أوﻻ البكالوريوس:

التخصصات المتاحة لﻸجانب في جامعة الملك عبد العزيز

التخصصات المتاحة

الكلية
اﻵداب والعلوم اﻹنسانية




اللغة العربية وأدابها.
اللغة اﻹنجليزية.
اللغة الفرنسية.
الجغرافيا ( تخطيط عمراني  ،موارد وتنمية إقليمية  ،نظم المعلومات
الجغرافية وخرائط  ،دراسات بيئية.
التاريخ ) اﻹرشاد السياحي  ،تاريخ (.
علم المعلومات.
علم النفس.
اﻻجتماع والخدمة اﻻجتماعية ) علم اﻻجتماع  ،خدمة إجتماعية (.



المحاسبة.
إدارة أعمال.
اقتصاد ) إقتصاد اﻷعمال  ،نقود ومؤسسات مالية  ،التأمين (.
تمويل.
إدارة الموارد البشرية.
إدارة الخدمات الصحية والمستشفيات.
تسويق.
نظم المعلومات اﻹدارية.
إدارة عامة ) إدارة عامة عام  ،التنظيم والتطوير اﻹداري (.
علوم سياسية ) اقتصاد سياسي عالمي ( طﻼب فقط.



أنظمة.

الحقوق



كيمياء حيوية.
أحياء ) حيوان  ،أحياء دقيقة  ،نبات  ،الجيونوميا والتقنية الحيوية (.
كيمياء.
رياضيات/فلك.
رياضيات.
فيزياء/فلك.
فيزياء.
إحصاء.
الفيزياء الطبية.

العلوم




























التخصصات المتاحة

اﻻقتصاد واﻹدارة

الكلية

يمنكم متابعة منصة  OPPGATEللمزيد من المنح الدراسية والفرص التعليمية.



إعﻼم ) عﻼقات عامة  -صحافة  -راديو وتلفزيون (

اﻻتصال واﻹعﻼم



العمارة.
عمارة البيئة.
التخطيط الحضري واﻹقليمي.
الجيوماتكس

تصاميم البيئة



اﻷحياء البحرية ) بيئة بحرية  ،مصائد  ،استزراع (.
الكيمياء البحرية.
الجيولوجيا البحرية.
الفيزياء البحرية.



زراعة المناطق الجافة ) الموارد الطبيعية المتجددة  -زراعة المناطق الجافة /عام (.
العلوم البيئية ) علوم وتقنيات البيئة  ،صحية البيئة (.
علوم وإدارة موارد مياه.
أرصاد.



الهندسة الكيميائية.
الهندسة المدنية.
الهندسة الكهربائية ( الحاسبات ) ( اإلكترونيات واتصاﻻت  ،القوى وآﻻت  ،هندسة حيوية
طبية  ( ،الهندسة الكهربائية( حاسبات(( طﻼب وطالبات( .
الهندسة الصناعية ( طﻼب وطالبات( .
هندسة التعدين.
الهندسة النووية
الهندسة النووية ( الفيزياء الطبية(
الهندسة النووية ( الوقاية من اﻹشعاع(
الهندسة الميكانيكية ( الطيران  -اﻹنتاج وتصميم النظم الميكانيكية – هندسة حرارية وتحلية
المياه(




الجيولوجيا العامة ) جيولوجيا هندسية (.
الجيولوجيا العامة ) جيو فيزياء (.
الجيولوجيا العامة ) جيولوجيا المياه (.
الجيولوجيا العامة ) ثروة معدنية وصخور (.
الجيولوجيا العامة ) بترول وترسبات (.
الجيولوجيا العامة ) بنائية واستشعار عن بعد(.
تقنية اﻻستكشاف الجيولوجي.



تقنية المعلومات.
علوم الحاسبات.
نظم المعلومات.































علوم البحار

اﻷرصاد والبيئة وزراعة
المناطق الجافة

الهندسة

علوم اﻷرض

الحاسبات وتقنية المعلومات
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كلية الحقوق  -دبلوم شبكات الحاسب اﻵلي ( سيسكو).



