التخصصات الفرعية  /الدقيقة لعدد من البرامج المطروحة للبعثات الخارجية – المجموعة (ب) للعام ( )3102/3102في عدد من الدول

على الطالب الذٌن سجلوا أو ٌرغبون فً تسجٌل برامج دراسٌة من المجموعة (ب) من البعثات الخارجٌة فً كل من :المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية وايرلندا
وهولندا والنمسا االطالع على التخصصات الدقٌقة التً تم إضافتها فً بعض البرامج الدراسٌة لكل دولة من هذه الدول ،علما بأنه لم ٌحدث أي تغٌٌر للبرامج المطروحة سابقا ً
(الموجودة فً دلٌل الطالب والمعلنة فً المستجدات فً الصحافة وموقع القبول الموحد) ،وإنما تم إضافة تخصصات دقٌقة جدٌدة مع التخصصات السابقة ،والطالب ال ٌختار
التخصص الدقٌق خالل هذه المرحلة وإنما البرنامج الدراسً المناسب  ،أما التخصصات الدقٌقة فٌختارها الطالب من النظام االلكترونً للبعثات الخارجٌة بعد حصوله على مقعد لبعثة
خارجٌة من الفرز بواسطة النظام االلكترونً للقبول الموحد .ومن المهم أن ٌعلم الطالب أنه قام باختٌار التخصص الرئٌسً الذي تقع ضمنه هذه التخصصات الدقٌقة.
الرجاء التحقق من التخصصات الفرعٌة  /الدقٌقة المدرجة فً كل برنامج دراسً قبل االختٌار ،كما تجدر اإلشارة بأن الطالب الحاصل على برنامج دراسً محدد ٌستطٌع الحقا
اختٌار التخصص الدقٌق الذي ٌرغبه ،لكن فً حالة زٌادة عدد الراغبٌن فً تخصص معٌن عن العدد المحدد للتخصص الدقٌق ٌتم المفاضلة من خالل المعدل التنافسً للمتقدمٌن ومن
ثم ٌتم اختٌار األعلى فً المعدل التنافسً ،فً حٌن أن الذٌن ال ٌحصلون على التخصص الدقٌق الذي حددوه بسبب المعدل التنافسً ومحدودٌة المقاعد للتخصص الدقٌق سوف
ٌحصلون على تخصص دقٌق آخر من نفس المجموعة.
قائمة التخصصات الدقٌقة ال تزال خاضعة للتغٌٌر ،الطلبة المقبولٌن للبعثات الخارجٌة سٌتم إخطارهم بهذه التغٌٌرات قبل تارٌخ  31أغسطس .الطالب الحاصل على بعثة دراسٌة
خارجٌة ف ً تخصص معٌن ودولة معٌنة ال ٌمكنه تغٌٌر التخصص أو الدولة والتً حصلت علٌها من النظام االلكترونً للقبول الموحد عن طرٌق التنافس العادل بٌن الجمٌع.

مالحظة مهمة :التخصصات هً فً األساس باللغة االنجلٌزٌة بحسب الجامعات التً تطرحها ،والترجمة العربٌة هً لتوضٌح هذه التخصصات للطالب،
مما ٌعنً أنه ٌتم األخذ بالمسمى باللغة االنجلٌزٌة عند الحصول على القبول من المؤسسة التعلٌمٌة كونها مؤسسات أجنبٌة.
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)الواليات المتحدة (المجموعة – ب

UNITED STATES GROUP B
 الدقيقة التي تم إضافتها/ التخصصات الفرعية
باللغة االنجليزية

باللغة العربية

CIVIL, MECHANICAL, ELECTRICAL ENGINEERING

الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والصناعية والهندسة الكهربائية

Architectural Engineering; Roads & Bridges Engineering; Railway
Engineering; Construction Engineering; Construction Management ;
Pipeline Engineering; Structural Engineering; Transportation
Engineering; Engineering Project Management; Water Resources
Engineering; Electrical Engineering; Light Engineering; Audio
Engineering; Electrical Engineering Technology; Industrial Engineering;
Mechanical Engineering; Mechatronics; Industrial & Systems
Engineering

الهندسة المعمارٌة؛ هندسة الطرق والجسور؛ هندسة سكك الحدٌد؛ الهندسة اإلنشائٌة؛
إدارة المنشئات؛ هندسة خطوط األنابٌب؛ هندسة البناء؛ هندسة النقل؛ إدارة المشارٌع
 هندسة اإلضاءة؛ هندسة الصوت؛،الهندسٌة؛ هندسة الموارد المائٌة؛ الهندسة الكهربائٌة
 المٌكاترونكس؛، الهندسة المٌكانٌكٌة،تكنولوجٌا الهندسة الكهربائٌة؛ الهندسة الصناعٌة
.هندسة األنظمة والصناعات

