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تعـلــن نيــابة الدراســات العلـــيا والــبحث العلــمي بجامعة صنعاء عن فتح باب التنسيق والقبول 

 في الـكلـيـات والمراكــز التالـية: (الــدكـتـــوراهلدرجة)م 2023 - 2022للعام الجامعي 
 الـكلـيـة الــدرجــة األقـسام الـمتــاحـة

 الصحة العامة  -.طب المجتمع2علم األدوية والمداواة   .1

 . طب األطفال3
 دكتوراه

 الـطـب والـعـلوم الــصحـيــة

.قسم الجراحة ) جراحة عامة وجراحة أورام( ــ أوعية 1

دموية ــ صدر ــ قلب ــ أطفال ــ تجميل وحروق ــ عظام 

 ومفاصل ــ مسالك بولية ــ تخدير.

غدد صماء ــ كلى ــ أمراض دم ــ جهاز . قسم الباطنة ــ 2

 هضمي وكبد ــ مخ وأعصاب.

. قسم أطفال ) عام ــ صدر ــ غدد صماء( 4. قسم القلب 3

. قسم 7. قسم العيون 6. قسم األنف واألذن والحنجرة 5

. 10. قسم األشعة 9. قسم الجلدية  8النساء والتوليد 

 طب أطفال.

)  الدكتورة السريرية

 لية(التسجيل في الك

 كلية طب األسنان دكتوراه العالج التحفظي .1

. تكنولوجيا 3. علوم الحاسوب 2نظم المعلومات  .1

 المعلومات )إدارة ــ شبكات(
 الحاسوب ونظم المعلومات دكتوراه

 القانون العام -2ة االسالميةالشريع .1

 القانون الخاص .2

التخصص ) توراهــدك

المطلوب شريعة 

 (حقوق - وقانون

 والـــقـــانــونالشريــعــة 

عالقات .3  الصحافة والنشر. 2  اإلذاعة والتلفزيون.1

 عامة وإعالن
 اإلعـــــــــــالم دكتوراه

لنفس علم ا. 3صول التربية أ. 2يط تربوي إدارة وتخط.1

مناهج . 6مناهج اللغة االنجليزية . 5تكنولوجيا التعليم . 4

. 9 جتماعياتاالمناهج . 8 مناهج العلوم .7الرياضيات 

  سالميةاإلالدراسات مناهج . 10عربية اللغة المناهج 

 الـتـــــربــــيـــة دكتوراه



 علوم االغذية والتغذية)علوم األغذية والتغذية( .1

 والبيئة( والمياهوالبيئة)األراضي  والمياهألراضي ا .2

 (وتقانتها)علوم البستنة وتقانتهاالبستنة علوم  .3

 النبات(وقاية النبات)وقاية  .4

علوم المحاصيل والتحسين الوراثي)علوم المحاصيل  .5

 الوراثة وتربية النبات(-والمراعي

الهندسة الزراعية والتقنيات الحديثة)الهندسة الزراعية  .6

 والتقنيات الحديثة(

 -االقتصاد الزراعي)االقتصاد والتعاون الزراعي .7

 االرشاد الزراعي والتنمية الريفية(

 (ةة الحيوانيالثروة الحيوانية)الثرو .8

 الـــــزراعــــــة دكتوراه

 الــعـــلـوم دكتوراه علوم الحياة. 3الفيزياء . 2 الكيمياء .1

 شعبة اللغويات( -اللغة االنجليزية )شعبة األدب .1

 شعبة اللغويات( –اللغة العربية )شعبة األدب  .2
 اللـغـات دكتوراه

علم .3 اللغة العربية وآدابها .2الدراسات اإلسالمية .1

 التاريخ والعالقات الدولية.5 علم النفس.4 االجتماع

اآلثار .8 المكتبات وعلم المعلومات.7 الجغرافيا. 6

 الفلسفة-9 والسياحة

 اآلداب دكتوراه

 كلية التربية الرياضية دكتوراه فلسفة التربية الرياضية

 كلية الهندسة دكتوراه الهندسة المعمارية 

 مركز المياه والبيئة دكتوراه المائية اإلدارة المتكاملة للموارد

 البــتــرول والموارد الطبيعية دكتوراه الدراسات البيئية .2علوم األرض  .1

 تنمية دولية ودراسة النوع االجتماع)باللغة االنجليزية(

 و)اللغة العربية(
 دكتوراه

 مركـــز أبحــاث وخدمــات

 والتنمية االجتماعيالنـوع 

 دكتوراه هجرة ولجؤ
مركز دراسات الهجرة 

 والالجئين

 



