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 اتالمناظر في الجامعالتخصص  التخصص في كلية المجتمع

 علوم الشريعة 

 علوم الشريعه والحضارة االسالميه 

 الشريعه االسالمية 

 التربية االسالمية

 العلوم الشرعية 

 علوم الشريعة االسالمية 

 الوعظ واالرشاد 

 االمامة والوعظ 

 اءات القرانيةالقر 

 القراءات

 التالوة وعلوم القران 

 الفقه الحنفي

 الفقه الشافعي

 الفقه المالكي 

 الشريعة 

 أصول الدين 

 الدعوة واإلعالم اإلسالمي

 الفقه وأصوله 

 االمامة والخطابة

 االمامة والوعظ واالرشاد

 الدراسات االسالمية

 الفقه الحنفي

 القراءآت القرآنية

 الحقوق

 شهادة التأهيل التربوي 

 التأهيل التربوي 

 تربية الطفل/إناث 

 معلم صف

 االرصاد الجويه 

 المراقبة الجوية

 المراقبة الجوية التأسيسية

 المعلومات الجوية

 الفيزياء التطبيقية

 الفيزياء

 المعلومات والحوسبة تقنية 

 االتصاالت الثابتة

 ندسة الكهربائيةاله

 وااللكترونيات  هندسة االتصاالت

 أمن المعلومات والفضاء االلكتروني

 هندسة الشبكات

 هندسة الحاسوب

 هندسة البرمجيات 

 امن البيانات والشبكات 

 الحوسبة النقالة 

 العلوم 

 اإلحصاء 

 ادارة المياه والبيئة 

 الجيولوجيا والبيئة 

 الرياضيات 

 علوم األرض والبيئة 

 العلوم الحياتية

 الفيزياء 

 الفيزياء الطبية الحيوية 

 الكيمياء

 علم الحاسوب

 نظم معلومات حاسوبية 

 الرياضيات 
 االحصاء

 الرياضيات

 كيمياء 

 

 

 الكيمياء

 تكنولوجيا الكيمياء 

 علوم الغذاء والتغذية 

 الكيمياء الصيدالنية 

 علوم طبية ومخبرية 

 التحاليل الطبية  
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 لرياضيةالتربية ا 

 التربية الرياضية

 والصحية  التربية البدنية

 تأهيل رياضي

 ادارة وتدريب رياضي 

 اللغة العربية 

 

 اللغة العربية وادابها

 اللغة العربية لغير الناطقين بها 

 اللغة العربية لغير الناطقين بها

 اللغة العربية وادابها

 اللغة العربية لغير الناطقين بها 

 الترجمة

 اللغة  االنجليزية 

 الترجمة 

 

 اللغة االنجليزية وادابها 

 الترجمة 

 معلم صف /انجليزي

 اللغة االنجليزية والفرنسية وادابهما 

 اللغات الحديثة 

 معلم صف /لغة انجليزية

 اللغة االنجليزية وادابها 

 الترجمة 

 معلم صف /انجليزي

  اللغة االنجليزية والفرنسية وادابهما

 التعليم االبتدائي

 الفنون الجميلة 

 التربية الفنية 

 التربية الفنية / الفنون الجميلة 

 فنون بصرية

 الفنون التشكيلية

 التربية المهنية 

 الخزف والفنون 

 الفنون اإلسالمية

 التصميم الجرافيكي

  التصميم الداخلي

 السينما والتلفزيون 

 فنون المسرح 

 فنون التلفزيون 

 فنون المسرح و السينما والتلفزيون 

 فنون المسرح و السينما والتلفزيون / فنون المسرح 

 فنون المسرح و السينما والتلفزيون / فنون التلفزيون 

 تاج واخراج تلفزيونيان

 فنون السينما والتلفزيون

 فنون مسرحية

 الدراما

 اذاعة وتلفزيون

 والتلفزيوني التصميم السنمائي والمسرحي

 

 التصميم الجرافيكي 

 التصميم الجرافيكي الرقمي

 التصميم الجرافيكي والملتميديا 

 التصميم والفنون التطبيقية 

 الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركة

 فنون بصرية

 التصميم الجرافيكي

 التصميم الداخلي

 التصميم السينمائي والمسرحي والتلفزيوني

 نظم وسائط متعددة

 يم والتواصل البصري التعل

 التصميم الداخلي 

 ديكور وتصميم داخلي 

 فنون التصميم الداخلي والديكور 

 التصميم الجرافيكي

 التصميم الداخلي

 التصميم والفنون التطبيقية

 الفنون اإلسالمية

 فنون بصرية
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 االزياء وتكنولوجيا االلبسة 

 تصميم االزياء وتصنيع المالبس 

 سوجاتتصميم وصناعة  المن

 تصميم وطباعة المنسوجات 

 تصميم االزياء وانتاج المالبس 

 االقتصاد المنزلي  

 التربية المهنية   

  

 التربية الموسيقية

 الموسيقى 

 التصميم السنمائي والمسرحي والتلفزيوني

 العلوم  الموسيقية

 الموسيقى

 فن انتاج وترميم الفسيفساء 

 االثار

 االثارو السياحة 

 مصادر التراثيةادارة ال

 الخزف والفنون 

 صيانة المصادر التراثية

 الخزف والزجاج 

 الخزف 

 فنون الخزف 

 فنون بصرية

 الفنون التشكيلية

 الخزف والفنون 

 التصميم الجرافيكي

 التصميم الداخلي

 التصميم السينمائي والمسرحي والتلفزيوني

 وسائط متعدده

 الفنون التقليدية االسالمية 

 االسالمية التقليديةالفنون  

 الفنون التشكيلية

 التصميم الجرافيكي

 التصميم الداخلي

 فنون بصرية 

 التجميل 

 فن وعلوم التجميل 
----  

  ---- العناية بالبشرة وتنظيف الشعر 

 صياغة وتشكيل الذهب 

 علوم الذهب وفن المجوهرات
--- 

 الخدمة االجتماعية 

 جتماعيةالتنمية اال 

 

 اإلرشاد النفسي والتربوي

 االرشاد والصحة النفسية

 االصول والمناهج

 التربية الخاصة

 تربية الطفل

 التعليم االبتدائي

 تكنولوجيا التعلم

 الخدمة االجتماعية 

 دراسات التنمية

 صعوبات تعلم

 علم االجتماع 

 علم النفس

 علم النفس التربوي

 معلم الصف

 التعاون

 ادارة المناهج

 االرشاد النفسي والتربوي

 االرشاد والصحة النفسية

 التربية الخاصة

 تربية الطفل

 التعليم االبتدائي
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 تكنولوجيا التعلم