OTHER ENGINEERING SPECIALISATIONS
Environmental Engineering; Energy Engineering; Renewable Energy
Engineering; Genetics Engineering; Medical Devices Engineering;
Geoengineering;
Metallurgy;
Geosystems
Engineering
and
Hydrogeology; Transportation Engineering ; Bioproduct and Biosystems
Engineering; Materials Engineering; Engineering Technology

تخصصات هندسية أخرى
الهندسة البٌئٌة؛ هندسة الطاقة؛ هندسة الطاقة المتجددة؛ الهندسة الوراثٌة؛ هندسة
األجهزة الطبٌة؛ الهندسة الجٌولوجٌة؛ التعدٌن؛ هندسة األنظمة الجٌولوجٌة وجٌولوجٌا
،المٌاه؛ هندسة النقل؛ المنتجات البٌولوجٌة وهندسة النظم البٌولوجٌة؛ هندسة المواد
.التكنولوجٌا الهندسٌة

PROCESS & RESOURCE ENGINEERING

رمز
البرنامج

SE058

SE156

هندسة العمليات والموارد

Chemical Engineering; Mining Engineering; Petroleum Engineering.

.الهندسة الكٌمٌائٌة؛ هندسة التعدٌن؛ هندسة البترول

The seats per some of these courses will be limited if the demand
exceeds the number of seats; in this case preference will be given to
the candidates with the highest grades while candidates not selected
for this particular course, will have to enroll in another course in the
same area
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SE157

COMPUTER SCIENCE & IT
Computer Engineering; Computer Science; Network Security; Software
Engineering; Information Technology Management (E-Government);
Electrical and Computer Engineering

علوم الحاسب اآللي
SE158
 إدارة تقنٌة،هندسة الكمبٌوتر؛ علوم الحاسب اآللً؛ أمن الشبكات؛ هندسة البرمجٌات
.المعلومات (الحكومة اإللكترونٌة)؛ هندسة الحاسب اآللً والكهرباء

MANAGEMENT & COMMERCE: BUSINESS & MANAGEMENT
Human Resource Management; Hospitality Management; Industrial
Area (Estate) Management; Port Management; Waste Management;
Eco-Tourism Management; Logistics & Transportation Management;
Business Management; Aviation Management; Airport Management;
Health Services Administration; Crisis Management; Security
Administration/Management;
Eco-Management
&
Sustainable
Development.

اإلدارة واألعمال
 إدارة،إدارة الموارد البشرٌة؛ إدارة الضٌافة؛ إدارة المناطق الصناعٌة؛ إدارة الموانئ
، إدارة الطٌران، إدارة األعمال، إدارة السٌاحة البٌئٌة؛ إدارة المساندة والنقل،النفاٌات
 إدارة الخدمات الصحٌة؛ إدارة األزمات؛ اإلدارة األمنٌة؛ اإلدارة،إدارة المطارات
.البٌئٌة والتنمٌة المستدامة

SE059

المالية والبنوك
MANAGEMENT & COMMERCE: FINANCE STUDIES

.المصرفٌة والمالٌة؛ التموٌل واالستثمار؛ العلوم االكتوارٌة
.االمحاسبة

Banking and Finance; Finance & Investment; Actuarial Science;
Accounting.
CREATIVE ARTS

الفنون اإلبداعية
. اإلنتا التلفزٌون؛ الصحافة،دراسات االتصال

Communication Studies; Television Production; Journalism.=

SOCIETY & CULTURE: ECONOMICS
Economics; Environmental & Natural Resources Economics; Statistics

 االقتصاد:المجتمع والثقافة

SE185

SE159

SE160

.االقتصاد؛ اقتصاد الموارد البٌئٌة والطبٌعٌة؛ اإلحصاء
 العلوم السياسية:المجتمع والثقافة
.العلوم السٌاسٌة؛ العالقات الدولٌة

SOCIETY & CULTURE: POLITICAL SCIENCE
Political Science, International Relations
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SE161

 علم السلوك:المجتمع والثقافة
.علم النفس؛ علم النفس السرٌري

BEHAVIORAL SCIENCE

SE162

Psychology; Clinical Psychology

NATURAL & PHYSICAL SCIENCES: BIOSCIENCES

 علوم األحياء:العلوم الطبيعية والفيزيائية

Biological Science; Genetics; Biotechnology; Biomedical Sciences;
Microbiology; Cellular and Molecular Biology; Biochemistry;
Neuroscience & Plant Biology

