
 

 بالمعهدوالتخصصات المطلوب لاللتحاق بالدبلومات ودرجات الماجستير  تالمؤهال

 الدراسات البيئيةقسم 

درجة الماجستير فى  

 الدراسات البيئية

 -الهندسية -الزراعية  -العليو   -الطيب البيطير  -الصييدلة -طب االسنان -خريجى كليات الطب

وأقسييا  البيئيية المنييا ر) ميي  كليييات  -اآلداب قجغرافيييا  -تجييار) قاقتصيياد ال -الفنييون الجميليية

 الجامعات المعتمد) م  المجلس األعلى للجامعات. 

درجة الماجستير الثنائية فى 

االبتكار ورياد) االعمال  

 البيئى

 Green Technologiesالمسار االول : 

 المعتمد) م  المجلس األعلى للجامعات.م  كليات الجامعات الهندسة  –خريجى كليات العلو  

 Sustainable Citiesالمسار الثالث :

ميي  كليييات الجامعييات خريجييى كليييات الهندسيية والعلييو  والفنييون الجميليية ققسييم العمييار)   

 المعتمد) م  المجلس األعلى للجامعات.

درجة ماجستير البيئة 

 والطاقة 

الفنيييون الجميلييية ققسيييم العميييار)    والزراعييية قهندسييية  -العليييو   -خريجيييى كلييييات الهندسييية 

 م  كليات الجامعات المعتمد) م  المجلس األعلى للجامعات. التجار) قاقتصاد   –زراعية   

درجة ماجستير تغير المناخ 

 والتنمية المستدامة

 -العليو   -االقتصيادية والعليو  السياسييةالدراسيات  -الصييدلة -الهندسة -خريجى كليات الطب

او  -اآلداب قجغرافييا  - ادار) اعميال -تجيار) قاقتصيادال -قعمار)   الفنون الجميلة -الزراعة  

  االخر الجامعات كليات  ها م  نا رما ي

 دبلو  ترشيد الطاقة 
والتيى يحيددها  جميع التخصصات فى كليات الجامعات المعتمد) م  المجلس األعليى للجامعيات

 القسم .

 علو  الموادقسم 

درجة الماجستير فى علو  

 المواد

ميي  المجلييس   الهندسيية  ميي  الجامعييات المعتمييد) –العلييو   -خريجييى كليييات طييب األسيينان   

 األعلى للجامعات.

 درجة الماجستير فى 

 المواد لتطوير وابتكار منتج 
 العلو  والهندسة و ما يعادلهم  خريجى كليات

 درجة الماجستير 

تقنيات ومواد الطاقة 

 المتجدد)

 العلو  والهندسة و ما يعادلهم خريجى كليات

 قسم التكنولوجيا الحيوية 

 

درجة الماجستير فى 

 التكنولوجيا الحيوية
 

العليو         قأقسيا  الكيميييا   -الطيب البيطيير  -الصييدلة -طييب االسينان -خريجيى كلييات الطيب

 -وقايية النبيات –الزراعية قأقسيا  الورا ية  - عليم الحييوان -النبات -الميكروبيولوجى -الحيوية

الهندسيية  ققسييم الهندسيية  -كلييية التربييية ققسييم البيولييوجى   -الصييناعات الغئائييية واأللبييان 

أقسييا  التكنولوجيييا الحيوييية فييى كليييات الجامعييات المعتمييد) ميي  المجلييس األعلييى  -الكيميائييية 

 للجامعات.

 تكنولوجيا المعلومات قسم

درجة الماجستير فى 

 تكنولوجيا المعلومات
 

 

كالحقوق و  ميع التخصصات فى كليات الجامعات المعتمد) م  المجلس األعلى للجامعاتج

االداب فيما عدا كليات التربية  طبقا لسياسة القبول المعتمد) والمعلنة م  القسم والتى 

 .االنجليزية قبل بداية كل فصل دراسى  تتضم  المعايير الفنية ومستو  اللغة



 

 

 

 


