
 

    2021/2022برامج الدراسات العليا     

   
 College 

  

 الكلية  
 

  كلية تقنية المعلومات   College of Information Technology   التخصصات املطلوبة  

   الهندسةم و ات وعلوماملعل  ةقنيتي فلحملة  البكالوريوس 

   تماو املعل  تقنيةي  ف  ةخلفي مع

 1 MSc. in Information Technology   ت  ماو املعل  ةقنيت في املاجستير 
 1 

 2    االمن االلكترونيي ف املاجستير   MSc. in Cyber Security 2  ات  وماملعل  ةقنيتي ف البكالوريوس  لحملة

 3    هندسة البرمجياتي ف املاجستير   MSc. in Software Engineering 3  ات  وماملعل  ةقنيتي فلحملة  البكالوريوس 

 PhD in Computing and Information 4  في تقنية املعلومات  املاجستير  لحملة

Sciences  

 علوم الحوسبة واملعلوماتوراه الفلسفة في دكت
 4 

  كلية الهندسة   College of Engineering   التخصصات املطلوبة  

 1  ة يميائيكالي الهندسة ف  املاجستير   MSc. in Chemical Engineering 1    الهندسة الكيميائيةي ف البكالوريوسلحملة 

 2    ةينالهندسة  املدي ف املاجستير   MSc. in Civil Engineering 2     الهندسة املدنيةي ف البكالوريوسلحملة 

 3    نيكيةالهندسة  امليكاي ف املاجستير   MSc. in Mechanical Engineering 3   الهندسة امليكانيكيةي ف البكالوريوسلحملة 

 4  ية الهندس اإلدارة ي ف املاجستير   MSc. in Engineering Management 4      الهندسةي ف البكالوريوسلحملة 

الهندسة الكهربائية ي ف لبكالوريوسالحملة 

    واإللكترونية

 5 MSc. in Electrical Engineering   الكهربائية   الهندسةي ف املاجستير

  واإللكترونية
 5 

 -التصميم الداخلي – العمارة ي فلبكالوريوس الحملة 

   عمارة البيئة

6 Masters of Architecture 
 املاجستير في العمارة

 6 

  الكهربائيةي الهندسة  فلحملة  البكالوريوس 

    واإللكترونية

7 MSc. in Telecommunications and 

Networks Engineering 
 املاجستير في هندسة االتصاالت والشبكات

 7 

 8  املاجستير في الطاقة املتجددة  MSc. in  Renewable Energy Engineering 8 الكيميائيةي الهندسة ف لحملة البكالوريوس

 -علوم الحاسوب -م الهندسةو ي علف لحملة البكالوريوس

 نظم املعلومات اإلدارية

9 MSc. of  Artificial Intelligence Systems 
 املاجستير في نظم الذكاء االصطناعي

 9 

 10 دكتوراه الفلسفة في الهندسة الكيميائية   PhD in Chemical Engineering 10 املاجستير في الهندسة الكيميائية  

 11 دكتوراه الفلسفة  في الهندسة املدنية    PhD in Civil Engineering 11 في الهندسة املدنية  املاجستير 

 12 دكتوراه الفلسفة في الهندسة امليكانيكية   PhD in Mechanical Engineering 12 في الهندسة امليكانيكية   املاجستير 

 13 دكتوراه الفلسفة في اإلدارة الهندسية    PhD in Engineering Management 13 في الهندسة   املاجستير 

 PhD in Electrical & Electronic 14 واإللكترونيةفي الهندسة الكهربائية  املاجستير 

Engineering  

دكتوراه الفلسفة في الهندسة الكهربائية  

 واإللكترونية

14 

  كلية العلوم   College of Science   التخصصات املطلوبة  

 1   تطبيقيةال في الفيزياءاملاجستير    MSc. in Applied Physics 1  زياء يي الففلحملة  البكالوريوس 

 2    املاجستير في الرياضيات  MSc. in Mathematics 2  ات ضيي الريافلحملة  البكالوريوس 

 -يمياءكال  –   ةغذيتي الفلحملة  البكالوريوس  

 ان و الحي علوم –الغذاء  علوم - البيولوجي

 3 
MSc. in Nutrition and Dietetics   3  ةظم الغذائينوال  التغذيةي ف املاجستير 

 MSc. in Environment and Sustainable 4  التخصصاتميع جي فلحملة  البكالوريوس 

Development  
 4    مةداستامل  ةميتنوال  ةي البيئفاملاجستير 

 5  الحياة   علومي ف املاجستير     MSc. in Biological  Sciences  5 م الحياة  و عل فيلحملة  البكالوريوس 



 

