
التخصصالعائلة

(Clinical)الطب 

طب وجراحة األسنان

تكنولوجيا صناعة األسنان

الصيدلة

دكتور صيدلة

التمريض

الرعاية التنفسية

ات الطبية المختبر

ي
العالج الوظيف 

العالج الطبيعي

السمع والنطق

البرصيات

البرصيات والسمعيات

تكنولوجيا االشعة

االسعاف والطوارئ

الرعاية الطبية الطارئة

اطراف صناعية واجهزة مساعدة

االدارة والسياسات الصحية

القبالة

الطب والجراحة البيطرية

األحياء الدقيقة التطبيقية

علم طب األسنان المساندة
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المحاسبة

الرقابة والتدقيق المالي

نظم معلومات محاسبية

(المحاسبة والقانون التجاري)محاسبة وقانون األعمال 

التسويق

ي
 
ون التسويق االلكبر

المالية

العلوم المالية والمرصفية

إدارة البنوك

التمويل

اقتصاد المال واألعمال

ادارة األعمال

علوم إدارية

ادارة نظم وشبكات االعمال

ونية االعمال والتجارة اإللكبر

نظم معلومات االعمال

ادارة عامة

نظم  معلومات ادارية

علوم لوجستية

ادارة مستشفيات

ادارة المخاطر

ية إدارة الموارد البشر

ادارة الشحن والتخليص

التخطيط االقليمي

تخطيط وادارة مشاري    ع

إدارة المشاري    ع

ادارة المكاتب والمعلومات
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الرياضيات

ياء الفب  

ياء الطبية الحيوية الفب  

الكيمياء

االحياء

االحياء البحرية

التكنولوجيا الحيوية/ التقنيات 

تقنيات حيوية وهدنسة وراثية

علوم االرض والبيئة

علوم األرض والبيئة التطبيقية

جيولوجيا وبيئة

بيئة ساحلية

تكنولوجيا النقل البحري

علوم جنائية

احصاء

نظم المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

تكنولوجيا الطاقة البديلة
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الفنون البرصية

التصميم الجرافيكي

التصميم الداخلي

الوسائط المتعدده

تكنولوجيا الوسائط المتعددة والجرافيك

التمثيل واالخراج

الدراما

ي
 
ي والتلفزيون

 
التصميم السينمان

الموسيفر

الفنون التشكيلية

خزف/ الفنون التطبيقية

نحت/ الفنون التطبيقية

الفنون االسالمية التقليدية

الفنون المشحية

التصميم والتواصل البرصي

صناعة األفالم الرقمية

تصميم األزياء

تصميم الميديا الرقمية
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معلم صف

ي
 
ي التعليم اإلبتدان

 
بية ف البر

بوي/ االرشاد النفسي  البر

علم النفس

معلم تربية فنية

تربية مهنية

بية الخاصة البر

التكنولوجيا المساندة لذوي اإلحتياجات الخاصة

تربية طفل

رعاية الطفولة المبكرة

تربية الطفولة المبكرة

تكنولوجيا التعليم
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اصول الدين

الفقه واصوله

الدعوة واالعالم االسالمي/الدراسات االسالمية 

القراءات والدراسات القرانية

بية االسالمية/ الدراسات االسالمية  البر

دراسات اسالمية ارسية/الدراسات االسالمية 

اإلمامة والخطابة/ اإلمامة والوعظ واإلرشاد 

االقتصاد والمصارف االسالمية

يعة والقانون الشر

يعة الشر

يعة والدراسات اإلسالمية الشر

المصارف اإلسالمية

القضاء واإلفتاء

التخصصالعائلة

هندسة االطفاء والحريق

ادارة الكارثة

ي المتخصص االسعاف الطبر

التخصصالعائلة

ان علوم الطب 

المراقبة والمالحة الجوية

الحماية المدنية
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