علم األحٌاء؛ علم الوراثة؛ التقنٌة الحٌوٌة؛ علوم الطب الحٌوي؛ علم األحٌاء الدقٌقة؛ علم
.األحٌاء الخلوٌة والجزٌئٌة؛ الكٌمٌاء الحٌوٌة؛ علم األعصاب وعلم األحٌاء النباتٌة

NATURAL & PHYSICAL SCIENCES: EARTH SCIENCES

 علوم األرض:العلوم الطبيعية والفيزيائية

Geology; Earth Sciences; Geophysics; Meteorology; Geographic
Information Systems; Remote Sensing; Geoengineering

الجٌولوجٌا؛ علوم األرض؛ الجٌوفٌزٌاء؛ األرصاد الجوٌة؛ نظم المعلومات الجغرافٌة؛
.االستشعار عن بعد؛ الهندسة الجٌولوجٌة

SE060

SE163

 علوم البيئة:العلوم الطبيعية والفيزيائية

NATURAL & PHYSICAL SCIENCES: ENVIRONMENTAL SCIENCES

SE164
Marine Biology; Eco-Management & Sustainable Development;
Renewable Energy Studies; Eco-Tourism; Green Technologies

علوم األحياء البحرية؛ اإلدارة البيئية والتنمية المستدامة؛ دراسات الطاقة المتجددة؛
.السياحة البيئية؛ التقنيات الخضراء
 العلوم الطبيعية والفيزيائية:العلوم الطبيعية والفيزيائية

NATURAL & PHYSICAL SCIENCES: NATURAL & PHYSICAL SCIENCES
Biology; Chemistry; Physics; Nanotechnology; Applied Chemistry;
Applied Physics; Chemical Physics; Marine Biology

األحٌاء؛ الكٌمٌاء؛ الفٌزٌاء؛ النانوتكنولوجً؛ الكٌمٌاء التطبٌقٌة؛ الفٌزٌاء التطبٌقٌة؛
.الفٌزٌاء الكٌمٌائٌة؛ علوم األحياء البحرية
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SE165

)المملكة المتحدة ( المجموعة – ب

UNITED KINGDOM GROUP B
 الدقيقة التي تم إضافتها/ التخصصات الفرعية
باللغة االنجليزية

باللغة العربية

CIVIL, MECHANICAL, ELECTRICAL AND OTHER ENGINEERING
SPECIALISATIONS:

الهندسة المدنية والهندسة الميكانيكية والصناعية والهندسة الكهربائية
وتخصصات هندسية أخرى

Architectural Engineering- Bioengineering- Biomedical Engineering- Civil
Engineering- Civil Engineering with Architecture- Civil & Structural
Engineering- Civil Engineering with Project Management- Civil and
Environmental Engineering- Civil Engineering with SustainabilityEngineering- Electronic Engineering- Electronic and Communications
Engineering- Electrical Power Engineering- Electrical and Electronic
Engineering- Electronic Engineering with Space Science and TechnologyElectronic and Computer Engineering- Electronic and Software EngineeringElectronics & Renewable Energy Systems- Electronics and NanotechnologyElectronic & Electrical Engineering with Business Studies- Integrated
Engineering- Integrated Mechanical and Electrical Engineering- Mechanical
Eng- Mechatronics- Mechanical Engineering with Aeronautics- Mechanical
Engineering with Business- Mechanical and Energy EngineeringMechatronics and Robotic Systems- Mechanical Engineering with Financial
Management- Mechanical and Materials Engineering- Mechanical
Maintenance Engineering- Mechanical Engineering with Building ServicesMedical Engineering- Nanotechnology (Chemistry)- Nanotechnology
(Physics)- Robotics; Robotics Engineering; Sustainable Engineering.

