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برنامجًا

الفئة المستهدفةالتخصص/ المسارالبرامجالقسمالكلية
طالب- طالباتنظم المعلومات الجغرافيةماجستير اآلداب في نظم المعلومات الجغرافيةالجغرافيااآلداب

التربية

طالباتتربية الطفولة المبكرةماجستير اآلداب في تربية الطفولة المبكرةالطفولة المبكرة
طالب- طالباتاإلدارة التربويةماجستير اآلداب في اإلدارة التربويةاإلدارة التربوية

ماجستير اآلداب في التربية الخاصةالتربية الخاصة

·  اإلعاقة الفكرية
·  اإلعاقة السمعية

·  صعوبات التعلم

·  االضطرابات السلوكية واالنفعالية

طالب- طالبات

المناهج وطرق 
التدريس

ماجستير اآلداب في التربية تخصص مناهج 
وطرق تدريس العلوم

طالب- طالباتمناهج وطرق تدريس العلوم

ماجستير اآلداب في التربية تخصص مناهج 
وطرق تدريس العلوم الشرعية

مناهج وطرق تدريس العلوم 
الشرعية

طالب- طالبات

ماجستير اآلداب في التربية تخصص مناهج 
وطرق تدريس الحاسب اآللي

طالب- طالباتوطرق تدريس الحاسب اآللي

ماجستير اآلداب في التربية تعليم اللغة 
االنجليزية للناطقين بلغات أخرى

تعليم اللغة االنجليزية 
للناطقين بلغات أخرى

طالب- طالبات

إدارة األعمال

طالب- طالباتاإلدارة العامةالماجستير في اإلدارة العامةاإلدارة العامة
طالب- طالباتالماليةماجستير العلوم في الماليةالمالية

طالب- طالباتاإلدارة الصحيةماجستير العلوم في  اإلدارة الصحيةاإلدارة الصحية
طالب- طالباتالمحاسبةماجستير العلوم في المحاسبةالمحاسبة

مجلس برامج 
الدراسات العليا 
في إدارة األعمال

طالب- طالباتإدارة األعمالالماجستير في إدارة األعمال

طالب- طالباتإدارة الموارد البشريةماجستير العلوم في إدارة الموارد البشريةاإلدارة 
طالب- طالباتعلوم القراراتماجستير العلوم في علوم القراراتالتحليل الكمي

نظم المعلومات 
اإلدارية

طالب- طالباتاألعمال اإللكترونيةماجستير العلوم في األعمال اإللكترونية

علوم الحاسب 
والمعلومات

طالب- طالباتعلوم الحاسبماجستير  العلوم في علوم الحاسبعلوم الحاسب
طالباتتقنية المعلوماتماجستير  العلوم في تقنية المعلوماتتقنية المعلومات

هندسة 
البرمجيات

طالب- طالباتهندسة البرمجياتماجستير  العلوم في هندسة البرمجيات

طالب- طالباتنظم المعلوماتماجستير  العلوم في نظم المعلوماتنظم المعلومات

التمريض

مجلس برامج 
الدراسات العليا 
المشتركة في 

التمريض

ماجستير العلوم في التمريض

·  إدارة التمريض
·  التمريض الطبي والجراحي للكبار

·  تمريض صحة المجتمع
·  تمريض الطفولة

·  تمريض الصحة النفسية والعقلية
·  تمريض الرعاية األولية

طالب- طالبات

·  تمريض األمومة
·  تمريض القبالة

طالبات

العلوم الطبية 
التطبيقية

علوم المختبرات 
اإلكلينيكية

ماجستير العلوم في علوم المختبرات 
اإلكلينيكية

·  األحياء الدقيقة الطبية 
·  الكيمياء الحيوية الطبية

·  أمراض الدم والمصل
طالب- طالبات

البصريات وعلوم 
الرؤية

طالب- طالباتالبصرياتماجستير العلوم في البصريات

برنامج مشترك 
بين كليات: 

العلوم ، 
الهندسة، علوم 
األغذية والزراعة، 

والصيدلة

مجلس البرنامج 
المشترك في 
العلوم البيئية

طالبالعلوم البيئيةماجستير العلوم في العلوم البيئية