 الخدمة االجتماعية  

 دراسات التنمية

 صعوبات التعلم

 علم االجتماع 

 العلوم السياسية

 علوم تربوية

 معلم الصف

 التربية المهنية 

 االرشاد النفسي والتربوي

 رشاد والصحة النفسيةاال

 التربية المهنية  

 تربية خاصة

 التعليم االبتدائي

 تكنولوجيا التعلم

 دراسات التنمية

 رياض االطفال

 معلم الصف

 تربية الطفل 

 حضانة ورياض االطفال 

 االرشاد النفسي والتربوي 

 االرشاد والصحة النفسية

 التربية الخاصة

 تربية الطفل 

 التعليم االبتدائي

 لوجيا التعليمتكنو

 صعوبات التعلم

 علم النفس

 علم النفس التطبيقي

 العلوم االنسانية

 معلم الصف 

 التربية االبتدائية

 االرشاد النفسي والتربوي

 االرشاد والصحة النفسية

 التربية الخاصة

 تربية الطفل 

 التعليم االبتدائي

 تكنولوجيا التعليم

 صعوبات التعلم

 علم النفس

 يقيعلم النفس التطب

 العلوم االنسانية

 المناهج واالرشاد النفسي

 اللغة العربية

 معلم الصف

 االقتصاد المنزلي 

 التغذية واالقتصاد المنزلي 

 العلوم المنزلية

 التغذية واالدارة المنزلية في المؤسسات 

 

 االدارة الفندقية والسياحية

 ادارة المستشفيات

 إدارة فندقية 

 االقتصاد المنزلي 

 المهنية   التربية 

 التعليم االبتدائي

 تغذية االنسان والحميات 

 التغذية السريرية والحميات

 التغذية والتصنيع الغذائي 
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 اتالمناظر في الجامعالتخصص  التخصص في كلية المجتمع

 رياض االطفال

 علم الغذاء و التغذية

 علم وتكنولوجيا الغذاء 

 التربية الخاصة 

 القياس والتشخيص ألضطرابات التوحد

 السمع و النطق 

 العوق العقلي 

 العوق السمعي 

 العوق البصري 

 التخلف العقلي 

 االرشاد النفسي والتربوي

 اإلرشاد والصحة النفسية

 التربية الخاصة 

 تربية طفل

 التعليم االبتدائي

 تكنولوجيا التعليم

 رياض االطفال

 السمع والنطق

 صعوبات التعلم

 علم النفس التربوي

 علوم السمع والنطق

 تكنولوجيا التعليم

 التعليم االبتدائي

 لوجيا التعليمتكنو

 المناهج وطرق التدريس

 االصالح والتأهيل

 الخدمة االجتماعية  

 الحقوق

 االنحراف والجريمة 

 االرشاد النفسي والتربوي

 التعليم االبتدائي

 التربية الخاصة

 تكنولوجيا التعليم

 دراسات التنمية

 علم االجتماع 

 العمل االجتماعي 

 انونيةالخدمات الق

 مساعدو المحامين 

 الحقوق 

 االنحراف والجريمة 

 الصحافة واالعالم 

 الصحافة واالعالم

 االذاعه والتلفزيون

 االعالم وتكنولوجيا االتصال

 الدراسات االجتماعية 

 االجتماعيات

 علم االجتماع  

 الجغرافيا 

 التاريخ

 التعليم االبتدائي

 دراسات التنمية

 الحضارة االسالمية 

 علم المكتبات والمعلومات

 المصادر التعليمية والمكتبات 

 علم المكتبات والتوثيق

 المكتبات وتكنولوجيا التعليم 

 امناء المكتبات 

 لم المكتبات والمعلوماتع

 تقنية المعلومات والحوسبة

 

 نظم المعلومات الحاسوبية 

 البرمجيات التطبيقية

 الميديا الرقمية تصميم 

 ادارة نظم وشبكات األعمال

 امن البيانات والشبكات

 امن معلومات الفضاء االلكتروني

 تكنولوجيا معلومات االعمال

 الحوسبة النقالة

 علم الحاسوب

 نظم  المعلومات الحاسوبية
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 نظم المعلومات االدارية

 ظم شبكات الحاسوبن

 نظم وسائط متعددة

 شبكات الحاسوب 

 م وشبكات األعمالادارة نظ

 امن البيانات والشبكات

 أمن المعلومات والفضاء االلكتروني 

 الحوسبة النقالة

 شبكات الحاسوب

 نظم شبكات الحاسوب

 هندسة الحاسوب واالتصاالت

 تكنولوجيا المعلومات 

 البرمجة 

 البرمجة وتحليل النظم

  

 ادارة نظم وشبكات األعمال

 امن البيانات والشبكات

 لومات والفضاء االلكتروني أمن المع

 التصميم الجرافيكي

 تكنولوجيا االنترنت

 تكنولوجيا معلومات االعمال

 الحوسبة النقالة

 شبكات الحاسوب

 علم الحاسوب

 نظم المعلومات االدارية

 ظم المعلومات حاسوبيةن

 نظم وسائط متعددة

 هندسة البرمجيات

 هندسة الويب

 معلم صف حاسوب

 التعليم االبتدائي

 لم الحاسوبع

 معلم الصف

 ةنظم المعلومات االداري  

 نظم المعلومات الحاسوبية

 هندسة البرمجيات 

 امن المعلومات والشبكات

 ادارة نظم وشبكات األعمال

 أمن المعلومات والفضاء االلكتروني 

 تكنولوجيا االنترنت

 الحوسبة النقالة

 شبكات الحاسوب

 الشبكات وامن المعلومات

 علم الحاسوب

 ظم المعلومات االداريةن

 نظم المعلومات الحاسوبية 

 نظم وسائط متعددة

 هندسة البرمجيات

 هندسة الويب

 االنتاج النباتي 

 النباتات الطبية والعطرية 

 االحياء و التكنولوجيا الحيوية

 ادارة االراضي والمياه

 ادارة موارد المياه والبيئه 

 عياالقتصاد واالرشاد الزرا

 اإلنتاج النباتي 

 انتاج نباتي ووقائي

 انتاج نباتي ووقائي

 البستنة والمحاصيل
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 التغذية والتصنيع الغذائي  