- الهندسة المدنٌة- الهندسة الطبٌة الحٌوٌة- الهندسة الحٌوٌة-الهندسة المعمارٌة
 الهندسة المدنٌة مع إدارة- الهندسة المدنٌة واإلنشائٌة-الهندسة المدنٌة مع المعمار
- الهندسة- الهندسة المدنٌة مع االستدامة- الهندسة المدنٌة والبٌئٌة-المشارٌع
- هندسة الطاقة الكهربائٌة- الهندسة االلكترونٌة واالتصاالت-الهندسة اإللكترونٌة
 الهندسة االلكترونٌة مع علوم وتكنولوجٌا-الهندسة الكهربائٌة وااللكترونٌة
- هندسة االلكترونٌات والبرمجٌات-ً هندسة االلكترونٌات والحاسب اآلل-الفضاء
 الهندسة- اإللكترونٌات وتكنولوجٌا النانو-االلكترونٌات ونظم الطاقة المتجددة
 الهندسة- الهندسٌة المتكاملة-اإللكترونٌة والكهربائٌة مع دراسات األعمال
- هندسة المٌكاترونكس- الهندسة المٌكانٌكٌة-المٌكانٌكٌة والكهربائٌة المتكاملة
 هندسة- الهندسة المٌكانٌكٌة مع األعمال-الهندسة المٌكانٌكٌة مع المالحة الجوٌة
 الهندسة المٌكانٌكٌة مع- المٌكاترونٌكس واألنظمة الروبوتٌة-المٌكانٌكا والطاقة
 الهندسة- هندسة المٌكانٌكا والصٌانة- هندسة المٌكانٌكا والمواد-اإلدارة المالٌة
 تقنٌة النانو-) تقنٌة النانو (الكٌمٌاء- الهندسة الطبٌة-المٌكانٌكٌة مع خدمات البناء
. الهندسة المستدامة- هندسة الروبوتات- الروبوتات-)(الفٌزٌاء

رمز
البرنامج

SE066

هندسة العمليات والموارد
 هندسة- هندسة الكٌمٌاء والمواد- هندسة الطاقة الكٌمٌائٌة-الهندسة الكٌمٌائٌة
Chemical Engineering- Chemical and Energy Engineering- Chemical and
. هندسة البترول- هندسة الطاقة مع اإلدارة البٌئٌة علوم المواد والهندسة-الطاقة
PROCESS & RESOURCE ENGINEERING

Materials Engineering- Energy Engineering- Energy Engineering with
Environmental Management- Materials Science & Eng- Petroleum
Engineering.

SE062

The seats per some of these courses will be limited if the demand exceeds
the number of seats; in this case preference will be given to the candidates
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with the highest grades while candidates not selected for this particular
course, will have to enroll in another course in the same area

COMPUTER SCIENCE & IT
Artificial Intelligence- Broadcast Media (Design & Technology)- Business
Computing- Computer Information Systems- Computer Science/Computing
Science- Computing- Computer Science and Mathematics- Computer Science
with Business- Computer Science and Mathematics- Computer Science and
Electronic Engineering- Computer Science Innovation- Computer Science
(Artificial Intelligence)- Computer Science (Network Computing)- Computer
Systems Engineering- Computer Systems Engineering (Networks)Computer Systems Engineering (Software)- Computer Aided EngineeringCommunication Systems and Electronics- Computer Network TechnologyDigital Arts- Information Technology- Multimedia Technology & DesignSoftware Engineering- Web design and Development

NATURAL & PHYSICAL SCIENCES: BIOSCIENCES
Applied Biomolecular Sciences- Biological Sciences- Biological Sciences with
Biomedicine- Biochemistry- Biochemistry with Biomedicine- Biochemistry
with Genetics- Biological and Medical Sciences- Biological and Medicinal
Chemistry- Biomedical Sciences- Biomedicine- Biotechnology- Biology with
Psychology- Food Science- Food Science/Studies and Nutrition- GeneticsMolecular & Cellular Biology- Molecular Biology- Molecular Biology and
Genetics- Microbiology- Medical Biochemistry- Medical Genetics- Medical
Microbiology- Neuroscience- Veterinary Biosciences

علوم الحاسب اآللي وتقنية المعلومات
 نظم- حوسبة األعمال-) وسائل البث (التصمٌم والتكنولوجٌا-ًالذكاء االصطناع
 علوم- الحوسبة- علوم الحوسبة/ً علوم الحاسب اآلل-ًمعلومات الحاسب اآلل
 علوم الحاسب- علوم الحاسب اآللً مع األعمال-الحاسب اآللً والرٌاضٌات
 ابتكار علوم- علوم الحاسب اآللً والهندسة اإللكترونٌة-اآللً والرٌاضٌات
ً علوم الحاسب اآلل-)ً علوم الحاسب اآللً (الذكاء االصطناع-ًالحاسب اآلل
-) هندسة أنظمة الحاسوب (الشبكات-ً هندسة نظم الحاسب اآلل-)(شبكة الحوسبة
 نظم- الحاسب اآللً لدعم الهندسة-)هندسة أنظمة الحاسوب (البرمجٌات
- الفنون الرقمٌة-ً تكنولوجٌا شبكات الحاسب اآلل-االتصاالت واإللكترونٌات
- هندسة البرمجٌات- تكنولوجٌا الوسائط المتعددة والتصمٌم-تكنولوجٌا المعلومات
.تصمٌم وتطوٌر المواقع اإللكترونٌة

