
التخصصات ضمن العائلةالعائلة#

الهندسة المدنية1

هندسة تكنولوجيا البناء2

إدارة اإلنشاء/ الهندسة المدنية 3

الهندسة المدنية والبنية التحتية4

هندسة المساحة5

هندسة المياه والبيئة6

تخطيط حضري وتخطيط المدن7

الهندسة الجيولوجية8

هندسة التعدين9

هندسة العمارة10

العمارة11

الهندسة المعمارية وانظمة البناء12

الهندسة المعمارية13

العمارة/ الهندسة المعمارية 14

الهندسة الصناعية15

هندسة االت الحرارية والهيدروليكية16

الهندسة الميكانيكية/الهندسة الميكانيكية 17

هندسة الكهرباء/ هندسة الكهرباء 18

هندسة الكهرباء والحاسوب19

قوى وتحكم/ إتصاالت / إلكترونيات / الهندسة الكهربائية 20

هندسة القوى الكهربائية/ هندسة الكهرباء 21

هندسة القدرة و الطاقة الكهربائية22

هندسة الميكاترونكس/  هندسة الكهربائية 23

هندسة اتوترونيكس24

هندسة اإلتصاالت/ هندسة الكهرباء 25

هندسة االتصاالت والحاسوب/ هندسة الكهرباء 26

هندسة اتصاالت وبرمجيات27

هندسة اتصاالت والكترونيات28

هندسة الحاسوب/ هندسة الكهرباء 29

هندسة شبكات الحاسوب(هندسة انظمة الحاسبات والشبكات)30

هندسة اإللكترونيات/ هندسة الكهرباء 31

الهندسة الكيميائية32

عمليات/ بيئة / الهندسة الكيميائية 33

هندسة صيدالنية وكيميائية34

الهندسة النووية/ الهندسة الميكانيكية 35

هندسة الطاقة36

ية
هندس

ال

هندسة الطيران/ الهندسة الميكانيكية 37

الهندسة الطبية/ هندسة الكهرباء 38

هندسة المعلوماتية الطبية الحيوية39

ية
هندس

ال



هندسة طرق وجسور40

نظم التدفئة والتبريد/ الهندسة الميكانيكية 41

هندسة إنتاج وآالت42

هندسة المواد والتصنيع/ الهندسة الميكانيكية 43

هندسة االطفاء والسالمة/ الهندسة الميكانيكية 44

هندسة الطاقة المتجددة/ الهندسة الميكانيكية 45

هندسة النظم الصناعية46

هندسة المساحة والجيوماتكس47

هندسة القوى والتحكم48

هندسة الميكانيك والصيانة49

هندسة المواد والتعدين/ الهندسة الميكانيكية 50

هندسة الميكاترونيكس/ الهندسة الميكانيكية 51

ية
هندس

ال



التخصصالعائلة#

اللغة االنجليزية وادابها

اآلداب والدراسات الثقافية في اللغة اإلنجليزية

اللغة االنجليزية التطبيقية2

الترجمة

اللغة االنجليزية والترجمة

عربي-انجليزي-الماني/ الترجمة 4

اللغة الفرنسية وادابها

اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية وآدابهما

اإلنجليزية/ اللغة الفرنسية 

الفرنسية واإلنجليزية/ اللغات األوروبية 

لغة فرنسية/ اللغات الحديثة 

اللغة العبرية وادابها

لغة عبرية/اللغات السامية والشرقية

اللغة الفارسية وادابها

لغة فارسية/ اللغات السامية والشرقية 

اللغة االلمانية وادابها

اللغة األلمانية لغير الناطقين بها

اللغة الصينية وادابها

اللغتين الصينية واالنجليزية

اللغة االسبانية وادابها

اللغتين االسبانية واالنجليزية

اللغة االيطالية وادابها

اللغتين االيطالية واالنجليزية

اللغة التركية وادابها

اللغتين التركية واالنجليزية

اللغة الروسية وادابها

اللغتين الروسية واالنجليزية

اللغة الكورية وادابها

اللغتين الكورية واالنجليزية

10

11

12

13

14

8

9

1

3

5

6

7

لغات
ال



التخصصالعائلة#

علم الحاسوب/علم الحاسوب

الذكاء االصطناعي/علم الحاسوب

الوسائط المتعددة/علم الحاسوب

الرسم الحاسوبي/ علم الحاسوب 

شبكات الحاسوبية/ علم الحاسوب 

حوسبة نقالة/ تكنولوجيا المعلومات 

تكنولوجيا اإلنترنت وتطبيقاته/ تكنولوجيا المعلومات 

أمن المعلومات/ تكنولوجيا المعلومات 

(أمن المعلومات والفضاء اإللكتروني)أمن المعلومات وأمن الشبكات/ تكنولوجيا المعلومات 

تكنولوجيا معلومات األعمال/ تكنولوجيا المعلومات 

هندسة البرمجيات/ هندسة الرمجيات 3

نظم المعلومات الحاسوبية/ نظم المعلومات الحاسوبية 4

التخصصالعائلة#

1

2

سوب
حا
ال

اللغة العربية وادابها1

التاريخ2

الجغرافيا3

الفلسفة4

ادارة المكتبات والمعلومات5

العلوم السياسية6

العالقات الدولية والدراسات االستراتيجية

االتصال والعالقات الدولية

التخصصالعائلة#

7

ب
آلدا

ا

االثار1

االثار والسياحة2

االدارة السياحية

اإلدارة الفندقية والسياحية

االنثروبولوجيا4

صيانة المصادر التراثية وإدارتها

علم المحافظة على اآلثار

اإلدارة الفندقية

ادارة الطعام والشراب

إدارة أعمال الفعاليات7

إدارة الفعاليات/اإلدارة الفندقية 8

ثار
اآل
 و
حة

سيا
ال

3

5

6



التخصصالعائلة#

علم اإلجتماع1

الخدمة اإلجتماعية/ العمل اإلجتماعي 2

علم الجريمة واالنحراف3

دراسات في التنمية4

علم اإلجتماع والخدمة اإلجتماعية5

التخصصالعائلة#

ية
اع
تم
إلج

م ا
لو
الع

الصحافة1

الصحافة واالعالم2

االذاعة والتلفزيون3

العالقات العامة واالعالن4

االعالم وتكنولوجيا االتصال5

اإلعالم الرقمي6

التخصصالعائلة#

فة
حا
ص
ال

االنتاج النباتي1

اإلنتاج النباتي والوقاية/ الوقاية النباتية 2

تنسيق المواقع وانتاج االزهار3

اإلنتاج الحيواني4

االراضي والمياه والبيئة

مراعي وغابات/ تربة ومياه وبيئة / تربة وري 

(علم وتكنولوجيا الغذاء)التغذية والتصنيع الغذائي 6

(تغذية والحمية)تغذية االنسان والحميات7

اإلقتصاد واإلرشاد الزراعي8

اإلقتصاد الزراعي وإدارة األعمال الزراعية9

إدارة المياه والبيئة10

وقاية النبات والمكافحة المتكاملة/ وقاية النبات 11

التخصصالعائلة#

5

عة
زرا

ال

التربية البدنية/ التربية الرياضية 1

التأهيل الرياضي2

االدارة والتدريب الرياضي3

التدريب الرياضي4

التخصصالعائلة#

الحقوق/ القانون القانون1

ضة
ريا

ال