 التغذية والحمية

 التقنيات الحيوية 

 التكنولوجيا الحيوية 

 التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات

 علم الغذاء والتغذية

 العلوم الحياتية 

 العلوم الحياتية التطبيقية

 الموارد الطبيعية في االراضي الجافة 

 االنتاج الحيواني 

 االحياء والتكنولوجيا الحيوية

 االنتاج الحيواني

 انتاج حيواني ووقائي

 التغذية والتصنيع الغذائي  

 التغذية والحمية

 التقنيات الحيوية 

 التكنولوجيا الحيوية 

 التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات

 العلوم الحياتية 

 العلوم الحياتية التطبيقية

 تكنولوجيا التصنيع الغذائي

 تصنيع االغذية

 تكنولوجيا االغذية

 التصنيع الغذائي

 تصنيع خضراوات وفواكه

 هندسة تكنولوجيا االغذية

 هندسة تكنولوجيا االغذية / تصنيع االغذية

 االحياء والتكنولوجيا الحيوية

 تغذية االنسان والحميات 

 ع الغذائي التغذية والتصني 

 التغذية والحمية

 التقنيات الحيوية 

 التكنولوجيا الحيوية وهندسة الجينات

 علم الغذاء والتغذية

 علم وتكنولوجيا الغذاء 

 العلوم الحياتية

 الكيمياء

 التغذية السريرية والحميات 

 المختبرات الطبية 

 فنيو المختبرات الطبية 

 لطبيةالتحاليل ا

 االحياء والتكنولوجيا الحيوية

 التحاليل الطبية  

 التقنيات الحيوية 

 التكنولوجيا الحيوية 

 تكنولوجيا الكيمياء

 علم االحياء الدقيقة   

 العلوم الحياتية

 العلوم الحياتية التطبيقية

 الكيمياء

 الكيمياء الصيدالنية

 تكنولوجيا صناعة االسنان مختبرات االسنان 

 علوم طب االسنان المساندة لفم واالسنانصحة ا 

 فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية 

 تقنيات البصريات 

 النظارات الطبية

 فحص البصر 

 

 البصريات

 

 تكنولوجيا االشعة 

 االشعة 

 تقنيات االشعة 

 

 تكنولوجيا االشعة

 التصوير الطبي واالشعاعي
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 التمريض المشارك

 تمريض العمليات

 التمريض

 التمريض القانوني

 قلب ورئة إصطناعية

 تمريض الكلى االصطناعية

 االسعاف الطبي المتخصص 

 التغذية والتصنيع الغذائي  

 التمريض 

 تمريض صحة المجتمع

 علم االحياء الدقيقة  

 العلوم الحياتية 

 العلوم الحياتية التطبيقية

 القبالة 
 التمريض 

 القبالة 

 التخدير واالنعاش 

 جة التنفسيةالمعال 

 علم االحياء الدقيقة  

 العلوم الحياتية

 العلوم الحياتية التطبيقية

 التمريض

 الصيدلة 

 مساعدو الصيدلة 

 التحاليل الطبية المساندة

 الصيدلة

 الصيدلة السريرية

 علم االحياء الدقيقة  

 العلوم الحياتية  

 العلوم الحياتية التطبيقية

 العلوم الصيدالنية

 الكيمياء

 كيمياء الصيدالنيةال

 علوم طب األسنان المساندة مساعد طبيب اسنان 

 التعقيم 

 العلوم الحياتية 

 علم االحياء الدقيقة 

 العلوم الحياتية التطبيقية

 الكيمياء

 التحاليل الطبية

 االطراف الصناعية واالجهزة الطبية المساندة 

 االطراف الصناعية 

 مساعدةاألطراف االصطناعية واالجهزة ال

 هندسة طبية

 االسعاف الفوري 

 اإلسعاف والطواريء

 العلوم الحياتية 

 االسعاف الطبي المتخصص 

 العلوم الحياتية التطبيقية

 التمريض

 المراقبة الصحية 

 الصحة العامة 

 العلوم الحياتية 

 علم االحياء الدقيقة  

 التقنيات الحيوية 

 العلوم الحياتية التطبيقية

 التمريض

 الغذاء والتغذية علم 

 التغذية والتصنيع الغذائي 

 الطب البيطري
 الطب البيطري

 انتاج حيواني ووقاية

 العالج الوظيفي 

 العالج الوظيفي

 تأهيل رياضي

 التربية البدنية العامة

 التمريض

 سمع والنظق

 عالج طبيعي
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 العالج الطبيعي 

 العالج الطبيعي 

 التربية الرياضية

 التمريض

 اتالسمعي

 تخطيط السمع
  السمع والنطق

 المحاسبة 

 ادارة االعمال

 االقتصاد

 التمويل والمصارف االسالمية

 الرقابة والتدقيق المالي

 العلوم المالية والمصرفية

 قانون االعمال

 المحاسبة

 المحاسبة الدولية

 المحاسبة والقانون التجاري

 وقانون االعمالالمحاسبة 

 المصارف االسالمية

 نظم المعلومات المحاسبية

 

 

 

 

 

 

 

 التسويق 

 التسويق وادارة المنتوجات 

 االنتاج وادارة التسويق

 

 

 

 

 

 

 

 

 التسويق

 إدارة اإلعمال 

 االدارة السياحية

 ادارة المخاطر

 إدارة المكاتب والمعلومات

 ادارة الموارد البشرية

 االقتصاد

 التجارة االلكترونية

 اللكتروني والتواصل االجتماعيالتسويق ا

 تكنولوجيا معلومات االعمال

 نظم المعلومات اإلدارية

 السكرتاريا واعمال المكاتب 

 السجل الطبي  

 السكرتاريا الطبية

 السكرتاريا التنفيذية

 ادارة االعمال وانظمة المكاتب

 ادارة المكاتب والسكرتاريا 

 السكرتاريا والسجل الطبي 

 جالت الطبيةالسكرتاريا والس

 الطباعة والسكرتاريا 

 التجارة وادارة المكاتب 

 السكرتاريا

 اعداد معلمي الطباعة والسكرتاريا

 إدارة المكاتب والمعلومات 

 نظم المعلومات اإلدارية

 

 ادارة االعمال االلكترونية

 االدارة االلكترونية

 ادارة االعمال

 اإلدارة الفندقية والسياحية

 ادارة المخاطر
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 ارة المكاتب والمعلوماتإد 

 إدارة عامة

 نيةواالعمال والتجارة االلكتر

 االقتصاد 

 التأمين وإدارة المخاطر

 التسويق

 التسويق االلكتروني والتواصل االجتماعي

 تقنية المعلومات والحوسبة

 تكنولوجيا معلومات االعمال

 العلوم المالية والمصرفية

 نظم المعلومات االدارية

 ترونيةالتجارة االلك

 ادارة االعمال المتقدمة والتجارة االلكترونية

 ادارة االعمال 

 االدارة السياحية

 ادارة المخاطر

 إدارة المكاتب والمعلومات 

 إدارة عامة

 نيةواالعمال والتجارة االلكتر

 االقتصاد

 التسويق

 التسويق االلكتروني والتواصل االجتماعي

 تقنية المعلومات والحوسبة

 ومات االعمالتكنولوجيا معل

 علم الحاسوب

 نظم المعلومات االدارية

 ادارة االعمال 

 ادارة األعمال 

 االدارة السياحية

 ادارة المخاطر

 إدارة المكاتب والمعلومات 

 ادارة الموارد البشرية

 إدارة عامة

 نيةواالعمال والتجارة االلكتر

 االقتصاد

 التأمين وإدارة المخاطر

 التخطيط وادارة المشاريع  

 التسويق 

 التسويق االلكتروني والتواصل االجتماعي

 تكنولوجيا معلومات االعمال

 التمويل والمصارف

 العلوم المالية والمصرفية 

 مصارف اسالمية

 نظم المعلومات اإلدارية

 االحصاء التطبيقي 
 اإلحصاء

 الرياضيات

 ادارة التأمين 

 