 الوثائق املطلوبة للتسجيل                                                    
 

 ( +صورة منها.للماجستير أصل المؤهل الجامعي )وثيقة التخرج .1

 .( +صورة منهاأصل بيان الدرجات التمهيدي)وثيقة التمهيدي .2

 أصل المعدل التراكمي لخريجي جامعة صنعاء+ صورة منه.  .3

تقديرات( لخريجي الجامعات  البكالوريوس)تخرج+طبق أصل  .4

لخرجي الجامعات االهلية والعربية  سالبكالوريووأصل  الحكومية

 صورة منها. +واالجنبية

 صورتين منها)للحاصلين على المؤهل من خارج الوطن(. أصل شهادة المعادلة+ .5

 ( صورة شخصية حديثة ملونة خلفية بيضاء.12)  .6

 أو جواز السفر.صورتين للبطاقة الشخصية  .7

 شروط القبول للدكتوراه
أن يكون المتقدم حاصال على درجة الماجستير من إحدى الجامعات اليمنية او جامعة معترف بها  .1

 وبتقدير ال يقل عن جيد جدًا//.

 أن يجتاز المتقدم /المقابلة الشخصية / التي يحددها القسم والكلية. .2

 ألسباب تأديبية. أال يكون المتقدم قد فصل من أي جامعة أخرى .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ويضاف على ذلك للطالب للوافدين
 

 ان يكون المؤهل معمد من الخارجية والسفارة .1

 صورتين لجواز السفر  .2

 استمارة تعريف السفارة  .3

 ضمانة مالية  .4

 موافقة امن الجامعة  .5

فحص طبي من اإلدارة العامة للخدمات الطبية   .6

 بالجامعة

 اإلجراءات املطلوبة:
أصل وطبق أصل  المعدل التراكمي+ التمهيدي+ ضرورة تسليم أصل الوثائق) شهادة تخرج الماجستير+ .1

 البكالوريوس(. 

 تعبئة استمارة طلب االلتحاق الخاصة من إدارة الدراسات العليا . .2

الدراسات العليا أثناء الدوام الرسمي وفي المدة المحددة  تصوير جميع الوثائق المطلوبة وتسليمها إلى إدارة  .3

 للقبول والتسجيل وأقصى مدة لذلك خالل أسبوعين منذ بدء قطع حافظة التوريد.

 تسديد الرسوم الدراسية السنوية المقررة. .4

شروط ضرورة مراجعة  الكلية والقسم المعني لمعرفة تاريخ امتحانات المفاضلة والمقابالت الشخصية او أي  .5

 أخرى.

 



 إعـــــــــــــــالن
 

تعـلــن نيــابة الدراســات العلـــيا والــبحث العلــمي بجامعة صنعاء عن فتح باب التنسيق والقبول 

 في الـكلـيـات والمراكــز التالـية: (الماجستير-الدبلوملدرجة)م 2023 - 2022للعام الجامعي 
 الـكلـيـة الــدرجــة الـمتــاحـةاألقـسام 

 

. 4طب أسنان األطفال .3تقويم األسنان  .2العلوم األساسية .1

 .7العالج التحفظي . 6جراحة الوجه والفكين   .5الطب الوقائي 

طب الفم وأمراض اللثة والتشخيص وأشعة  .6التعويضات السنية 

 الفم

 

 ماجستير

 

 طب األسنان

. 4. أمراض القلب 3.الكيمياء الحيوية 2 .األحياء الدقيقة1

. طب المجتمع 6. علم الطفيليات 5الطب الشرعي والسموم 

 . طب األطفال7 )صحة عامة(

 الطب والعلوم الصحية ماجستير 

. كيمياء دوائية وتحليلية وعضوية 2.صيدالنيات 1

 . عقاقير4.صيدالنية)ضبط الجودة الصيدالنية( 3
 الصيدلة ماجستير

 

هندسة الطرق  -اإلنشائية الهندسة المدنية)الهندسة .1

 إدارة المشاريع الهندسية(-هندسة المياه والبيئة -والجيوتكنيك

هندسة  -الهندسة الكهربائية)هندسة قوى وآالت كهربائية .2

 هندسة حاسبات وتحكم( -اتصاالت وشبكات

 لهندسة المعمارية)هندسة معمارية(ا .3

 الميكانيكية(الهندسة الميكانيكية)الهندسة  .4

 هندسة ميكاترونكس)هندسة ميكاترونكس( .5

 

