اند ِّ

  .انرَّكًيهي  بزَبيح يبخسريز االقرظب  ببنًقزراث ٔانبحث  -4-6-5

  .انرَّكًيهي  بزَبيح يبخسريز االقرظب  انقيبسي ببنًقزراث ٔانبحث  -4-6-6

  .انرَّكًيهي  بزَبيح يبخسريز إ ارة األعًبل ببنًقزراث ٔانبحث  -4-6-7

  .انرَّكًيهي  يز انبُٕك ٔانرًٕيم ببنًقزراث ٔانبحث بزَبيح يبخسر -4-6-8

 .انرَّكًيهي  بزَبيح يبخسريز انًحبسبت ٔاإل ارة انًبنيت ببنًقزراث ٔانبحث  -4-6-9

  في إ ارة األعًبل. اندبيعي  فٕ   اند بهٕوبزَبيح  -4-6-11

  في انبُٕك ٔانرًٕيم. اندبيعي  فٕ   اند بهٕوبزَبيح  -4-6-11

  في انًحبسبت ٔاإل ارة انًبنيت. اندبيعي  فٕ   اند بهٕو بزَبيح -4-6-21

 في االقرظب . اندبيعي  فٕ   اند بهٕوبزَبيح  -4-6-13
 

راسبثالمىارد الطبيعيت و كل ِّيَّتبزامج  -4-7   (السُّىكيالبيئيت: ) الد ِّ

  .ٔببنبحث فقط  انرَّكًيهي  ببنًقزراث ٔانبحث  ًٕار  انطبيعيت بزَبيح يبخسريز ان -4-7-1

  يبخسريز انحيبة انبزيت ببنبحث فقط. -4-7-2

  يبخسريز انغبببث ببنبحث فقط. -4-7-3

  يبخسريز األسًبك ببنبحث فقط. -4-7-4

 يبخسريز األرطب  اندٕيت ببنبحث فقط. -4-7-5

 ٔببنبحث فقط. انرَّكًيهي  بزَبيح يبخسريز انًزاعي ببنًقزراث ٔانبحث  4-7-6

 .انرَّكًيهي  ًبك ببنًقزراث ٔانبحث بزَبيح يبخسريز األس -4-7-7

 