 ادارة المخاطر

 ادارة المخاطر والتأمين

 دارة المخاطرالتأمين وإ

 التسويق
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 الضريبية  –العلوم الجمركية 

 تخليص جمركي 

 تخليص جمركي وخدمات الشحن 

 ادارة التزويد الفني 

 الدعم اللوجستي 

 ادارة االعمال  

 ادارة الشحن والتخليص

 ادارة المخاطر

 إدارة عامة

 نيةواالعمال والتجارة االلكتر

 ادارة المستودعات 

 ادارة التزويد  

 دارة اللوازم والمستودعاتا 

 خازن فني طيران 

 إدارة اإلعمال

 إدارة المكاتب والمعلومات 

 التسويق االلكتروني والتواصل االجتماعي

 تكنولوجيا معلومات االعمال

 نظم المعلومات اإلدارية

 العلوم المالية والمصرفية 

 االدارة المالية والمصرفية 

 الدراسات المصرفية و المالية 

 ريبة الجمركية والماليةالض 

 العلوم المصرفية 

 الدراسات المصرفية والمالية االسالمية 

 الدراسات المصرفية والمالية / البنك المركزي

 ادارة االعمال

 ادارة المخاطر 

 التأمين وإدارة المخاطر

 التمويل

 التمويل والمصارف

 الرقابة والتدقيق المالي

 العلوم المالية والمصرفية

 المحاسبة

 المحاسبة وقانون االعمال

 مصارف اسالمية

 نظم المعلومات اإلدارية

 نظم المعلومات االدارية 

 ادارة االعمال

 االدارة السياحية

 ادارة المخاطر

 إدارة المكاتب والمعلومات 

 نيةواالعمال والتجارة االلكتر

 التخطيط واادارة المشاريع 

 التسويق

 عيالتسويق االلكتروني والتواصل االجتما

 تقنية المعلومات والحوسبة

 تكنولوجيا معلومات االعمال

 نظم المعلومات االدارية

 نظم معلومات محاسبية

 

 نظم المعلومات المحاسبية 

 إدارة األعمال

 تقنية المعلومات والحوسبة

 تكنولوجيا معلومات االعمال

 التمويل والمصارف

 الرقابة والتدقيق المالي

 العلوم المالية والمصرفية

 لمحاسبةا

 المحاسبة وقانون االعمال

 مصارف اسالمية

 نظم المعلومات اإلدارية

 نظم المعلومات المحاسبية 

 ادارة الموارد البشرية

 ادارة االعمال

 االدارة الفندقية والسياحية

 ادارة الموارد البشرية

 االعمال والتجارة االلكترونية

 المشاريع التخطيط وادارة 
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 التسويق

 تروني والتواصل االجتماعيالتسويق االلك

 تكنولوجيا معلومات االعمال

 نظم المعلومات اإلدارية

 ادارة االعمال ومبيعات التجزئة

 ادارة مبيعات التجزئة

 ادارة االعمال

 االعمال والتجارة االلكترونية

 التسويق

 التسويق االلكتروني والتواصل االجتماعي

 نظم المعلومات االدارية

 يقالمبيعات والتسو

 ادارة االعمال

 االعمال والتجارة االلكترونية

 التسويق

 التسويق االلكتروني والتواصل االجتماعي

 ادارة االعمال واالشراف االداري

 ادارة اعمال

 ادارة الموارد البشرية

 نيةواالعمال والتجارة االلكتر

 التخطيط وادارة المشاريع 

 التسويق

 نظم معلومات إدارية

 ارة الماليةالمحاسبة واالد

 ادارة االعمال

 ادارة الموارد البشرية

 نيةواالعمال والتجارة االلكتر

 التسويق

 التمويل والمصارف

 الرقابة والتدقيق المالي

 العلوم المالية والمصرفية

 المحاسبة

 المحاسبة وقانون االعمال

 مصارف اسالمية

 نظم المعلومات المحاسبية  

 نظم معلومات إدارية

 

 قميالتسويق الر

 ادارة االعمال 

 التسوق االلكتروني والتواصل االجتماعي

 التسويق

 االدارة السياحية

 ادارة السياحة والضيافة

 ادارة مكاتب السياحة والسفر 

 ادارة الخدمات السياحية 

 االدارة السياحية والطيران

 االدالء السياحيين 

 ادارة الفنادق 

 ءادارة االيوا 

 خدمات المسافرين 

 

 االدارة السياحية 

 ادارة الفنادق 
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 ادارة الطعام والشراب

 ادارة الفنادق والمطاعم

 ادارة الطعام والشراب

 ادارة الفنادق 

 فنون الطهي الفندقي 

 فنون الطهي
 ادارة الطعام والشراب  

 التمديدات الكهربائية 

 نقل الطاقة وتوزيعها 

 توليد الطاقة 

 محطات توليد الطاقة تكنولوجيا كهربائية 

 محطات توليد الطاقة

 تكنولوجيا الطاقة البديلة

 هندسة الطاقة

 هندسة القوى والتحكم

 الهندسة الكهربائية

 وى وتحكمهندسة كهربائية /ق

 كهرباء السيارات / االوتوترونيكس 

 اوتوترونيكس االليات الثقيلة 

 كهرباء سيارات 

  كهرباء المركبات / السيارات

 الميكاترونكس هندسة 

 هندسة االوتوترونكس 

 

 هندسة نظم القوى الكهربائية 

 نظم القوى الكهربائية 

 هندسة قوى

 سنوات /شامل"الهندسة الكهربائية/ قوى"نظام الثالث  

 تكنولوجيا الطاقة البديلة

 هندسة الطاقة

 هندسة الطاقة المتجددة

 هندسة القدرة والطاقه الكهربائية

 هندسة القوى والتحكم

 الهندسة الكهربائية

 النظم الكهربائية االرضية 

 النظم الكهربائية االرضية في المطارات 

 كهرباء ارضي 

 المعدات والتركيبات الكهربائية 

  دسة الطيران / كهرباء ارضيهن

 الهندسة الكهربائية

 هندسة القوى والتحكم

 

 

 النظم الكهربائية في المطارات 

 كهرباء المطارات 

 

 

 

 

 الميكاترونكس هندسة 

 هندسة االتصاالت واالكترونيات

 هندسة الحاسوب واالتصاالت

 الهندسة الكهربائية

 