 

 ماجستير

 

 

 

 الـهـندسـة

 

 نظم المعلومات  .2علوم الحاسوب  .1

 شبكات(  –تكنولوجيا المعلومات )إدارة .3
 ماجستير

الحاسوب وتكنولوجيا 

 المعلومات

 

 اإلحصاء والمعلومات .3 االقتصاد  .2  العلوم السياسية.1

 تنفيذي( -والمصرفية)أكاديميالعلوم المالية . 4
 ماجستير

 التـجـارة واالقتـصـاد

 ماجستير تنفيذي إدارة أعــــمــــال

القانون  دبلوم.3 دبلوم القانون العام.2 دبلوم الشريعة االسالمية .1

 الخاص

)التخصص المطلوب دـبلوم

 حقوق( -شريعة وقانون
 الشريعة والقانون

 علم الحيوان –4علم النبات  .3 الفيزياء . 2الكيمياء .1

 )ميكروبيولوجي( حياء دقيقةأ -5
 ماجستير

 

 

 الـعـلـــــــوم

 

 

 ريـــــــــــاضـيــــــــــــــات
 ماجستير

 فقط( )بنظام المقررات

 ماجستير     .الدراسات البيئية2علوم األرض .1
كلية البترول والموارد 

 الطبيعية



 )لغير المتخصصين(دبلوم    دبـلـــوم عــــــــــام         

 الـتـربــيــــة

 علم النفس التربوي   .2إلدارة والتخطيط التربوي . ا1

 قران كريم   .5تكنولوجيا التعليم  .4أصول التربية    .3

مناهج وطرق . 7اللغة العربية)النحو والصرف واألدب والنقد(  .6

اللغة االنجليزية   –اللغة العربية   –العلوم   –تدريس)الرياضيات

 . دراسات إسالمية 8( االجتماعيات  –إسالمية دراسات   –

 ماجستير

 

 الصحافة والنشر  .2    اإلذاعة والتلفزيون.1

 العالقات العامة واإلعالن .3

المتخصصين  دبلوم)لغير

 لكل االقسام

والتخصصات من 

الجامعة والجامعات 

 األخــرى وبتقدير جيد(

 اإلعـــــــــالم

 

 الصحافة والنشر  .2 اإلذاعة والتلفزيون .1

 العالقات العامة واإلعالن .3
 ماجستير

علوم المحاصيل والتحسين .2  وقاية النبات)وقاية النبات(.1

)الهندسة  الهندسة الزراعية والتقنيات الحديثة .3  الوراثي

 االقتصاد الزراعي.4  الزراعية والتقنيات الحديثة(

 دبلوم

الزراعة واألغذية 

 والبيئة

 

 

 علوم االغذية والتغذية)علوم األغذية والتغذية( .1

 األراضي والمياه والبيئة)األراضي والمياه والبيئة( .2
 (وتقانتها)علوم البستنة وتقانتهاالبستنة  .3
 وقاية النبات)وقاية النبات( .4
-والتحسين الوراثي)علوم المحاصيل والمراعي علوم المحاصيل .5

 الوراثة وتربية النبات(
الهندسة الزراعية والتقنيات الحديثة)الهندسة الزراعية والتقنيات  .6

 الحديثة(
االرشاد الزراعي  -االقتصاد الزراعي)االقتصاد والتعاون الزراعي .7

 والتنمية الريفية(
 الثروة الحيوانية)الثروة الحيوانية( .8

 ماجستير

 .دبلوم العمل االجتماعي3.الفلسفة   2.اآلثار والسياحة  1

 .الجغرافيا5.التاريخ والعالقات الدولية 4

دبــلوم )لغير 

المتخصصين لكل االقسام 

والتخصصات من 

الجامعة والجامعات 

وبتقدير ال يقل األخــرى

 عن جيد(

اآلداب والعلوم 

 اإلنسانية

 
اللغة . 3  اللغة العربية وآدابها .2 الدراسات اإلسالمية. 1

 علم النفس.6  علم االجتماع.5  اللغة الفرنسية .4 االنجليزية

  الجغرافيا.9 التاريخ والعالقات الدولية.8  الخدمة االجتماعية.7 

 الفلسفة.12  والسياحةاآلثار.11المكتبات وعلم المعلومات.10

 ماجستير



 التربية الرياضية كلية ماجستير تـربـيـــة ريــاضـيــة

 ترجمة .1

 شعبة اللغويات( -اللغة االنجليزية)شعبة األدب .2
 شعبة اللغويات( -اللغة العربية)شعبة األدب .3

