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 إعـــــــالن
تعلنننامعة عنننلم نننفتحلبمبنننامونننلرمحنننةفمتاالننننل مالنننفتعنتامونننيمت إلالنننة م نننامتا ة عنننة متالتنتنننلمم اننن معة عنننلم

ميكلنمتالالديممحملفميحلليمبليمومرقمم ةايم. فتحلب،موحشف مأنميكلنم لحصلمبل م

 متاشهةدةمتا ة عتلممشهةئدمتادرتسة متاعلتةم(مةصلرم امتاشهةئدمتاملحصلمبلته(. 

 م.عهلمبملهمتاحةاتلمويمحة مقنلاه امضةرم لتواللمتعهدمحإح 

 م.سنلمنفمم20تالدممتاطلنة م ايم دترةمشؤونمأبضةءمهتئلمتالدريبمويم لبدمأقصةهم 

 
 

 الطب البشريوالً : كلية أ
  -قسم وظائف األعضاء : ـ 1    

 العدد الدرجة العلمية املؤهل العلمي
 1 أستاذ ماجستير فما فوق

 2 ذ مشاركأستا ماجستير فما فوق

 3 مساعد أستاذ ماجستير فما فوق

 2 محاضر ماجستير فما فوق

 -التشريح :  -2

 العدد الدرجة العلمية املؤهل العلمي
 1 أستاذ ماجستير فما فوق

 2 مشارك أستاذ ماجستير فما فوق

 3 محاضر ماجستير فما فوق

 4 محاضر ماجستير فما فوق
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 -:  األطفالـ قسم طب  3

 العدد الدرجة العلمية علمياملؤهل ال
 20 محاضر فما فوق ماجستير فما فوق

 -قسم الكيمياء احليوية  -4

 العدد الدرجة العلمية املؤهل العلمي
 3 أستاذ مساعد ماجستير فما فوق

 1 محاضر ماجستير فما فوق

 -ـ قسم الطب الشرعي والسموم  :  5

 العدد الدرجة العلمية املؤهل العلمي
 1 أستاذ مشارك كتوراهد

 -:  الوراثيةـ قسم األنسجة  6

 العدد الدرجة العلمية املؤهل العلمي
 3 أستاذ مشارك  دكتوراه

         -ـ قسم النساء والوالدة: 7

 العدد الدرجة العلمية املؤهل العلمي
 10 محاضر فما فوق ماجستير فما فوق

   -:ـ قسم املهارات السريرية 8

 العدد التخصص الدرجة العلمية لمياملؤهل الع
 2 باطنة أستاذ مشارك ماجستير فما فوق

 2 جراحة أستاذ مشارك ماجستير فما فوق

 2 أطفال أستاذ مشارك ماجستير فما فوق
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 -:قسم اجلراحة   - 9

 العدد التخصص املؤهل العلمي
فوق فما ماجستير  5 الجراحة العامة 

فوق فما ماجستير  3 جراحة عظام 

فوق فما ماجستير  2 جراحة مسالك 

فوق فما ماجستير  2 والحنجرة األنف 

فوق فما ماجستير  1 التخدير 

 1 التجميل فوق فما ماجستير

   -:قسم علم األمراض - 10

 العدد الدرجة العلمية املؤهل العلمي
 2 مشارك أستاذ دكتوراه

 2 محاضر ماجستير فما فوق

     -:قسم الباطنة  - 11

 العدد التخصص ملؤهل العلميا
 4 األورام ماجستير فما فوق

 4 القلب ماجستير فما فوق

 2 الرثويات ماجستير فما فوق

 2 األمراض النفسية ماجستير فما فوق

 4 الجلدية ماجستير فما فوق

 2 الجهاز الهضمي ماجستير فما فوق

 2 هاز التنفسيالج ماجستير فما فوق

 3 صاباألع ماجستير فما فوق

 2 قسام العناياتأ ماجستير فما فوق
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         :-واجملتمع األسرةقسم  – 12    