 الكهروميكانيك

 الكهروميكانيك / االجهزة المنزلية والمكتبية

 االجهزة المنزلية والمكتبية

 المنزلية و االجهزة المكتبية

 هندسة اإللكترونيات

 هندسة الحاسوب

 الهندسة الكهربائية

 الهندسة الميكانيكية

 هندسة الميكانيك والصيانة

 هندسة قوى وتحكم

 كهرباء االليات  الثقيلة 

 االليات الثقيلة كهرباء المركبات / 

 الهندسة الكهربائية

 هندسة الميكاترونكس 

 هندسة كهربائية /قوى وتحكم

 

 

 الصيانة الكهروميكانيكية العامة

 الصيانة الكهروميكانيكية 

 

 

 الهندسة الكهربائية

 هندسة الميكاترونكس

 الهندسة الميكانيكية

 هندسة الميكانيك والصيانة
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 عملياتاالجهزة الدقيقة  والتحكم في ال 

 تكنولوجيا التحكم االلي

 االجهزة الدقيقة

 كهرباء واالت دقيقة 

 هندسة اإلتصاالت واإللكترونيات

 هندسة الحاسوب

 هندسة القوى والتحكم

 هندسة الكترونيات 

 الهندسة الكهربائية

 هندسة الميكاترونكس

 الهندسة الميكانيكية

 هندسة الميكانيك والصيانة

 هندسة كهربائية /قوى وتحكم

 في االليات الثقيلة  الهيدروليكية والكهرونويةالنظم 

 انظمة التحكم الكهرورئوية والكهروهيدروليكية 

 التحكم الكهرورئوي والكهروهيدروليكي 

 انظمة التحكم الكهرورئوي والهيدروليكي 

 تكنولوجيا التحكم الصناعي 

 الميكاترونكس هندسة 

 ةالهندسة الكهربائي

 الهندسة الميكانيكية

 هندسة الميكانيك والصيانة

 هندسة صناعية

 هندسة كهربائية /قوى وتحكم

 النظم الكهروهيدروليكية 

 النظم الهيدروليكية 

 الكهروهيدروليك 

 كهرباء هيدروليك 

 هندسة القدرة والطاقه الكهربائية

 الهندسة الكهربائية

 هندسة الميكاترونكس

 الهندسة الميكانيكية

 نةهندسة الميكانيك والصيا

 هندسة كهربائية /قوى وتحكم

 االلكترونيات الصناعية 

 هندسة االتصاالت وااللكترونيات

 هندسة الحاسوب

 هندسة الكترونيات 

 الهندسة الكهربائية

 هندسة الميكاترونكس

 هندسة كهربائية /قوى وتحكم

 أنظمة المحركات

 الميكاترونكسهندسة 

 الهندسة الميكانيكية

 يانةهندسة الميكانيك والص

 هندسة االطفاء والسالمة تقنيات االطفاء واالنقاذ

 االتمتة الصناعية 

 هندسة الكترونيات 

 الهندسة الكهربائية

 هندسة الميكاترونكس

 ميكانيكيةهندسة الال

 هندسة الميكانيك والصيانة

 هندسة كهربائية /قوى وتحكم

 الهندسة الصناعية 

 هندسة الصيانة الكهروميكانيكية 

 ة االالت الحرارية والهيدروليكية /عمانهندس

 الهندسة الكهربائية

 هندسة الميكاترونيكس

 الهندسة الميكانيكية

 هندسة الميكانيك والصيانة

 الهندسة الميكانيكية /االنتاج واآلالت

 الهندسة الميكانيكية/ميكانيك المركبات

 تكنولوجيا الصيانة الكهروميكانيكية العامة

 ارية والهيدروليكيةهندسة االالت الحر

 الهندسة الكهربائية

 هندسة الكهربائية / اتصاالت والحاسوب

 هندسة الميكاترونيكس

 الهندسة الميكانيكية  



 القبول الموحد وحدة تنسيق 
 تخصصات الكليات الجامعية المتوسطة والتخصصات المناظرة في الجامعات االردنية الرسمية والخاصة 

 2019/2020للعام الجامعي 

15 

 

 اتالمناظر في الجامعالتخصص  التخصص في كلية المجتمع

 هندسة الميكانيك والصيانة

 الهندسة الميكانيكية /االنتاج واآلالت

 الهندسة الميكانيكية/ميكانيك المركبات

 لطائراتمحركات ا 

 محركات 

 هندسة الطيران / المحركات 

 هندسة الطيران

 الهندسة الميكانيكية

 هندسة الميكانيك والصيانة

 الهندسة الميكانيكية/ميكانيك المركبات

 الهندسة الميكانيكية /اإلنتاج واآلالت

 هندسة الميكاترونيكس

 هياكل الطائرات 

 هندسة هياكل ومحركات الطائرات 

 لطائراتهندسة صيانة ا

 هياكل 

 هندسة الطائرات / هياكل 

 اسلحة الطائرات 

 الهندسة الميكانيكية 

 هندسة الميكانيك والصيانة

 هندسة الطيران 

 الهندسة الميكانيكية/ميكانيك المركبات

 الهندسة الميكانيكية /اإلنتاج واآلالت

 الهندسة الصناعية 

 الهندسة البحرية 

 تكنولوجيا النقل البحري 

 يةسة الميكانيكهندال

 هندسة الميكانيك والصيانة

 الهندسة الميكانيكية/ميكانيك المركبات

 الهندسة الميكانيكية /اإلنتاج واآلالت

 تكييف وتبريد الهندسة الميكانيكية /

 تكنولوجيا الفحص غير التدميري 

 هندسة االالت الحرارية والهيدروليكية 

 هندسة التكييف والتبريد 

 يةالهندسة الصناع

 الهندسة الكهربائية

 يةهندسة الميكانيكال

 هندسة الميكانيك والصيانة

 هندسة ميكاترونيكس

 النظم الكهربائية واالجهزة الدقيقة في الطائرات 

 هندسة االتصاالت وااللكترونيات

 هندسة الحاسوب

 هندسة الطاقة

 هندسة الطيران

 هندسة الكترونيات 

 ةالهندسة الكهربائي

 ونكسهندسة الميكاتر

 هندسة قوى وتحكم

 االسلحة الموجهة 

 هندسة كهرباء المطارات 

 االلكترونيات / االسلحة الموجهة 

 االسلحة 

 هندسة الطيران/ االسلحة

 

 

 هندسة االتصاالت وااللكترونيات

 هندسة الحاسوب

 هندسة الطاقة

 هندسة القدرة والطاقه الكهربائية

 هندسة الكترونيات 

 الهندسة الكهربائية

 دسة الميكاترونكسهن 

 الهندسة الميكانيكية

 هندسة الميكانيك والصيانة

 هندسة انظمة الحاسبات والشبكات

 هندسة كهربائية /قوى وتحكم
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 الكترونيات الطيران 