علوم األحياء
- علوم األحٌاء مع الطب الحٌوي- علوم األحٌاء-علوم األحٌاء الجزٌئٌة التطبٌقٌة
 الكٌمٌاء الحٌوٌة مع علم- الكٌمٌاء الحٌوٌة مع الطب الحٌوي-الكٌمٌاء الحٌوٌة
- علوم الطب الحٌوي- الكٌمٌاء الحٌوٌة والطبٌة- العلوم الحٌوٌة والطبٌة-الوراثة
 علوم- علوم الغذاء- علم األحٌاء مع علم النفس- التقنٌة الحٌوٌة-الطب الحٌوي
 علوم- علوم األحٌاء الجزٌئٌة والخلوٌة- علم الوراثة- الدراسات والتغذٌة/ الغذاء
- علم األحٌاء الدقٌقة- علوم األحٌاء الجزٌئٌة وعلم الوراثة-األحٌاء الجزٌئٌة
 علم- علم األحٌاء الدقٌقة الطبٌة- علم الوراثة الطبٌة-الكٌمٌاء الحٌوٌة الطبٌة
. العلوم البٌولوجٌة البٌطرٌة-األعصاب
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SE166

SE067

NATURAL & PHYSICAL SCIENCES: NATURAL, PHYSICAL (& MATHEMATICAL)
SCIENCES:
Applied Biology- Astronomy- Astrophysics- Space Science & AstrophysicsBiology- Chemistry- Chemical Physics- Forensic Biology- Forensic SciencesForensic Chemistry- Mathematical Sciences/Mathematics- Mathematics
and Statistics- Mathematics with Finance- Mathematics and Business
Studies- Mathematics and Computer Science- Mathematics with Ocean
and Climate Studies- Mathematics & Physics- Medicinal ChemistryMathematics and Statistics with Management- Medical Physics- Marine
Biology- Natural Sciences- Physics- Physics with Nanotechnology- Physics
with Astrophysics- Physics and Mathematics- Physics for New TechnologyStatistics.

العلوم الطبيعية والفيزيائية والرياضيات
- األحٌاء- علوم الفضاء والفٌزٌاء الفلكٌة- الفلك؛ الفٌزٌاء الفلكٌة-األحٌاء التطبٌقٌة
 كٌمٌاء-ً علوم الطب الشرع-ً علم األحٌاء الشرع- الفٌزٌاء الكٌمٌائٌة-الكٌمٌاء
- الرٌاضٌات واإلحصاء- الرٌاضٌات/ علوم الرٌاضٌات-ًالطب الشرع
 الرٌاضٌات وعلوم- الرٌاضٌات ودراسات األعمال-الرٌاضٌات مع المالٌة
- الرٌاضٌات والفٌزٌاء- الرٌاضٌات مع دراسات المحٌط والمناخ-ًالحاسب اآلل
 علم األحٌاء- الفٌزٌاء الطبٌة- الرٌاضٌات واإلحصاء مع اإلدارة-الكٌمٌاء الطبٌة
 الفٌزٌاء- الفٌزٌاء مع الفٌزٌاء الفلكٌة- الفٌزٌاء مع تقنٌة النانو- الفٌزٌاء-البحرٌة
. اإلحصاء- الفٌزٌاء للتكنولوجٌا الجدٌدة-والرٌاضٌات

علوم األرض وعلوم البيئة

NATURAL & PHYSICAL SCIENCES: EARTH SCIENCES & ENVIRONMENTAL
SCIENCES:
Earth Science- Earth & Environmental Sciences- Economics & GeographyExploration and Resource Geology- Geology/ Geological Sciences;
Geophysical Sciences- Geology and Physical Geography- Geography &
Management- Geology- Geophysics (Geology)- Geophysics (Physics)- Ocean
Sciences- Oceans; Climate and Physical Geography - Climate ScienceEcology & Environmental Biology- Ecology and Environment- Environment
and Planning- Environmental Science- Environmental Studies- Environmental
Earth Sciences- Earth & Environmental Sciences- Environmental
Mathematics- Environmental Biology- Environmental Geography and
Climate Change- Environmental Management- Environment & BusinessEnvironmental Geophysics- Environmental Geosciences- Environmental
Change and Sustainable Development- Environmental ChemistryMeteorology & Oceanography- Meteorology & Climate Science- Marine
Biology- Marine Biology with Oceanography- Marine GeographySustainability & Management- Sustainable Energy Management- Sustainable
Waste Management.