 العدد التخصص املؤهل العلمي
 8 طب عام ماجستير فما فوق

 2 طب بيئة ماجستيرفمافوق

 2 طب مهني ماجستيرفمافوق

 1 إدارة صحية ماجستيرفمافوق

 1 صحة مدرسية ماجستير فما فوق

 1 عدوى مستشفيات فوقماجستير فما 

 : كلية التقنية الطبية ثانيا

 قسم الصحة العامة : -1

 العدد أسم املادة املؤهل العلمي
 1 علوم الوبائيات دكـــتــــوراه

 1 الصحة ونمط الحياة دكـــتــــوراه

 1 الرعاية الصحية لألم والطفل دكـــتــــوراه

 1 ائيذالتفتيش الصحي الغ دكـــتــــوراه

 1 الصحة والسالمة المهنية دكـــتــــوراه

 1 ية العالجيةذالتغ دكـــتــــوراه

 1 مراقبة جودة األغذية دكـــتــــوراه

 1 المنظومات الصحية دكـــتــــوراه

 1 الصحة النفسية دكـــتــــوراه

  -قسم التخدير والعناية الفائقة :  - 2

 العدد التخصص املؤهل العلمي
 2 تخديــــــــــــر تير فما فوقماجس

 2 العناية الفائقة 
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 : كلية طب وجراحة الفم واألسنانثالثا

 العدد التخصص القسم املؤهل العلمي

 االستعاضة الصناعية الدكتوراه

 2 تركيبات ثابتة

 2 تركيبات متحركة

 2 خواص مواد

 العالج التحفظي ماجستير فما فوق
 2 تشريح وصفي

 2 أنسجة فمويةعلم 

 1 تشريح عام جراحة الفم والفكين ماجستير فما فوق

 

 : كلية الطب البيطري       رابعا

 العدد التخصص القسم املؤهل العلمي

 أمراض الدواجن واألسماك دكتوراه
 2 امراض أسماك

 1 أمراض دواجن

 التشريح واألنسجة واألجنة ماجستير فما فوق
 2 التشريح

 1 األجنة

 األمراض الباطنة ماجستير فما فوق
 1 األمراض الباطنة

 1 األمراض المعدية
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 : كلية التمريض خامسا

 العدد التخصص املؤهل العلمي  العدد التخصص املؤهل العلمي
 1 أساسيات التمريض ماجستير فما فوق  1 علم التشريح ماجستير فما فوق

 1 علم األمراض ماجستير فما فوق  1 أحياء دقيقة دكتوراه

 ماجستير فما فوق  1 طفيليات ماجستير فما فوق
تمريض األمومة 

 والطفولة
1 

 1 التثقيف الصحي ماجستير فما فوق  1 علم األدوية ماجستير فما فوق

 1 ية العالجيةذالتغ ماجستير فما فوق  1 علم النفس الطبي ماجستير فما فوق

 1 التمريض الجراحي تير فما فوقماجس  1 الصحة النفسية ماجستير فما فوق

 1 صحة المجتمع ماجستير فما فوق  1 التمريض الباطني ماجستير فما فوق

 1 اإلدارة الصحية ماجستير فما فوق  4 التمريض العام ماجستير فما فوق

 1 عناية ماجستير فما فوق  1 تخدير ماجستير فما فوق

 1 قبالة فوقماجستير فما   1 جراحة عامة ماجستير فما فوق
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               ادسًا : كـلية العـلـومس