 تناحليل البياتو  علومي فاملاجستير   MSc. in Big Data Science and Analytics 6  التخصصاتميع جي فلحملة  البكالوريوس 

 ةالضخم
 6 

لحملة البكالوريوس في الكيمياء، الكيمياء 

 الحياة  وما يعادلهم.الهندسية، الفيزياء، علوم 

7 MSc. in Environment Chemistry  
 7 املاجستير في الكيمياء البيئية 

  -حصاء اال  -ياتض الريا -في الفيزياء لحملة بكالوريوس
ي   ف   ةات املماثلجوالدر -الهندسة    -التكنولوجيا-الكمبيوترم  و عل  –يمياء  كال

 م  و العل 

 8 
Higher Diploma in Meteorology  8  وية نبؤات الج تي الف يالعال الدبلوم 

 PhD in Environment and Sustainable 9  في جميع التخصصات  لحملة املاجستير 

Development  
 9  دكتوراه الفلسفة في البيئة والتنمية املستدامة 

 كلية إدارة االعمال    College of Business   التخصصات املطلوبة  

 1   االعمالي إدارة فاملاجستير   MSc. of Business Administration 1   التخصصاتميع جي فالبكالوريوس 

  MSc. in Human Resource Management 2   التخصصاتميع جي فالبكالوريوس 
 2  بشرية رد الواي إدارة املفاملاجستير 

 3   املاليةي فاملاجستير   MSc. in Finance 3   التخصصاتميع جي فالبكالوريوس 

 4    ةي املحاسبفاملاجستير   MSc. in Accounting 4   التخصصاتميع جي فالبكالوريوس 

 5    اإلسالمية  ةفير والص  ةاملالي يفاملاجستير   MSc. in Islamic Banking and Finance 5   التخصصاتميع جي فالبكالوريوس 

 6 املاجستير في التكنولوجيا املالية  MSc. in Financial Technology 6   التخصصاتميع جي فالبكالوريوس 

 MSc. in Real Estate Development and 7   التخصصاتميع جي فالبكالوريوس 

Property Management 

 7 املمتلكاتالتطوير العقاري وإدارة  املاجستير في

 8 الدكتوراة في تحليل األعمال    PhD in Business Analytics 8 لحملة املاجستير في جميع التخصصات 

 كلية اآلداب College of Arts   التخصصات املطلوبة  

 Postgraduate Diploma & Masters in 1    ةالعربي  ةي اللغفالبكالوريوس 

Arabic Language and Literature.  
 1     وآدابها ةالعربي  ةي اللغفواملاجستير  يالدبلوم العال

 2   اإلعالمي ف املاجستير   Masters in Communication 2   التخصصاتميع جي فالبكالوريوس 

 Masters in Applied English Language 3    اإلنجليزية  ةي اللغفالبكالوريوس 

Studies  

  ةي اللغف التطبيقيةي  الدراسات فاملاجستير  

     إلنجليزيةا
 3 

 Postgraduate Diploma and Master in 4   التخصصاتميع جي فالبكالوريوس 

Counselling Psychology 

الدبلوم العالي واملاجستير في علم النفس 

 االرشادي
4 

 Masters in Educational Measurement and 5   التخصصاتميع جي فالبكالوريوس 

Evaluation 

 املاجستير في القياس والتقويم التربوي 
5 

 Postgraduate Diploma and Master in 6   التخصصاتميع جي فالبكالوريوس 

Family Counselling   
 6  االرشاد االسري ي فواملاجستير  يالدبلوم العال

 كلية الحقوق      College of Law   التخصصات املطلوبة  

 1  ن العام  قانو ي الفاملاجستير   Master in Public Law 1  وق ي الحقفالبكالوريوس 

 2  ن الخاص قانو ي الفاملاجستير   Master in Private  Law 2  وق ي الحقفالبكالوريوس 

 3  دكتوراه الفلسفة في القانون العام    PhD in Public Law  3   انون العامقال ي أحد تخصصاتف  املاجستير

 4  دكتوراه الفلسفة في القانون الخاص    PhD in Private Law 4   انون الخاصقال ي أحد تخصصاتف  املاجستير

   كلية العلوم الصحية  College  of Health Sciences   التخصصات املطلوبة  



 

، العالج املنهي، تقويم   يي العالج الطبيع فالبكالوريوس 

 العظام، طب العظام.  

1 MSc. in  Physiotherapy     1     يالعالج الطبيع  يفاملاجستير 

 2  ن  يالبالغ  ةمريض صحت يفاملاجستير     MSc. in Adult Health Nursing 2 مريض تي الفالبكالوريوس 

  