 الـلـغـــات ماجستير

 ماجستير تنفيذي إدارة عــــــــامـــــــــــة
مركز تطوير االدارة 

 العامة

 ماجستير جوءدراسات الهجرة والل
مركز الهجرة 

 والالجئين

 المهارات القانونية للمتخصصين .1

 الدراسات القانونية لغير المتخصصين .2
 دبلوم

مركز الدراسات 

 واالستشارات

 ماجستير دراســات قــانـونيــة  والقانونية والتحكيم

مركز خدمات المجتمع  لغير المتخصصين( )دبلوم عربي( -انجليزي/انجليزي -ترجمة)عربي

 ماجستير عربي( -انجليزي/انجليزي -ترجمة)عربي تاللغاوتعليم  للترجمة

 ماجستير دراســة حـقــوق اإلنـســان
مركز حقوق اإلنسان 

 وقياس الرأي العام

مركز أبحاث ودراسات  دبلوم عربي(-دبلوم تكميلي باللغتين )انجليزي

االجتماعي  النوع

 والتنمية
 ماجستير عربي(-دبلوم ماجستير باللغتين)انجليزي

 دبلوم دراســــات سكــانـيــة
مركز التدريب 

 والدراسات السكانية

المركز الجامعي لذوي  لغير المتخصصين( )دبلوم التربية الخاصة

 ماجستير التربية الخاصة اإلعاقة 

 ماجستير الدبلوماسية والعالقات الدولية
مركز الدراسات  

 السياسية واالستراتيجية

في البكالوريوس لمن تقديرهم  تحسين مستوى لرفع التقدير

 مقبول*
 دبلوم

لجميع الكليات 

 والمراكز أعاله

 

تعـلــن نيــابة الدراســات العلـــيا والــبحث العلــمي جبامعة صنعاء عن فتح باب التنسيق والقبول للعام كما 

 :اآلتية التخصصات وي احملالرتبية ة يف كلـيـ(املاجستري - الدبلوم)لدرجةم 2023 - 2022اجلامعي 
 قرآن كريم وعلومه ماجستير كلية التربية المحويت

 

 



                                                  الوثائق املطلوبة للتسجيل   
 

صل المؤهل الجامعي )وثيقة التخرج( وصورة طبق أ .1

 صورة منها. األصل +

أصل بيان الدرجات )شهادة التقديرات( وصورة طبق  .2

 األصل منه +صورة  منها.

 نسخة طبق األصل من الثانوية العامة +صورة منها. .3

صورتين منها)للحاصلين على  + أصل شهادة المعادلة .4

 المؤهل من خارج الوطن(.

 ( صورة شخصية حديثة ملونة خلفية بيضاء.12) .5

 صورتين للبطاقة الشخصية أو جواز السفر. .6

 شهادة الكفاءة في اللغة االنجليزية واللغة العربية والحاسوب خالل الفترة الدراسية. .7

 

 توراهــبول للدكــروط القـــش
أن يكون المتقدم حاصال على الشهادة الجامعية من إحدى الجامعات اليمنية أو جامعة معترف  .1

 بها وبتقدير ال يقل عن جيد// في البرامج األكاديمية وليس هناك تقدير محدد للبرامج التنفيذية.

غة العربية أن يجتاز المتقدم امتحان المفاضلة /المقابلة الشخصية /امتحان مهارات الحاسوب/الل .2

 واالنجليزية التي يحددها القسم والكلية.

 أال يكون المتقدم قد فصل من أي جامعة أخرى ألسباب تأديبية. .3

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ويضاف على ذلك للطالب للوافدين
 

ان يكون المؤهل معمد من الخارجية  .1

 والسفارة

 صورتين لجواز السفر .2

 استمارة تعريف السفارة .3

 ضمانة مالية .4

 موافقة امن الجامعة .5

فحص طبي من اإلدارة العامة  .6

 للخدمات الطبية بالجامعة

 اإلجراءات املطلوبة:
 أصل وطبق أصل البكالوريوس(.  المعدل التراكمي+ التمهيدي+ تسليم أصل الوثائق) شهادة تخرج الماجستير+ .1

 الخاصة من إدارة الدراسات العليا .تعبئة استمارة طلب االلتحاق  .2
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