  -قسم احلاسب اآللــــــي : -1  

 العدد التخصص املؤهل العلمي
 Computer Organization دكــتــوراه

1 

 Artificial lntellgent 1 دكــتــوراه

 Web Engineering 1 دكــتــوراه

 Operating System And Compiler 1 دكــتــوراه

 Data bases & lnformation Retrieval 1 دكــتــوراه

   -قسم الرياضيات :  -  2

 العدد التخصص املؤهل العلمي
 2 تحليل حقيقي + تحليل دالي دكتوراه

 2 تطبيقية دكتوراه

 1 برمجة الخطية دكتوراه

 1 تحليل مركب دكتوراه

 1 تقطعةنظرية البيانات أوالرياضيات الم دكتوراه

 1 رياضيات ماجستير

 -قسم الغالف اجلوي :  - 3

 العدد التخصص املؤهل العلمي
 دكتوراه

 اإلرصاد الجوي
1 

 2 ماجستير

 1 بــيــئــة دكتوراه

 1 الدوران العام دكتوراه
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 -:  قسم علم احليوان  - 4

 العدد التخصص املؤهل العلمي
 1 علم أمراض األنسجة الجنائي دكتوراه

 1 علم األحياء الجنائي ماجستير فما فوق

 1 أمراض أسماك ماجستير فما فوق

 1 علم الزواحف ماجستير فما فوق

 -قسم الفيزياء :  - 5

 العدد التخصص املؤهل العلمي
 1 فيزياء نووية دكتوراه

 1 فيزياء نظرية دكتوراه

 2 فيزياء ماجستير

 -:  قسم علم النبات - 6

 العدد التخصص الدرجة األكادميية املؤهل العلمي
 1 أمراض نبات أستاذ مساعد فما فوق دكتوراه

 1 وراثة أستاذ مساعد فما فوق دكتوراه

 2 وظائف أعضاء النبات أستاذ مساعد فما فوق دكتوراه

 1 فطريات أستاذ مساعد فما فوق دكتوراه

 1 ارنالشكل المق أستاذ مساعد فما فوق دكتوراه

 1 أحياء دقيقة أستاذ مساعد فما فوق دكتوراه

 1 تشريح نبات أستاذ مساعد فما فوق دكتوراه
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 -قسم اجليوفيزياء : = 7

 العدد التخصص املؤهل العلمي
 A dvanced Ceismic Methods 1 دكتوراه

 Potential Fied Methods 1 دكتوراه

 Seismic Exploration 1 ماجستير فمافوق

 -حصاء :قسم اإل - 8

 العدد التخصص املؤهل العلمي
 1 نظرية االحتماالت دكتوراه

 1 تصميم التجارب دكتوراه
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 سابعًا : كلية الزراعة   

   -:املنزيل قتصاداالقسم   -1

 العدد التخصص الدرجة األكادميية املؤهل العلمي
 1 يةذالغداء والتغ أستاذ مساعد فما فوق دكتوراه

 أستاذ مساعد فما فوق دكتوراه
 النسيج والملبس

 "نسيج" 2

 "ملبس" 2 أستاذ مساعد فما فوق دكتوراه

 2 اإلسكان واإلدارة األسرية أستاذ مساعد فما فوق دكتوراه

 2 نمو الطفل والعالقات األسرية أستاذ مساعد فما فوق دكتوراه

  قسم اإلنتاج احليواني :  -2

 العدد صالتخص املؤهل العلمي
 1 الوراثة الجريئة دكتوراه

 1 فسيولوجيا الحيوان ماجستير

 1 فسيولوجيا عامة ماجستير

           -قسم الزراعات املائية :   - 3

 العدد التخصص املؤهل العلمي   
 1 هندسة المزارع المائية وقماجستير فما ف

 1 بيولوجيا القشريات     وقماجستير فما ف

 1 فسيولوجيا األسماك وقماجستير فما ف

 1 األحياء الدقيقة المائية وقماجستير فما ف
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   -قسم البستنة  :  -4   

 العدد التخصص املؤهل العلمي
 1 إنتاج محاصيل خضر دكتوراه 

 1 إنتاج أشجار فاكهة دكتوراه 

 1 إنتاج نباتات الزينة دكتوراه 

 باتاقسم املراعي والغ   - 5

 العدد التخصص املؤهل العلمي
 1 أسس تنمية ومعاملة أشجار الغابات فوق فما ماجستير
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 ثامنًا : كلية اهلندسة 