 االلكترونيات / الطيران 

 الطيران 

 هندسة الطيران

 هندسة الطيران / الكترونيات/ طيران 

 هندسة االتصاالت

 اللكترونياتهندسة االتصاالت وا

 هندسة الحاسوب

 هندسة الطاقة 

 هندسة الطاقة المتجددة

 هندسة الطيران

 هندسة الكترونيات 

 الهندسة الكهربائية

 هندسة الميكاترونكس

 الهندسة الميكانيكية

 هندسة الميكانيك والصيانة

 هندسة انظمة الحاسبات والشبكات

 هندسة كهربائية /قوى وتحكم

 التصميم الميكانيكي 

 الرسم الميكانيكي 

 تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية / الرسم الميكانيكي 

 الهندسة الميكانيكية

 هندسة الميكانيك والصيانة

 الهندسة الصناعية

 هندسة االالت الحرارية والهيدروليكية 

 النتاج واالالتهندسة ا 

 تكنولوجيا الخراطة واالالت المحوسبة 

 تكنولوجيا االالت المحوسبة الرقمية

 تكنولوجيا التصنيع المحوسب 

 هندسة الميكاترونكس

 الهندسة الميكانيكية 

 هندسة الميكانيك والصيانة

 الهندسة الميكانيكية /انتاج واالت  

 الهندسة الصناعية 

 مطاراتالمهمات االرضية في ال 

 

 

 

 هندسة كهربائية /قوى وتحكم

 الهندسة الميكانيكية

 هندسة الميكانيك والصيانة

 الهندسة الصناعية

                الهندسة الكهربائية                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 تكنولوجيا الطاقة 

 محطات التوليد 

 ميكانيك محطات التوليد 

 ك محطات توليد الطاقةميكاني 

 ميكانيك محطات توليد الكهرباء 

 هندسة الطاقة 

 

 

 

 

 

 هندسة  الطاقة

 هندسة االالت الحرارية والهيدروليكية

 الهندسة الكهربائية

 الهندسة الميكانيكية

 هندسة الميكانيك والصيانة

 الهندسة الميكانيكية/ قوى حرارية

 هندسة كهربائية /قوى وتحكم
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 جتكنولوجيا االنتا 

 ميكانيك المركبات الثقيلة 

 تكنولوجيا اللحام 

 تكنولوجيا اللحام المتقدم 

 هندسة التصنيع والتشغيل

 هندسة اللحام وتشكيل المعادن

 تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية / االنتاج واالالت 

 االنتاج واالالت 

 االالت الزراعية 

 ميكانيك المركبات / االالت الزراعية

 مات ارضيةاليات خاصة ومه 

 االالت الثقيلة 

 ميكانيك المركبات / االليات الثقيلة 

 تكنولوجيا الحدادة واللحام 

 الحدادة واللحام 

 الهندسة الميكانيكية / االنتاج واالالت 

 تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية / انتاج واالت 

 ميكانيك االليات الثقيلة 

 الهندسة الميكانيكية

 انةهندسة الميكانيك والصي

 الهندسة الصناعية

 هندسة االالت الحرارية والهيدروليكية 

 الهندسة الميكانيكية /انتاج واالت 

 الهندسة الميكانيكية/ميكانيك المركبات

 التكييف والتبريد الميكانيكية / هندسةال 

 

 االوتوترونكس وتكنولوجيا المركبات

 صيانة المركبات الكهربائية والهجينة 

 ونكسهندسة الميكاتر 

 الهندسة الميكانيكية

 هندسة الميكانيك والصيانة

 هندسة االوتوترونيكس

 صيانة المركبات 

 الهندسة الميكانيكية

 هندسة الميكانيك والصيانة

 الهندسة الصناعية 

 هندسة االالت الحرارية والهيدروليكية 

 الهندسة الميكانيكية العامة 

 هندسة االتوترونيكس 

 ريد هندسة التكييف والتب 

 الهندسة الميكانيكية/ميكانيك المركبات

 ميكانيك المركبات 

 ميكانيك السيارات 

 ميكانيك المركبات / السيارات 

 السيارات ومحركات االحتراق الداخلي

 محركات االحتراق الداخلي 

 

 

 الهندسة الميكانيكية

 هندسة الميكانيك والصيانة

 هندسة الطيران 

 يدروليكية هندسة االالت الحرارية واله

 هندسة االتوترونيكس 

 هندسة التكييف والتبريد  

 هندسة الميكانيكية/ميكانيك المركبات

 الهندسة الميكانيكية /اإلنتاج واآلالت

 

 

 

 

 

 نظم التكييف والتبريد والتدفئة 

 التكييف 

 الهندسة الميكانيكية / التكييف والتبريد

 التكييف والتبريد

 التكييف والتبريد والتدفئة

 

 

 هندسة الميكانيكيةال

 هندسة الميكانيك والصيانة

 هندسة االالت الحرارية والهيدروليكية 

 هندسة التكييف والتبريد  

 الهندسة الميكانيكية/ميكانيك المركبات

 الهندسة الميكانيكية /اإلنتاج واآلالت
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 اوتوترونكس 

 هندسة الميكاترونكس 

 الهندسة الميكانيكية

 ةهندسة الميكانيك والصيان

 االتوترونيكسهندسة 

 الهندسة الميكانيكية /انتاج واالت 

 هندسة الميكانيكية/ميكانيك المركبات 

 هندسة الميكانيك والصيانة 

 تكنولوجيا الخراطة وتسوية المعادن 

 مناجم وتعدين 

 الخراطة وتسوية المعادن

 تكنولوجيا الخراطة 

 هندسة االالت الحرارية والهيدروليكية 

 دينهندسة التع

 هندسة التكييف والتبريد

 الهندسة الصناعية

 هندسة النظم الصناعية 

 هندسة المواد  

 الهندسة الميكانيكية

 هندسة الميكانيك والصيانة

 الهندسة الميكانيكية /انتاج واالت 

 الهندسة الميكانيكية/ميكانيك المركبات

 تكنولوجيا الطاقة الشمسية

 هندسة الطاقة الشمسية

 لطاقة البديلةتكنولوجيا ا

 هندسة االالت الحرارية والهيدروليكية

 هندسة الطاقة

 هندسة الطاقة الكهربائية 

 هندسة الطاقة المتجددة

 هندسة القدرة والطاقه الكهربائية

 الهندسة الكهربائية

 الهندسة الميكانيكية

 الهندسة الميكانيكية/ميكانيك المركبات

 الهندسة الميكانيكية /انتاج واالت 

 ة التكييف والتبريدهندس

 هندسة الميكانيك والصيانة

 هندسة كهربائية /قوى وتحكم

 الهندسة الصناعية

 الهندسة الصناعية

 الهندسة الميكانيكية 

 هندسة الميكانيك والصيانة

 هندسة االالت الحرارية والهردوليكية 

 الهندسة الميكانيكية /انتاج واالت 

 هندسة المواد  

 واالالت المحوسبة تكنولوجيا االنتاج

 هندسة الميكاترونكس 

 الهندسة الصناعية

 الهندسة الميكانيكية

 هندسة الميكانيك والصيانة

 الهندسة الميكانيكية /انتاج واالت  

 هندسة قوى وتحكم 

 

