
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التخصص العام الشهادة
التخصص  
 الدقيق 

 
ي يحق لها التقديم 

 الخلفية العلمية الت 
 مواد االمتحان التنافسي 

    

 دبلوم عالي 

 علوم حياة 

أدلة  
 جنائية 

  

ي علوم الحياة علوم بكالوريوس 
 ف 

ي علوم الكيمياء علوم بكالوريوس
 ف 

ياء الطبية  سبكالوريو  ي الفي  
 ف 
ي 
 التقنيات االحيائيةبكالوريوس ف 

ي  ي الطب البشر
 بكالوريوس ف 

ي طب االسنان 
 بكالوريوس ف 

ي الصيدلة
 بكالوريوس ف 

ي الطب البيطري 
 بكالوريوس ف 

Introduction to forensic 
medicine (DNA analysis in 

forensic medicine)An 
introduction to the 

applications of genetic 
engineering in forensic 

medicineCriminal insectsCell 
culture 

 دبلوم عالي 
التحليالت  
 المرضية 

  

ي علوم الحياة  علوم بكالوريوس
 ف 

ي التحليالت المرضية
 بكالوريوس ف 

ي التمريض  
 بكالوريوس ف 

ي تقانة احيائية طبية 
 بكالوريوس ف 

ي الطب البيطري 
 بكالوريوس ف 

Diagnosis of bacteria 
Diagnosis of viruses 

Medicinal fungi 
Medicinal parasites 

Blood diseases 



 
 
 
 
 
 
 
 

 التخصص العام الشهادة
التخصص  
 الدقيق 

 
ي يحق لها التقديم 

 الخلفية العلمية الت 
 مواد االمتحان التنافسي 

    

 ماجستي  

 علوم حياة 

 بكالوريوس علوم حياة    علوم حياة 

parasites 
Entomology 

Plant anatomy and 
taxonomy 

Plant physiology 
Histology & Animal 

physiology 
Cell biology  
Immunity 
Mycology 

Ecology & Pollution 
Molecular biology 

Pathogenic bacteria 
Microbial physiology 

    دكتوراه

 ماجستي  علوم حياة 
 حياة / احياء مجهرية ماجستي  علوم 

 ماجستي  علوم حياة / علم الحيوان
 ماجستي  علوم حياة / علم النبات 

Molecular biology 
Pathogenic bacteria and 

viruses 
Mycology 

Histology and Physiology 
Parasite and invertebrate 

Entomology 
Plant anatomy and 

taxonomy 
Plant physiology 

Cell biology  
Immunity 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التخصص العام الشهادة
 

ي يحق لها التقديم 
 الخلفية العلمية الت 

 مواد االمتحان التنافسي 

    

 ماجستي  

 كيمياء 

 بكالوريوس علوم كيمياء    

Organic chemistry,  
inorganic chemistry, 
 Physical chemistry, 
analytical chemistry, 

biochemistry 

    دكتوراه

 ماجستي  علوم كيمياء 
 ماجستي  علوم كيمياء تحليلية   

ياوية   ماجستي  علوم كيمياء في  
 عضوية  ماجستي  علوم كيمياء 

 العضوية ماجستي  علوم كيمياء
 ماجستي  علوم كيمياء حياتية   

Organic chemistry,  
inorganic chemistry, 
Physical chemistry,  

analytical chemistry, 
biochemistry 
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ي يحق لها التقديم 

 الخلفية العلمية الت 
 مواد االمتحان التنافسي 

    

 بكالوريوس علوم بيئة    بيئة ماجستي  

1- Environment and pollution Water) 
environment Environmental 

Toxicology). 
General Environment 

2- Environmental Engineering 
(sustainable development  ،wastewater 
treatment and waste disposal  ،Water 

Pollution). 
3- General Microbiology 

(Environmental microbiology  ،Food 
pollution). 

4- Animal Environment (General 
Biology Zoology) ،Biodiversity ) 

5- Plant environment (General Biology 
Botany  ،Plant groups) 

6- genetics (Environmental genetics   ،
Communicable ,diseases Epidemiology) 

 
  

    صحة بيئية دبلوم 

 البيئة و علوم الحياة و الكيمياءخريجوا كليات العلوم / اقسام  

 ب خريجوا كليات علوم البيئة 

 خريجوا كليات الهندسة اقسام الهندسة البيئية -ج

 خريجو كليات الزراعة اقسام التربة و المياه و الوقاية -د 

 القسم الطبي والزراعي -التقانات االحيائية  -ه

 

 اساسيات بيئة و تلوث

 كيمياء حياتية

مجهريةبيئة احياء   

 صحة مجتمع

 وبائيات

 سموم بيئية

 تلوث هواء



 

 التخصص العام الشهادة
التخصص  
 الدقيق 

ي يحق لها التقديم 
 الخلفية العلمية الت 

 مواد االمتحان التنافسي 

  

 رياضيات  رياضيات  ماجستي  

 بكالوريوس علوم رياضيات 
 تربية رياضيات سبكالوريو , 

 علوم حاسوب ورياضيات قسم الرياضيات  سبكالوريو , 
 قسم الرياضيات - بكلوريوس حاسوب وتكنلوجيا المعلومات

Foundations of Mathematics 
Linear Algebra  

Probability Theory 
Ordinary Differential Equations  
Partial  Differential Equations 

Advance Calculus  
Abstract Algebra (Group Theory 

+Ring Theory) 
Real Analysis  

Numerical Analysis 
Mathematical Statistic  

 
General Topology 
Complex Analysis 

Functional Analysis  


