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 االختصاص المطلوب للدراسة متطلبات امتحان القبول
عدد مقاعد 

 النفقة الخاصة
عدد مقاعد 
 القبول العام

 الدراسة
 اسم التشكیل والقسم
كلیة التربیة للعلوم 
 الصرفة / ابن الھیثم

  التحلیل العقدي -1
 الجبر المجرد الحلقات و  المودیوالت -2
 التحلیل العددي -3
 االحتمالیة واالحصاء -4
 الریاضيالتحلیل  -5
 تبولوجیا عامة -6
 الجبر الخطي -7
 معادالت تفاضلیة اعتیادیة وجزئیة -8

  خریجي كلیة التربیة ابن الھیثم -1ماجستیر 
خریجي كلیات التربیة بعد  -2ماجستیر  

  اجراء المقاصة
  بعدخریجي كلیة العلوم  -3ماجستیر  

 اجراء المقاصة
 

1 1 
 دكتوراه/
 ریاضیات

 ریاضیات

 التحلیل العقدي -1
 الجبر المجرد  الزمر و الحلقات -2
 التحلیل العددي -3
 االحتمالیة واالحصاء -4
 التحلیل الریاضي -5
 تبولوجیا عامة -6
 الجبر الخطي -7
 معادالت تفاضلیة اعتیادیة وجزئیة -8

ابن       خریجي كلیة التربیة -1بكلوریوس  
  الھیثم

خریجي كلیات التربیة بعد  -2بكلوریوس  
 اجراء المقاصة

 

1 1 
/ماجستیر  

 ریاضیات
 ریاضیات

 علم النفس التربوي -1
 منھج بحث علمي -2
 مناھج وطرائق تدریس -3
 التربیة العملیة -4
 قیاس و تقویم -5

ابن       خریجي كلیة التربیة -1بكلوریوس 
  الھیثم

خریجي كلیات التربیة بعد  -2بكلوریوس 
 اجراء المقاصة

 

1 1 

 ماجستیر /
طرائق 
تدریس 

 الریاضیات

 ریاضیات
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 االختصاص المطلوب للدراسة متطلبات امتحان القبول
عدد مقاعد 

 النفقة الخاصة
عدد مقاعد 
 القبول العام

 الدراسة
 اسم التشكیل والقسم
كلیة التربیة للعلوم 
 الصرفة / ابن الھیثم

 صلبة -1
 : خواص مواد -2
 اشباه موصالت -3
 حسس ومعالجة صوریةت -4
 نوویة متقدمة -5
 تحوالت طوریة -6
 تقنیة اجھزة -7
 بالزما -8

  خریجي كلیة التربیة ابن الھیثم -1ماجستیر 
اجراء خریجي كلیات التربیة بعد  -2ماجستیر  

  المقاصة
  بعدخریجي كلیة العلوم  -3ماجستیر  

 اجراء المقاصة
 

2 2 
 دكتوراه/
 فیزیاء

 فیزیاء

 صلبة -1
 الكترونیات -2
 نوویة -3
 لیزر -4
 میكانیك بانواعھ -5
 كھرومغناطیسیة -6
 كمیة -7

ابن       خریجي كلیة التربیة -1بكلوریوس  
  الھیثم

  خریجي كلیات التربیة بعد -2بكلوریوس  
 اجراء المقاصة

 

4 4 
 ماجستیر/

 فیزیاء
 فیزیاء

 علم النفس التربوي -1
 منھج بالبحث التربوي -2
 طرائق تدریس الفیزیاء -3
 التربیة العملیة -4
 قیاس و تقویم -5
 مناھج دراسیة -6

 

  ابن الھیثم      خریجي كلیة التربیة -1بكلوریوس 
اجراء خریجي كلیات التربیة بعد  -2بكلوریوس 

 المقاصة
 

1 1 

 ماجستیر /
طرائق 
تدریس 
 الفیزیاء

 فیزیاء
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 االختصاص المطلوب للدراسة متطلبات امتحان القبول
عدد مقاعد 

 النفقة الخاصة
عدد مقاعد 
 القبول العام

 الدراسة
 اسم التشكیل والقسم

التربیة للعلوم  كلیة
 الصرفة / ابن الھیثم

 كبمباء فیزیاویة متقدم -1
 كیمیاء عضویة متقدم -2
 كیمیاء تحلیلة متقدم -3
 كیمیاء ال عضویة متقدم -4
 كیمیاء صناعیة متقدم -5
 كیمیاء حیاتیة متقدم -6

خریجي كلیة التربیة ابن  -1ماجستیر 
  الھیثم

خریجي كلیات التربیة  -2ماجستیر  
  المقاصةاجراء بعد 

  بعدخریجي كلیة العلوم  -3ماجستیر  
 اجراء المقاصة

3 
 
 
 

