
 الشهادة القسم لكليةا ت

 الهندسة 1
 ماجستير الهندسة المدنية

 ماجستير الهندسة الميكانيكية

 العلوم 2

 علوم الحياة
 ماجستير

 دكتوراه

 ءالفيزيا
 ماجستير

 دكتوراه

 الكيمياء
 ماجستير

 دكتوراه

 التربية الرياضية التربية الرياضة 3
 ماجستير

 دكتوراه

4 

 
 اآلداب

 
 

 ماجستير الجغرافية

 التاريخ
 

 ماجستير

 دكتوراه

 ماجستير اللغة العربية

 الزراعة 5

 التربة والمياه
 ماجستير

 دكتوراه

 الحيوانيةالثروة 
 ماجستير

 دكتوراه

 محاصيل حقلية
 ماجستير

 دكتوراه

 ماجستير البستنة

 ماجستير االقتصاد الزراعي

 ماجستير علوم الحاسبات علوم الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات 6

 االقتصاد اإلدارة واالقتصاد 7
 ماجستير

 دكتوراه

 العلوم اإلسالمية 8
 ماجستير الفقه واصوله

 ماجستير اصول الدين

 التربية للعلوم الصرفة 9
 ماجستير الكيمياء

 ماجستير الفيزياء
ةاللغة االنكليزي  ماجستير 

 الشهادة القسم لكليةا ت

10 
 

 التربية للعلوم اإلنسانية

ةاللغة االنكليزي  ماجستير 

 ماجستير علوم القران

 ماجستير التاريخ

التربوية العلوم 
 والنفسية

 ماجستير

 اللغة العربية
 ماجستير

 دكتوراه

 ماجستير الجغرافية



 

 

 

 

 المجموع عدد الطلبة نوع الدراسة القسم الكلية ت

1 
 االداب 

 التأريخ

 6 ماجستير

 10 دكتوراة 22

 6 ماجستير الجغرافية

2 
 العلوم االسالمية

 15 ماجستير الفقة واصولة
33 

 18 ماجستير اصول الدين

3 
 التربية للعلوم الصرفة

 13 ماجستير فيزياء

 11 ماجستير كيمياء 41

 17 ماجستير علوم حياة

4 
 الزراعة

 التربة والموارد المائية

 13 ماجستير

57 

 4 دكتوراة

 الثروة الحيوانية

 10 ماجستير

 2 دكتوراة

 المحاصيل الحقلية

 7 ماجستير

 7 دكتوراة

 11 ماجستير البستنة وهندسة الحدائق

 3 ماجستير االقتصاد الزراعي

4 

علوم الحاسوب 

 وتكنولوجيا المعلومات
 علوم الحاسوب

 31 ماجستير
31 

5 
 21 21 ماجستير القانون والعلوم السياسيةالقانون 

 دكتوراه

 ماجستير القانون العام القانون والعلوم السياسية 11

 التربية للبنات 12

 الماجستير علوم الحياة

 الماجستير التاريخ
 الماجستير اللغة العربية

 الماجستير الجغرافية



6 
 التربية الرياضية التربية الرياضية

 10 ماجستير

20 

 10 دكتوراة

7 
 االقتصاد االدارة واالقتصاد

 20 ماجستير 

24 

 4 دكتوراة

8 
 الهندسة

 17 ماجستير الهندسة المدنية

32 

 15 ماجستير الهندسة الميكانيكية

9 
 العلوم

 الحياة علوم

 35 ماجستير 

148 

 24 دكتوراة

 الفيزياء

 29 ماجستير 

 14 دكتوراة

 الكيمياء

 24 ماجستير 

 22 دكتوراة

10 
 التربية للعلوم االنسانية

 24 ماجستير التاريخ

188 

 29 ماجستير  الجغرافية

 27 دكتوراة

 25 ماجستير  اللغة العربية

 25 دكتوراة

 19 ماجستير علوم القرآن

 17 ماجستير اللغة االنكليزية

العلوم التربوية 

 22 ماجستير والنفسية

11 
 الطب

 5 ماجستير االحياء المجهرية

7 

 2 ماجستير طب المجتمع

12 
 التربية للبنات

 10 ماجستير الجغرافية

 6 ماجستير التاريخ 25

العربية اللغة  9 ماجستير 

 649 المجموع

 

 



 