SE167

 جٌولوجٌا- االقتصاد والجغرافٌا- العلوم األرضٌة والبٌئٌة-علوم األرض
- العلوم الجٌوفٌزٌائٌة- علوم الجٌولوجٌا/  الجٌولوجٌا-االستكشاف والموارد
 الجٌوفٌزٌاء- الجٌولوجٌا- الجغرافٌا واإلدارة-الجٌولوجٌا والجغرافٌا الفٌزٌائٌة
 المناخ- المحٌطات- علوم المحٌط-) الجٌوفٌزٌاء (الفٌزٌاء-)(الجٌولوجٌا
.والجغرافٌا الفٌزٌائٌة
 البٌئة- اإلٌكولوجٌا والبٌئة- االٌكولوجٌا وعلم األحٌاء البٌئٌة-علم المناخ
 األرض والعلوم- علوم األرض البٌئٌة- الدراسات البٌئٌة- العلوم البٌئٌة-والتخطٌط
- الجغرافٌا البٌئٌة والتغٌرات المناخٌة- األحٌاء البٌئٌة- الرٌاضٌات البٌئٌة-البٌئٌة
- العلوم الجٌولوجٌة البٌئٌة- الجٌوفٌزٌاء البٌئٌة- البٌئة واألعمال-اإلدارة البٌئٌة
 األرصاد الجوٌة وعلم- الكٌمٌاء البٌئٌة-التغٌر البٌئً والتنمٌة المستدامة
 األحٌاء البحرٌة مع- األحٌاء البحرٌة- األرصاد الجوٌة وعلوم المناخ-المحٌطات
- إدارة الطاقة المستدامة- االستدامة واإلدارة- الجغرافٌا البحرٌة-علوم المحٌطات
.اإلدارة المستدامة للنفاٌات
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SE168

CREATIVE ARTS

الفنون االبداعية

Broadcast Journalism- English and Communication Studies- Communications
and Media- English and Film and TV Studies- Graphic and Communication
Design- Film & Television Studies- International Journalism- JournalismJournalism & Creative Writing- Media Studies- Media Management- Media
and English Literature- Television Production.

- االتصاالت واإلعالم- اإلنجلٌزٌة ودراسات االتصاالت-الصحافة اإلذاعٌة
- التصمٌم الغرافٌكً واالتصاالت-اإلنجلٌزٌة ودراسات األفالم والتلفزٌون
 الصحافة والكتابة- الصحافة- الصحافة الدولٌة-دراسات األفالم والتلفزٌون
- اإلعالم و األدب اإلنجلٌزي- إدارة اإلعالم- الدراسات اإلعالمٌة-اإلبداعٌة
.ًاإلنتا التلفزٌون

SOCIETY & CULTURE: LAW

 القانون:المجتمع والثقافة

Business Law- Law - Law & Criminology- Law with Accounting and Finance-  القانون مع- القانون وعلم اإلجرام-) القانون (لٌسانس الحقوق-قانون العمل
Law with Business Studies.
. القانون مع دراسات األعمال-المحاسبة والمالٌة
SOCIETY & CULTURE: POLITICAL SCIENCE

SE061

SE169

 العلوم السياسية:المجتمع والثقافة
- السٌاسة والعالقات الدولٌة- السٌاسة مع االقتصاد- السٌاسة-العالقات الدولٌة

International Relations- Politics; Politics with Economics- Politics &
International Relations- Language & Politics- International Relations &  السٌاسة- السٌاسة والسٌاسة الدولٌة- العالقات الدولٌة والسٌاسة-اللغة والسٌاسة
.واألعمال الدولٌة
Politics- International Politics and Policy- Politics and International Business.
SOCIETY & CULTURE: ECONOMICS

SE170

 االقتصاد:المجتمع والثقافة

Business Economics- Economics- Economics and International Development- - االقتصاد والسٌاسة- االقتصاد والتنمٌة الدولٌة- االقتصاد-اقتصادٌات األعمال
Economics and Politics- Economics and Accounting- Economics with  االقتصاد- االقتصاد والمالٌة- االقتصاد مع الرٌاضٌات-االقتصاد والمحاسبة
.والجغرافٌا
Mathematics- Economics & Finance- Economics & Geography.
BEHAVIOURAL SCIENCES: PSYCHOLOGY

 علم السلوك:المجتمع والثقافة

Criminology; Psychology

SE172

.علم الجريمة؛ علم النفس
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SE171

