
 التخصصات املطروحة لهذا الفصل

 مالحظات هامة:

        عدم اكتمال عدد  للجامعة الحق في إلغاء طرح أي برنامج في حال عدم اعتماده من هيئة االعتماد أو

 املتقدمين فيه.

      بالبرنامج، على كل متقدم االطالع على الخطة الدراسية )من القسم األكاديمي املعني( وشروط االلتحاق

 والتخصصات املسموح له التقدم إليها، ويتحمل مسؤولية عدم إطالعه أو جهله بهذه الخطط.

  

 برامج الدكتوراه

 كلية الشريعة

 الحديث الشريف وعلومه       -

 التفسير وعلوم القرآن       -

 التربية االسالمية       -

 

 برامج الماجستير

 كلية اآلداب

 )مسار االمتحان الشامل فقط(                                                                                    الترجمة       -

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 االمتحان الشامل فقط()مسار                                                                  التربية االسالمية        -

 االقتصاد والمصارف االسالمية      -

 كليــة العلـوم

 )مسار الرسالة أو مسار االمتحان الشامل(                                                                              إحصاء       -

 )مسار الرسالة أو مسار االمتحان الشامل(                                                            التطبيقي اإلحصاء       -

 )مسار الرسالة أو مسار االمتحان الشامل(                                                                               فيزياء       -

 )مسار الرسالة أو مسار االمتحان الشامل(                                                                            كيمياء       -

 )مسار الرسالة(                                                                                          علوم األرض       -



 )مسار الرسالة(                                                                                           علوم البيئة       -

 )مسار الرسالة(                                                                                  الجيوانفورماتكس       -

 )مسار الرسالة أو مسار االمتحان الشامل(                                                                    لحياتيةالعلوم ا       -

 كلية السياحة والفنادق

  )مسار االمتحان الشامل فقط(                                                                        سياحة       -

 حجاوي للهندسة التكنولوجيةكلية ال

 )مسار االمتحان الشامل فقط(                                               هندسة األتمتة الصناعية       -

 )مسار االمتحان الشامل فقط(                                          الالسلكية هندسة االتصاالت       -

 )مسار االمتحان الشامل فقط(                                              الكهربائيةهندسة القوى        -

       )مسار الرسالة أواالمتحان الشامل(                                                 هندسة النظم المضمنة       -

                         ان الشامل()مسار الرسالة أواالمتح          هندسيةلاالدارة ا         -

 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

 )مسار االمتحان الشامل فقط(                                            نظم المعلومات الحاسوبية       -

 )مسار االمتحان الشامل فقط(                                                    نظم معلومات إدارية       -

 )مسار االمتحان الشامل فقط(                                                         علوم الحاسوب       -

 )مسار الرسالة فقط(                                                     الذكاء االصطناعي       -

 ةكلية االقتصاد والعلوم اإلداري

 )مسار الرسالة فقط(                                                           الريادة والقيادة       -

 )مسار االمتحان الشامل فقط(                                                            إدارة عامة        -

 )مسار االمتحان الشامل فقط(                                          العلوم المالية والمصرفية        -

 )مسار االمتحان الشامل فقط(                                              ادارة الخدمات الصحية       -

 )مسار االمتحان الشامل فقط(                                             االقتصاد                          -

 كليـة الفنـون الجميـلة

 )مسار الرسالة فقط(                                                              موسيقى       -

 )مسار الرسالة فقط(      التصميم   -

 



 كليـة اآلثار واألنثروبولوجيا

 )مسار الرسالة فقط(                                                                    اآلثار       -

 )مسار الرسالة فقط(                                                الدراسات المتحفية       -

 الة فقط()مسار الرس                                                        األنثروبولوجيا       -

 )مسار الرسالة فقط(    المصادر التراثية  إدارة       -

  )مسار الرسالة فقط(                                                              النقوش       -

 القانون )دولي وخارج أوقات الدوام الرسمي فقط(كليـة 

 )مسار االمتحان الشامل فقط(                                                          قانون عام       -

 )مسار االمتحان الشامل فقط(                                                        قانون خاص       -

  التربيةكليـة 

                                                           دبلوم التعليم الدامج       -

 

 


