
توزي    ع الدرجات عىل تشكيالت جامعة البرصة

2019حسب االختصاصات المطلوبة لغرض اعالن 

جامعة البرصة

لجنة التعينات المركزية

العدد المطلوبالالختصاص المطلوبالشهادةاسم الكلية

E1دكتوراه

1ترجمةماجستير

1محاسبة/إدارة واقتصاد بكالوريوس

1إحصاء

1محاسبة

1نظم المعلومات اإلدارية

1علوم مالية ومرصفية/إدارة واقتصاد 

1تنكلوجيا المعلومات

1اقتصاددكتوراه

1إدارةماجستير

1محاسبة/إدارة واقتصاد 

1علوم الحاسوب

2علوم الحاسوب

1هندسة حاسبات

يةدكتوراه 1جغرافية البشر

1جغرافية سكانية

بوي 1علم النفس التر

1علوم الحاسوببكالوريوس

بية اإلنسانية 3علوم القران والتر

ية ز 1لغة إنكلت 

1محاسبة/إدارة واقتصاد 

1علوم الحاسوب

1رياضيات

1علوم الحاسوب

ياء ز 1فت 

1كيمياء

1إحصاء/إدارة واقتصاد 

1تربية كيمياء

1علوم الحاسوب

ونياتدبلوم 1دبلوم الكتر

ز 1تمريض بالغي 

1ماجستت  أطفال

2تمريض

1علوم الحاسوب

1هندسة حاسبات

ماجستير

بية للعلوم  كلية الير

اإلنسانية

دكتوراه

بية للعلوم  كلية الير

الرصفة

ماجستير

بكالوريوس

بكالوريوس

بية للبنات كلية الير

كلية اإلدارة واالقتصاد

ماجستير

بكالوريوس

كلية اإلدارة 

القرنة/واالقتصاد

بية البدنية  كلية الير

وعلوم الرياضة

 االداب

كلية التمريض

ماجستير

بكالوريوس

بكالوريوس

بكالوريوس
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توزي    ع الدرجات عىل تشكيالت جامعة البرصة

2019حسب االختصاصات المطلوبة لغرض اعالن 

جامعة البرصة

لجنة التعينات المركزية

العدد المطلوبالالختصاص المطلوبالشهادةاسم الكلية

1بكالوريوس علوم حاسباتبكالوريوسكلية الدراسات العليا

بة والموارد المائية 1علوم التر

1وقاية نبات

1بكالوريوس طب بيطري

1علوم تربة وموارد مائية/زراعة

1علوم الحاسوب

1صيدلة صناعية

1عقاقت  ونباتات طبية

1إحصاء/إدارة واقتصاد

1علوم الحاسوب

1اشعة تشخيصية

1علوم الحاسوب

ياء طبية ز 1فت 

1محاسبة/إدارة واقتصاد

يدكتوراه
ي ووقائ 

1طب باطنز

1امراض

ي
ي ووقائ 

1طب باطنز

1إدارة اعمال/إدارة واقتصاد

1 طب بيطري

1هندسة حاسبات

1انسجة واجنة/التحليالت المرضية 

1وراثة/التحليالت المرضية 

ية/التحليالت المرضية 1احياء مجهرية بكتت 

1 كيمياء

1اسماك/زراعة

1إدارة اعمالدبلوم

1سمعية ومرئية

1خزف/فنون تشكيلية

1فنون موسقية

1محاسبة/إدارة واقتصاد 

1علوم الحاسوب

1علوم الحاسوببكالوريوس

1كهرباءدبلوم

2علوم الحاسوب

كلية الفنون

ماجستير

كلية القانون

كلية الصيدلة

ماجستير

كلية الطب

بكالوريوس

كلية الزراعة

ماجستير

بكالوريوس

بكالوريوس

ماجستير

ماجستير

بكالوريوس

كلية العلوم

ماجستير

بكالوريوس

بكالوريوس

كلية الطب البيطري
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توزي    ع الدرجات عىل تشكيالت جامعة البرصة

2019حسب االختصاصات المطلوبة لغرض اعالن 

جامعة البرصة

لجنة التعينات المركزية

العدد المطلوبالالختصاص المطلوبالشهادةاسم الكلية

1هندسة كيميائية

1هندسة مواد

1معادن/هندسة ميكانيكية 

2هندسة نفط

1علوم مالية ومرصفية/إدارة واقتصاد 

1هندسة كهرباء

1كهرباء

1ميكانيك

1الكيمياء التحليلية

1الكيمياء العضوية

ية ز 1لغة/اللغة اإلنكلت 

1نقد قديم/اللغة العربية

1حبليات/علوم حياة

ية ز 1ادب/لغة إنكلت 

1اداب مكتبات

1محاسبة/إدارة واقتصاد 

1إدارة اعمال/إدارة واقتصاد

1امراض وجراحة ماحول االسنان

ر ز 1علوم لت 

ي    ح عام 1ماجستت   تشر

1 هندسة حاسبات

1طب اسنان

1علوم الحاسوب

1بورد اشعة وسونار

1جراحة جملة عصبية

1طب عام

1نفسية عقلية

1إدارة اعمال/إدارة واقتصادبكالوريوس

1كهرباءدبلوم

1كيمياء تحليلية بحريةدكتوراه

ياء بحرية ز 1فت 

1كيمياء بحرية

1محاسبة/إدارة واقتصاد بكالوريوس

3علوم الحاسوبماجستير

1محاسبة/إدارة واقتصاد 

2علوم الحاسوب

1 هندسة حاسباتبكالوريوسرئاسة الجامعة

ات 1صيانة كامت 

1كهرباء

كلية طب الزهراء

دبلوم

كلية تربية القرنة

ماجستير

بكالوريوس

كلية طب االسنان

ماجستير

بكالوريوس

كلية الهندسة

بكالوريوس

ماجستير

بكالوريوس

كلية علوم الحاسبات 

وتكنولوجا المعلومات

وحدة /رئاسة الجامعة 

الصيانة
دبلوم

دكتوراه

ماجستيركلية علوم البحار
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توزي    ع الدرجات عىل تشكيالت جامعة البرصة

2019حسب االختصاصات المطلوبة لغرض اعالن 

جامعة البرصة

لجنة التعينات المركزية

العدد المطلوبالالختصاص المطلوبالشهادةاسم الكلية

يد المركزي 1علوم الحاسوبشعبة الير

1علوم الحاسوبقسم االرشاد

1علوم الحاسوبقسم األنشطة الطالبية

1محاسبة/إدارة واقتصاد قسم الشؤون المالية

1إحصاء/إدارة واقتصاد

1علوم الحاسوب

1كهرباءدبلومقسم شؤون الديوان

ي ز 1اداب إنكلت 

1محاسبة/إدارة واقتصاد 

ياءمركز أبحاث البوليمر ز 1فت 

1بستنة/زراعةمركز أبحاث النخيل

1محاسبة/إدارة واقتصاد مركز التعليم المستمر

1علوم الحاسوب

1اتصاالت/ هندسة حاسبات

1اداب ترجمةمكتب رئيس الجامعة

132المجموع الكىلي

قسم شؤون الطلبة

بكالوريوس

ونية مركز الحاسبة االلكير

بكالوريوس

ية قسم الموارد البشر
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