MANAGEMENT & COMMERCE: BUSINESS & MANAGEMENT

اإلدارة واألعمال

Advertising and Marketing- Airport Security Management- BusinessBusiness Analytics and Consultancy- Business Economics- Business Studies
(Business Information Systems)- Business Studies (Marketing)- Business
Studies (Enterprise)- Business Studies (HRM)- Business AdministrationBusiness Enterprise- Business & Management- Business and MarketingBusiness Studies and French- Business Studies and German- Business
Information Systems- Environmental Management- Entrepreneurship (with
Management)- Facilities Management- Sustainable Energy ManagementSustainability & Management- Sustainable Waste Management - Fire/ Safety
and Risk Management- Human Resource Management- Hospitality &
Tourism Management- International Management & Modern LanguagesInternational Business- International Business & Modern LanguagesInternational Business & Economics- International Business & FinanceInternational Business & Marketing- International ManagementInternational Business Management- Management- Management with
Marketing- Mathematics with Business- Management MathematicsManagement and Entrepreneurship- Management and Information
Technology- Management and Organisation- Management and Organisation
(Human Resource Management) - Marketing- Marketing ManagementMarketing Management (Fashion)- Marketing Management (Digital Media)Marketing Management (Public Relations)- Marketing Management
(Advertising and Marketing Communications)- Marketing and DesignMarketing with Psychology- Public Relations- Public Relations and
Marketing- Public Relations (Entertainment)- Public Relations and
Marketing- Public Relations and Management- Project Management.

 تحلٌالت األعمال- األعمال التجارٌة- إدارة أمن المطار-اإلعالن والتسوٌق
-) دراسات األعمال (نظم معلومات األعمال- اقتصادٌات األعمال-واالستشارات
 دراسات األعمال (مشروع)؛ دراسات األعمال-)دراسات األعمال (التسوٌق
- األعمال واإلدارة- مشارٌع األعمال- إدارة األعمال-)(إدارة الموارد البشرٌة
- دراسات األعمال والفرنسٌة؛ دراسات األعمال واأللمانٌة-األعمال والتسوٌق
 إدارة-) رٌادة األعمال (مع اإلدارة- اإلدارة البٌئٌة-نظم معلومات األعمال
- استدامة إدارة النفاٌات/ االستدامة واإلدارة- إدارة الطاقة المستدامة-المرافق
 إدارة الضيافة- إدارة الموارد البشرية- السالمة وإدارة المخاطر/الحرائق
 األعمال الدولية- األعمال الدولية- اإلدارة الدولية واللغات الحديثة-والسياحة
 األعمال- األعمال الدولية والتمويل- األعمال الدولية واالقتصاد-واللغات الحديثة
 اإلدارة مع- اإلدارة- إدارة األعمال الدولية- األعمال الدولية-الدولية والتسويق
- اإلدارة وريادة األعمال- رياضيات اإلدارة- الرياضيات مع األعمال-التسويق
 اإلدارة والتنظيم (إدارة الموارد- اإلدارة والتنظيم-اإلدارة وتقنية المللومات
.)البشرية

MANAGEMENT & COMMERCE: FINANCE STUDIES

الدراسات المالية

Accounting- Accounting and Economics- Accounting and FinanceAccounting and Financial Studies- Accounting and Financial ManagementAccounting and Business- Accounting & Management- Accounting &
Statistics- Accounting- Auditing and Finance- Accounting/ Finance and
Computer Science- Accounting/ Finance and Mathematics- Banking and

- المحاسبة والدراسات المالٌة- المحاسبة والمالٌة- المحاسبة واالقتصاد-المحاسبة
 المحاسبة- المحاسبة واإلدارة- المحاسبة واألعمال-المحاسبة واإلدارة المالٌة
-ً المالٌة وعلوم الحاسب اآلل/ المحاسبة- التدقٌق والمالٌة/ المحاسبة-واإلحصاء
.والمالٌة
المصرفٌة
-والرٌاضٌات
المالٌة
/المحاسبة
 المالٌة و- المالٌة واالقتصاد- المالٌة والرٌاضٌات- المالٌة واإلحصاءات-التموٌل

SE068

-)ً إدارة التسوٌق (اإلعالم الرقم-) إدارة التسوٌق (الموضة- إدارة التسوٌق-التسوٌق
-) إدارة التسوٌق (اإلعالن والتسوٌق واالتصاالت-)إدارة التسوٌق (العالقات العامة
- العالقات العامة والتسوٌق- العالقات العامة- التسوٌق وعلم النفس-التسوٌق والتصمٌم
 إدارة- العالقات العامة والتسوٌق والعالقات العامة واإلدارة-)العالقات العامة (الترفٌه
.المشارٌع
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SE186

. الرٌاضٌات المالٌة-دراسات اإلدارة

Finance - Finance- Finance & Statistics- Finance & Mathematics- Finance and
Economics- Finance and Management Studies- Financial Mathematics

ARCHITECTURE & BUILDING

العمارة والبناء
 التصمٌم الهندسً المعماري؛ الدراسات-علم العمارة؛ الهندسة المعمارٌة