 تكنولوجيا السيارات الهجينة

 هندسة الميكاترونكس 

 الهندسة الصناعية

 الهندسة الميكانيكية

 لصيانةهندسة الميكانيك وا

 الهندسة الميكانيكية /انتاج واالت  

 هندسة االتوترونيكس 

 الهندسة الميكانيكية/ميكانيك المركبات 
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 الهندسة المكيانيكية

 ميكانيكية الهندسة ال

 الهندسة الصناعية

 هندسة الميكانيك والصيانة

 الهندسة الميكانيكية /انتاج واالت  

 هندسة الميكاترونيكس 

 يكية/ميكانيك المركباتالهندسة الميكان

 هندسة التكييف والتبريد

 هندسة االتصاالت وشبكات الحاسوب

 هندسة الحاسوب

 الهندسة الكهربائية 

 هندسة االتصاالت

 هندسة االتصاالت والبرمجيات 

 هندسة نظم الحاسوب 

 بكاتهندسة انظمة الحاسبات والش

 هندسة االتصاالت وااللكترونيات 

 تكنولوجيا الراديو والتلفزيون والفيديو 

 راديو وتلفزيون 

 فنون انتاج الصوت 

 هندسة االتصاالت 

 هندسة االتصاالت وااللكترونيات

 هندسة االتصاالت والبرمجيات

 هندسة اإللكترونيات

 الهندسة الكهربائية

 هندسة االتصاالت الجوية 

 الت الجويةاالتصا 

 االتصاالت الفضائية

 هندسة االتصاالت

 هندسة االتصاالت وااللكترونيات

 هندسة االتصاالت والبرمجيات

 هندسة الكترونيات

 الهندسة الكهربائية

 هندسة انظمة الحاسبات والشبكات

 هندسة االتصاالت 

 تكنولوجيا االتصاالت 

 اتصاالت محلية/ راديو 

 اتصاالت محلية / تراسل 

 التصاالتا 

 االتصاالت وشبكات الحاسوب 

 االتصاالت المحملة الرقمية

 الشبكات 

 االتصاالت العامة 

 الهندسة االلكترونية/ االتصاالت الثابتة

 المقاسم 

 الشبكات السلكية المحلية

 الشبكات السلكية المحملة

 االتصاالت االلكترونية

 الشبكات السلكية والالسلكية

 قميةالمقاسم االلكترونية الر

 هندسة الحاسوب 

 هندسة االتصاالت

 هندسة االتصاالت وااللكترونيات

 هندسة االتصاالت والبرمجيات 

 الهندسة الكهربائية 

 هندسة انظمة الحاسبات والشبكات

 تكنولوجيا الحاسوب 

 نظم رقمية 

 حاسب الكتروني 

 الحاسبات االلكترونية 

 االلكترونيات

 الرقميةالحاسبات االلكترونية واالنظمة 

 شبكات حاسوب

 نظم شبكات الحاسوب

 هندسة االتصاالت وااللكترونيات

 هندسة االتصاالت والبرمجيات 

 هندسة البرمجيات

 هندسة الحاسوب

 هندسة القوى والتحكم

 هندسة الكترونيات  

 الهندسة الكهربائية
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 هندسة انظمة الحاسبات والشبكات

 هندسة نظم الحاسوب

 لكترونيةتكنولوجيا االجهزة اال 

 صيانة االجهزة االلكترونية 

 هندسة االتصاالت وااللكترونيات

 هندسة الحاسوب 

 الهندسة الكهربائية

 هندسة الميكاترونكس

 هندسة القوى والتحكم 

 صيانة االجهزة الطبية 

 تكنولوجيا االجهزة الطبية 

 هندسة االتصاالت وااللكترونيات

 هندسة االتصاالت والبرمجيات 

 لحاسوب واالتصاالتهندسة ا

 هندسة الطاقة المتجددة

 الهندسة الطبية

 الهندسة الطبية الحيوية

 هندسة القوى والتحكم

 هندسة الكترونيات 

 الهندسة الكهربائية

 هندسة المعلومات الطبية الحيوية

 هندسة النظم الطبية الحيوية

 قوى وتحكمهندسة 

 الميكاترونيكس

 هندسة الميكاترونيكس 

 صناعيةالهندسة ال

 الهندسة الكهربائية

 هندسة الميكاترونكس

 الهندسة الميكانيكية

 هندسة الميكانيك والصيانة

 اوتوترونكس المركبات الثقيلة 

 هندسة االوتوترونيكس

 هندسة الكترونيات

 الهندسة الكهربائية

 هندسة الميكاترونكس

 الهندسة الميكانيكية

 هندسة الميكانيك والصيانة

 االصطناعي والربوتات هندسة الذكاء 

 هندسة االجهزة الذكية

 

 

 هندسة االتصاالت وااللكترونيات

 هندسة االتصاالت والبرمجيات

 هندسة الحاسوب

 الهندسة الكهربائية

 هندسة الميكاترونكس

 هندسة نظم الحاسوب

 

 تكنولوجيا انظمة االستشعار والتحكم الصناعية

 هندسة االتصاالت وااللكترونيات

 والتحكمهندسة القوى 

 الهندسة الكهربائية

 هندسة صناعية
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 هندسة الكهرباء وااللكترونيات

 هندسة االتصاالت وااللكترونيات

 هندسة االتصاالت والبرمجيات

 هندسة الحاسوب

 هندسة القدرة والطاقه الكهربائية

 هندسة القوى والتحكم

 الهندسة الكهربائية

 هندسة الميكاترونيكس

  لشبكاتهندسة انظمة الحاسبات وا

 تكنولوجيا الصناعات الكيميائية

 تكنولوجيا الصناعات البتروكيميائية 

 الصناعات الكيميائية 

 كيماوية ةصناع 

 تكنولوجيا الصناعات الكيماوية 

 تكنولوجيا الهندسة الكيميائية 

 تكنولوجيا الصناعات البتروكيماويات 

 والبالستيكالبتروكيماويات 

 الصناعات البترولية

 الهندسة الكيميائية

 هندسة الصناعات الكيميائية 

 هندسة المياة و البيئة  

 الكيمياء

 تكنولوجيا حفر االبار 

 الموارد المائية وحفر االبار 

 حفر االبار 

 هندسة الموارد المائية وحفر االبار

 هندسة التعدين 

 هندسة الصناعات الكيميائية 

 وجياالجيول

 الهندسة الجيولوجية 

 تكنولوجيا تجهيز الخامات المعدنية 

 تجهيز الخامات المعدنية 

 تكنولوجيا التعدين 

 التعدين وتجهيز الخامات المعدنية 

 الجيولوجيا والبيئة 

 هندسة التعدين

 الهندسة الجيولوجية 

 هندسة الصناعات الكيميائية 

 الهندسة الكيميائية

 هندسة المواد  

 حطات التنقيةم 

 تكنولوجيا معالجة المياة والمياة العادمة 

 الهندسة الكيميائية  

 الهندسة المدنية / مياه وبيئة 

 هندسة الصناعات الكيميائية 

 هندسة المياة و البيئة  

 ادارة المياه والبيئة

 الهندسة المدنية

 هندسة مدنية / ادارة االنشاء 

 هندسة مدنية / تكنولوجيا البناء 

 لهندسة المدنية / طرق وجسورا 

 الهندسة الكيماوية

 مياة ومجاري  

 هندسة البيئة

 