3 
 
 
 
 

 دكتوراه/
 كیمیاء

 كیمیاء
 
 
 
 

 تحلیلیة -1
 عضویة -2
 ال عضویة -3
 فیزیاویة -4
 صناعیة -5
 حیاتیة -6

     خریجي كلیة التربیة -1بكلوریوس  
  ابن الھیثم

خریجي كلیات  -2بكلوریوس  
  التربیة بعد

 اجراء المقاصة
 

8 8 
 ماجستیر/

 كیمیاء
 كیمیاء

 علم النفس التربوي -1
 مناھج البحث العلمي -2
 طرائق تدریس -3
 التربیة العملیة -4
 قیاس وتقویم -5

     خریجي كلیة التربیة -1بكلوریوس 
  ابن الھیثم

خریجي كلیات التربیة  -2بكلوریوس 
 اجراء المقاصةبعد 

 

3 3 

ماجستیر 
/ 

طرائق 
تدریس 

كیمیاءال  

 كیمیاء

 اتجاھات طرائق .1
 المناھج الدراسیة وتطویرھا .2
 تكنولوجیا التعلم والتعلیم .3
 نظریات التعلم والتعلیم .4
 القیاس والتقویم .5
  مناھج البحث العلمي .6

خریجي كلیة التربیة ابن  -1ماجستیر 
  الھیثم

خریجي كلیات التربیة  -2ماجستیر 
  اجراء المقاصة    بعد
الكیمیاء طرائق تدریس   -3ماجستیر 

  خریجي كلیة التربیة االساسیة بعد
  اجراء المقاصة

2 2 

 دكتوراه /
طرائق 
تدریس 
 الكیمیاء

 كیمیاء
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 االختصاص المطلوب للدراسة متطلبات امتحان القبول
عدد مقاعد 

 النفقة الخاصة
عدد مقاعد 
 القبول العام

 الدراسة
 اسم التشكیل والقسم
كلیة التربیة للعلوم 

الھیثمالصرفة / ابن   

 تشریح مقارن .1
 انسجة واجنة .2
 تصنیف وتشریح نبات .3
 حشرات و الالفقریات .4
 طحالب  و فطریات .5

 طفیلیات و مناعة -1
فسلجة حیوانیة و  -2

 نباتیة
 وراثة و خلیة -3
 بیئة وتلوث -4
 احیاء مجھریة -5

خریجي كلیة التربیة ابن  -1ماجستیر 
  الھیثم

خریجي كلیات التربیة  -2ماجستیر  
  بعد

  اجراء المقاصة
  بعدخریجي كلیة العلوم  -3ماجستیر  

 اجراء المقاصة

3 3 
 دكتوراه/
 علوم حیاة

 علوم حیاة

 انسجة و اجنة .1
 تشریح مقارن .2
 تصنیف و تشریح نبات .3
 حشرات و الالفقریات .4
 طحالب وفطریات .5

 طفیلیات و مناعة -1
فسلجة حیوانیة و  -2

 نباتیة
 وراثة و خلیة -3
 احیاء مجھریة -4
 بیئة و تلوث -5

     خریجي كلیة التربیة -1بكلوریوس  
  ابن الھیثم

خریجي كلیات  -2بكلوریوس  
  التربیة بعد

 اجراء المقاصة

3 3 
 ماجستیر/
 علوم حیاة

 علوم حیاة

 علم النفس التربوي -1
 منھج بحث علمي -2
 مناھج و طرائق تدریس علوم الحیاة -3
 تكنولوجیا التعلیم -4
 قیاس و تقویم -5

     خریجي كلیة التربیة -1بكلوریوس 
  ابن الھیثم

خریجي كلیات التربیة  -2بكلوریوس 
 اجراء المقاصةبعد 

2 2 

ماجستیر 
/ 

طرائق 
تدریس 
 علوم حیاة

 علوم حیاة

 طرائق واستراتیجیات التدریس -1
 تطویر مناھج دراسیة -2
 تكنولوجیا التعلیم -3
 نظریات التعلم والتعلیم -4
 القیاس والتقویم -5
  مناھج البحث العلمي -6

خریجي كلیة التربیة ابن  -1ماجستیر 
  الھیثم

خریجي كلیات التربیة  -2ماجستیر 
  اجراء المقاصة    بعد

طرائق تدریس الكیمیاء   -3ماجستیر 
  بعد كلیة التربیة االساسیةخریجي 

  اجراء المقاصة

3 3 

 دكتوراه /
طرائق 
تدریس 
 علوم حیاة

 علوم حیاة

 