 قسم اهلندسة الكهربائية واالكرتونية :  - 1

الدرجة  املؤهل العلمي
 العدد الشعبة التخصص العلمية

 هندسة كهرومغناطيسية أستاذ مشارك وقماجستير فما ف
 االتصاالت
 توااللكترونا

2 

 1 ةالقوى الكهربائي اآلالت الكهربائية أستاذ مشارك رمـحاض

 1 ةالقوى الكهربائي الجهد العالي أستاذ مشارك مـحاضــر

 1 التحكم والميكنة هندسة الحاسب أستاذ مشارك مـحاضــر

 أستاذ مشارك مـحاضــر
 النظم المنظمة للحاسوب
(EmbeddedSystem) 

 1 التحكم والميكنة

     -قسم هندسة املواد واملعادن :  - 2

 العدد التخصص املؤهل العلمي   
 1 المواد االلكترونية دكتوراه

 1 المواد النووية دكتوراه

 1 المواد المركبة دكتوراه

 1 المواد الحيوية دكتوراه

 -قسم اهلندسة املدنية : - 3

 العدد التخصص العام التخصص الدقيق املؤهل العلمي
 1 هندسة مدنية الهندسة البيئية كتوراهد

هندسة الهيدروليكا  دكتوراه
 والموارد المائية

 1 هندسة مدنية
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 -قسم هندسة الطريان :  - 4

 

 -قسم هندسة التعدين :  -5

 العدد التخصص  الدرجة العلمية املؤهل العلمي
 2 هندسة تعدين محاضر دكتوراه

 1  مساعد محاضر ماجستير

  -والصناعية : هلندسة امليكانيكية قسم ا - 6

 العدد التخصص املؤهل العلمي   
 3 شعبة القوى ماجستير فما فوق

 3 شعبة التطبيقية ماجستير فما فوق

 4 شعبة الهندسة الصناعية ماجستير فما فوق

   -قسم هندسة النفط :  - 7

 العدد التخصص املؤهل العلمي   
 Reservoir Engineering 2 دكتوراه

 Production  Engineering 2 دكتوراه

 Drilling Engineering 2 دكتوراه

 

 

 

 العدد التخصص املؤهل العلمي   
 2 هايكل وتصميم مـاجــسـتيــر فما فـــوق

 2 محركات مـاجــسـتيــر فما فـــوق

 2 ديناميكا هوائية مـاجــسـتيــر فما فـــوق

 1 نقل جوي مـاجــسـتيــر فما فـــوق

 1 ميكانيكا طيران وتحكم مـاجــسـتيــر فما فـــوق
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 -قسم اهلندسة الكيميائية :  - 8

 العدد التخصص/ المادة الدرجة العلمية املؤهل العلمي
 1 الهندسة الكيميائية أستاذ مساعد فما فوق هدكتورا

 1 الهندسة الفيزيائية فوق محاضر فما هدكتورا

 1 ندسة العضويةاله فوق محاضر فما هدكتورا

 1 التحليل اآللــي فوق محاضر فما هدكتورا

 -قسم اهلندسة البحرية  :  - 9 

 العدد التخصص املؤهل العلمي   
 دكتوراه

 هندسة بحرية
3 

 2 ماجستير

 دكتوراه
 هندسة المنصات البحرية

3 

 2 ماجستير

 1 هندسة المواني البحرية دكتوراه
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 تقنية املعلومات تاسعًا : كلية     

 العدد القسم املؤهل العلمي   
 2 الحوسبة المتنقلة دكتوراه

 2 تقنية األنترنت دكتوراه

 1 الشبكات دكتوراه

 2 نظم المعلومات دكتوراه

  والعلوم السياسية   االقتصادكلية عاشرًا: 