Architecture- Architectural Engineering- Architectural Eng Design-  خدمات البناء والهندسة-ً المسح البنٌان-المعمارٌة؛ التكنولوجٌا المعمارٌة
Architectural Studies- Architectural Technology- Building Surveying- Building  الهندسة-ً المسح الكم- الهندسة اإلنشائٌة والمعمار- البناء والتشٌٌد-المستدامة
Services and Sustainable Eng- Construction- Structural Engineering and
.المدنٌة مع المعمار
Architecture- Quantity Surveying- Civil Engineering with Architecture.
Applicants who are competitively selected for this area of specialisation
based on the MoHE entry requirements, may still have to sit for an Art
Portfolio interview (to be conducted by the University) because an evidence
of potential in drawing may be required by selected Higher Education
Institutions, especially in the UK. Should the candidate in this case not meet
the University specific entrance requirements, he/she will be offered a
related major based on his/her grades in the required subjects.

)علم العمارة (المملكة المتحدة
الطالب الذٌن سٌحصلون على مقعد للبعثات الخارجٌة فً هذا التخصص علٌهم
 حتى ٌستطٌع الطالب الحصول على قبول من،إجراء مقابلة تجرٌها الجامعة
 والطالب الذي ال ٌجتاز المقابلة أو أي اختبار تحدده،الجامعة فً التخصص
.ًالجامعة سوف ٌتم عرض تخصص قرٌب آخر علٌه بناء على معدله التنافس
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SE197

ايرلندا( المجموعة – ب)

IRELAND GROUP B
التخصصات الفرعية  /الدقيقة التي تم إضافتها

رمز
البرنامج

باللغة االنجليزية

باللغة العربية
الهندسة

ENGINEERING

SE069

إضافة التخصص الدقٌق "عملٌات النقل والتكنولوجٌا".
Includes Transport Operations & Technology.

اإلدارة واألعمال
SE073

MANAGEMENT & COMMERCE: BUSINESS & MANAGEMENT

تغٌٌر التخصص الدقٌق "اإلدارة اللوجستٌة" إلى " الخدمات اللوجستٌة وإدارة
اإلمدادات".

'Major 'Logistics Management' is called 'Logistics and Supply Management

علوم الحاسب اآللي وتقنية المعلومات

COMPUTER SCIENCE & IT

SE079
تغٌٌر التخصص الدقٌق " هندسة الكمبٌوتر واالتصاالت" إلى "الكمبٌوتر وهندسة
االتصال".

& Major 'Computer Eng & Telecommunications' is called 'Computer
Communications Eng'.

الفنون اإلبداعية
SE071

CREATIVE ARTS

إضافة التخصص الدقٌق :صحافة.
Includes Journalism
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علوم البيئة
ENVIRONMENTAL SCIENCES

 علوم البٌئة:إضافة التخصصات الدقٌقة
علوم األرض والمحٌطات
األرض الحٌوٌة والعلوم البٌئٌة
العلوم البٌئٌة والتكنولوجٌا المستدامة

Includes Environmental Science
Earth & Ocean Science
Biological Earth & Environmental Science
Environmental Science & Sustainable Technology
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SE075

هولندا( المجموعة – ب)
التخصصات الفرعية  /الدقيقة التي تم إضافتها

رمز
البرنامج
SE050

THE NETHERLANDS GROUP B
باللغة العربية

باللغة االنجليزية

الهندسة

ENGINEERING

إضافة هندسة الصوت.

Includes Sound Engineering

النمسا( المجموعة – ب)
رمز
البرنامج

SE090

AUSTRIA GROUP B
التخصصات الفرعية  /الدقيقة التي تم إضافتها
باللغة العربية

باللغة االنجليزية

الهندسة

ENGINEERING

إضافة :علوم المواد؛ اللوجستٌة الصناعٌة؛ هندسة الطاقة المتجددة ،هندسة
الموارد المعدنٌة (مزٌج بٌن الهندسة وعلوم األرض)؛ الهندسة المٌكانٌكٌة،
الهندسة الكهربائٌة.

Includes: Materials Science; Industrial Logistics; Renewable Energy
Engineering; Mineral resources Engineering (a mix between Engineering and
Geosciences); Mechanical Engineering; Electrical Engineering.

العلوم الطبيعية والفيزيائية
SE094

NATURAL & PHYSICAL SCIENCES
Includes Applied Geosciences; Geology; Earth Sciences (instead of
)’‘Geosciences

إضافة :علوم األرض التطبٌقٌة؛ الجٌولوجٌا؛ علوم األرض.
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