 

 ادارة المياه والبيئة

 هندسة البيئة

 هندسة الصناعات الكيميائية 

 الهندسة المدنية 

 هندسة مدنية / ادارة االنشاء 

 هندسة مدنية / تكنولوجيا البناء 

 الهندسة المدنية / طرق وجسور 

 و البيئةهندسة المياة  
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 تكنولوجيا النسيج 

 ميكانيك النسيج 

 تكنولوجيا الصناعات النسيجية 

 فنيو الصناعات النسيجية 

 الهندسه الكيميائيه 

 هندسة الصناعات الكيميائية 

 الهندسة الصناعية

 الهندسة الميكانيكية

 هندسة الميكانيك والصيانة

 المختبرات الصناعية والمدرسية 

 يةالمختبرات المدرس 

 المختبرات الصناعية 

 الهندسة الكيماوية / مختبرات

 هندسة كيماوية مختبرات

 فنيو المختبرات الصناعية 

 الهندسة الكيميائية

 هندسة الصناعات الكيميائية 

 الكيمياء 

 تكنولوجيا الطاقة المتجددة

 تكنولوجيا الطاقة البديلة

 هندسة االالت الحرارية والهيدروليكية 

 يف والتبريد هندسة التكي 

 هندسة الطاقة المتجددة

 الهندسة الكهربائية

 الهندسة الميكانيكية 

 هندسة الميكانيك والصيانة

 هندسة كهربائيه / قوى وتحكم

 هندسة تكرير البترول

  

 الهندسة الكيميائية

 هندسة الصناعات الكيميائية 

 كنولوجيا انشاء وصيانة المباني ت

 حساب الكميات 

 هندسة حساب الكميات

 حساب الكميات والمواصفات 

 مساحة الطرق وحساب الكميات  

 هندسة العمارة

 الهندسة المدنية

 هندسة مدنية / ادارة االنشاء 

 هندسة مدنية / تكنولوجيا البناء 

 الهندسة المدنية / طرق وجسور 

 يوماتكسهندسة المساحة والج 

 هندسة العمارة والتصميم الداخلي 

 الهندسة المعمارية 

 الرسم المعماري 

 هندسة االبنية الذكية 

 هندسة العمارة

 الهندسة المدنية

 هندسة مدنية / ادارة االنشاء 

 هندسة مدنية / تكنولوجيا البناء 

 الهندسة المدنية / طرق وجسور 

 المساحة 

 المسح الجوي ورسم الخرائط 

 الطباعة والتصوير 

 التصوير والطباعة

 انظمة المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

 هندسة المساحة والجيوماتكس  

 أنظمة المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد 

 جغرافيا

 الجيولوجيا والبيئة 

 انظمة المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

 هندسة المساحة والجيوماتكس  

 االبنية واالنشاءات )ثالث سنوات(–الهندسة المدنية 

 

 

 

 الهندسة المدنية

 هندسة مدنية /ادارة اإلنشاء

 هندسة مدنية /تكنولوجيا البناء

 الهندسة المدنية / طرق وجسور 
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 الهندسة المدنية

 هندسة المياه والبيئة 

 الهيدرولوجيا

 ابنية  وانشاءات

 طرق وجسور 

 هندسة الطرق 

 الطرق

 دسة المدنيةالهن

 هندسة مدنية / ادارة االنشاء 

 هندسة مدنية / تكنولوجيا البناء 

 الهندسة المدنية / طرق وجسور 

 ادارة المياه والبيئة 

 الجيولوجيا والبيئة 

 الفيزياء هندسة االرصاد الجوية

 هندسة السكك الحديدية والنقل البري

 الهندسة المدنية 

  هندسة مدنية / ادارة االنشاء

 هندسة مدنية / تكنولوجيا البناء 

 الهندسة المدنية / طرق وجسور 

 هندسة المساحة والجيوماتكس  

 الصحة والسالمة المهنية

 الصحة والسالمة والبيئة المهنية
 هندسة االطفاء والسالمة

 الهندسة المدنية والبيئة العمرانية

 الهندسة المدنية

 هندسة مدنية / ادارة االنشاء 

 مدنية / تكنولوجيا البناء  هندسة

 الهندسة المدنية / طرق وجسور 

 هندسة العمارة

 صناعة االفالم الرقمية 

 

 االعالم وتكنولوجيا االتصال

 التصميم الجرافيكي

 التصميم السينمائي والمسرحي والتلفزيوني

 تكنولوجيا التعليم

 الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركة

 علم الحاسوب

 الرسوم المتحركة الرقمية

 فنون الرسوم المتحركة

 االعالم وتكنولوجيا االتصال

 التصميم الجرافيكي

 التصميم السينمائي والمسرحي والتلفزيوني

 التصميم والفنون التطبيقية

 تكنولوجيا التعليم

 الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركة

 علم الحاسوب

 فنون بصرية

 التصميم السينمائي والمسرحي والتلفزيوني هندسة الصوت

 انتاج الوسائط المتعددة

 الوسائط المتعددة

 

 

 االعالم وتكنولوجيا االتصال

 التصميم الجرافيكي

 التصميم الداخلي

 التصميم السينمائي والمسرحي والتلفزيوني

 تكنولوجيا التعليم

 الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركة

 علم الحاسوب

 عددةنظم وسائط مت

 هندسة البرمجيات

 هندسة الويب
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 اتالمناظر في الجامعالتخصص  التخصص في كلية المجتمع

 التصميم االبداعي والملتيميديا

      والملتيميديا التصميم الجرافيكي

 الملتيميديا                                        

 االعالم وتكنولوجيا االتصال

 التصميم الجرافيكي

 التصميم السينمائي والمسرحي والتلفزيوني

 سوم المتحركةالرسم الحاسوبي والر

 علم الحاسوب

 فنون بصرية

 نظم وسائط متعددة

 