 قسم إدارة األعمال : ـ  1-

 العدد التخصص املؤهل العلمي   
 دكتوراه

 إدارة
2 

 2  ماجستير

 القياسي : ـ واالقتصادـ قسم اإلحصاء  2   

 العدد التخصص  الدرجة العلمية املؤهل العلمي
 3 رياضيات أستاذ مساعد فما فوق فوق ماجستير فما

 3 إحصاء أستاذ مساعد فما فوق فوق ماجستير فما

 3 تحليل كمي ) قياسي ( أستاذ مساعد فما فوق فوق ماجستير فما
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 عشر : كلية اآلداب    احلادي

 العدد التخصص القسم املؤهل العلمي
 1 أدب إنجليزي اللغة إنجليزية ماجستير فما فوق

 1 علم لغة اللغة إنجليزية ماجستير فما فوق

 2 ترجمة اللغة إنجليزية ماجستير فما فوق

 1 أدب إنجليزي فرع السواني /اللغة اإلنجليزية ماجستير فما فوق

 1 علم اللغة التطبيقي فرع السواني /اللغة اإلنجليزية تير فما فوقماجس

 1 ترجمة فرع السواني /اللغة اإلنجليزية ماجستير فما فوق

 1 علم اللغة النظري فرع السواني /اللغة اإلنجليزية ماجستير فما فوق

 1 مشكالت اجتماعية علم االجتماع ماجستير فما فوق

جتماععلم اال ماجستير فما فوق  1 مناهج وأسس البحث االجتماعي 

اع الحضريمعلم االجت علم االجتماع ماجستير فما فوق  1 

اعي والجريمةماالنحراف االجت علم االجتماع ماجستير فما فوق  1 

 عشر  : كلية الشريعة والقانون بنات بتاجوراء الثاني

 العدد التخصص القسم املؤهل العلمي
 2 أصول فقه القانون ماجستير فما فوق

 2 فقه مقارن القانون ماجستير فما فوق

 2 علوم الحديث والسنة القانون ماجستير فما فوق

 4 القانون العام الشريعة والقانون ماجستير فما فوق

 4 القانون الخاص الشريعة والقانون ماجستير فما فوق

 3 القانون الجنائي الشريعة والقانون ماجستير فما فوق

 1 علم النفس المواد العامة ما فوقماجستير ف

 1 الحاسب اآللي المواد العامة ماجستير فما فوق

 1 اللغة االنجليزية المواد العامة ماجستير فما فوق
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 عشر : كلية اللغات  الثالث

 العدد التخصص القسم املؤهل العلمي
 5  االيطاليةاللغة  ماجستير فما فوق

 1 ت ترجمةنظريا الترجمة ماجستير فما فوق

 1 ترجمة شفهية الترجمة ماجستير فما فوق

 1 ترجمة آلية الترجمة ماجستير فما فوق

 1 دراسات ثقافية الترجمة ماجستير فما فوق

 1 علم اللغة اللغة األسبانية ماجستير فما فوق

 1 ترجمة اللغة األسبانية ماجستير فما فوق

يأدب إسبان اللغة األسبانية ماجستير فما فوق  1 

 1 علم اللغة اللغة الفرنسية ماجستير فما فوق

 2 صوتيات اللغة الفرنسية ماجستير فما فوق

 1 أدب اللغة الفرنسية ماجستير فما فوق

 1 ترجمة اللغة اإلنجليزية ماجستير فما فوق

 1 علم اللغة التطبيقي اللغة اإلنجليزية ماجستير فما فوق

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
   

  واإلعالملفنون الرابع عشر : كلية ا    

 العدد التخصص القسم املؤهل العلمي
 1    آلة قيثار / آلة بيانو   الفنون الموسيقية ماجستير فما فوق

 1    هندسة صوت   الفنون الموسيقية ماجستير فما فوق

 2 فنون تشكيلية الفنون المرئية ماجستير فما فوق

 1 هندسة مناظر الفنون المرئية ماجستير فما فوق

 2 رسوم متحركة الفنون المرئية ماجستير فما فوق

 1 غرافات الفنون المرئية ماجستير فما فوق

 1 سينما الفنون المرئية ماجستير فما فوق

 1 سيسيولوجيا الفن الفنون المرئية ماجستير فما فوق

 الفنون المسرحية ماجستير فما فوق
تقنية العرض 

 المسرحي
2 

 1 نظريات الدراما المسرحيةالفنون  ماجستير فما فوق

 الفنون المسرحية ماجستير فما فوق
تشريح وتحليل النص 

 الدرمي
1 

 2 تصميم وطباعة الفنون الجميلة والتطبيقية ماجستير

 1 تصميم إعالني الفنون الجميلة والتطبيقية ماجستير

 2 الرسم والتصوير الفنون الجميلة والتطبيقية ماجستير فما فوق

 

 شر : كلية الرتبية طرابلس اخلامس ع

 العدد التخصص القسم املؤهل العلمي
 1 خزف التربية الفنية ماجستير فما فوق

 التربية الفنية ماجستير فما فوق
تصميم نسيج وطباعة 

 ومنسوجات
1 

 1 خط عربي التربية الفنية ماجستير فما فوق

 التربية الخاصة ماجستير فما فوق
تعديل سلوك لذوي 

 اإلعاقة
1 

 1 لغة اإلشارة والتخاطب التربية الخاصة ماجستير فما فوق

 1 علم اللغة التطبيقي اللغة اإلنجليزية دكتوراه
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 السادس عشر : كلية الرتبية جنزور   

 العدد التخصص القسم املؤهل العلمي
 1 رياضيات تطبيقية الرياضيات ماجستير فما فوق

 1 ةرياضيات بحث الرياضيات ماجستير فما فوق

 2 إحصاء الرياضيات ماجستير فما فوق

 اللغة اإلنجليزية ماجستير فما فوق
لغة انجليزية نظري 

 وتطبيقي
4 

 1 كيمياء تحليلية الكيمياء دكتوراه

 1 كيمياء غير عضوية الكيمياء دكتوراه

 2 إسالميةدراسات  اللغة العربية دكتوراه

 2 دراسات لغوية اللغة العربية دكتوراه

 الفيزياء تير فما فوقماجس
طرق التدريس 

 الخاصة
1 

 1 طرق البحث الفيزياء ماجستير فما فوق

 والدرجة /دكتوراه
أستاذ  المطلوبة العلمية

 فوق مساعد فما
 1 علم االجتماع الديني علم االجتماع

 1 علم اإلجتماع الطبي  

  
                       علم اإلنسان

 ) االنتروبولوجيا (
1 

 5 حاسوب ////// ستير فما فوقماج
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 السابع عشر : كلية الرتبية قصر بن غشري

املؤهل 
 العدد التخصص القسم الدرجة العلمية العلمي

 1 فيزياء الجوامد الفيزياء أستاذ مساعد دكتوراه

 رياض األطفال ////// دكتوراه
مناهج وطرق تدريس 
 األطفال تربية موسيقية

1 

 1 برمجة وبالحاس  مــاجــستير

 1 شبكات الحاسوب  مــاجــستير

 1 لغة عربية اللغة العربية  مــاجــستير

 1 لغة لغة انجليزية  مــاجــستير

 1 أدب لغة انجليزية  مــاجــستير

 

 الثامن عشر  كلية الصيدلة 

 العدد التخصص القسم املؤهل العلمي
 ماجستير فما فوق

الكيمياء الحيوية 
 السريرية

 1 

 2  الصيدالنيات اجستير فما فوقم

  ماجستير فما فوق
صيدلة 

 مستشفيات
1 

  ماجستير فما فوق
ممارسة 
 صيدالنية

1 

 
 

 