يتطلب موافقة القسم مسبقأ

القبول المباشر في الشريعة
والدراسات اﻻسﻼمية




الهندسة البحرية.
المﻼحة البحرية.
المساحة البحرية.
الموانيء والنقل البحري

الدراسات البحرية



محاسبة.
تمويل.
إدارة الموارد البشرية.
إدارة الخدمات الصحية ومستشفيات.
قانون.
تسويق.
نظم المعلومات اﻹدارية.
دبلوم اﻹدارة الرياضية.



الهندسة الكيميائية.
الهندسة المدنية.
الهندسة الكهربائية.
الهندسة الصناعية.
الهندسة الميكانيكية



نظم المعلومات.
علوم الحاسبات.
تقنية المعلومات

الحاسبات وتقنية المعلومات
)فرع رابغ(



أحياء ( الجيونوميا والتقنية الحيوية  ،حيوان  ،أحياء دقيقة  ،نبات) .
كيمياء.
رياضيات.
فيزياء.
اللغة اﻹنجليزية والترجمة ( اللغويات ،الترجمة) .

العلوم واﻵداب
(فرع رابغ)

























طﻼب وطالبات

اﻷعمال
(فرع رابغ)

الهندسة
(فرع رابغ)

طﻼب فقط

طالبات فقط

يمنكم متابعة منصة  OPPGATEللمزيد من المنح الدراسية والفرص التعليمية.

ثانياً :درجة الماجستير )عامين دراسيين(
التخصصات المتاحة

الكلية

إدارة اﻷعمال ،محاسبة ،إدارة عامة ،اﻻقتصاد

اﻻقتصاد واﻻدارة

اللغة العربية وآدابها  ،علم اﻻجتماع ،علم نفس ،الشريعة والدراسات اﻹسﻼمية ،علم المعلومات ،تاريخ،
اللغة اﻻنجليزية

اﻵداب والعلوم
اﻹنسانية

الهندسة الكيميائية ،هندسة الحاسبات ،الهندسة الكهربائية ،الهندسة الميكانيكية

هندسة  -رابغ

علوم اﻷحياء ،الفلك ،الكيمياء ،الكيمياء الحيوية ،الرياضيات ،الفيزياء ،علوم الفلك والفضاء

العلوم

الهندسة المدنية ،الهندسة الحرارية وتقنية تحلية المياه ،هندسة التعدين ،الهندسة الكهربائية وهندسة حاسبات ،الهندسة
الهندسة الطبية ،الهندسة الكيميائية وهندسة المواد ،هندسة الطيران ,الهندسة النووية ،هندسة اﻻنتاج وتصميم
النظم الميكانيكية ،الهندسة الصناعية
زراعة المناطق الجافة ،العلوم البيئية ،اﻷرصاد ،علوم وإدارة موارد المياه

اﻷرصاد والبيئة
وزراعة المناطق
الجافة

علوم الحاسبات,تقنية المعلومات ,نظم المعلومات.

الحاسبات وتقنية
المعلومات

التخطيط الحضري واﻹقليمي,العمارة.

تصاميم البيئة

اﻷحياء البحرية ،الفيزياء البحرية ،الكيمياء البحرية ،الجيولوجيا البحرية.

علوم البحار

يمنكم متابعة منصة  OPPGATEللمزيد من المنح الدراسية والفرص التعليمية.

أوﻻً  :درجة الدكتوراه )ثﻼث أعوام دراسية(
التخصصات المتاحة

الكلية

علوم اﻷحياء ،اﻹحصاء ،الكيمياء ،الكيمياء الحيوية ،الرياضيات ،الفيزياء،الفضاء ،العلوم الفلكية.

العلوم

الهندسة المدنية ،الهندسة الحرارية وتقنية تحلية المياه ،هندسة التعدين ،الهندسة الكهربائية وهندسة
حاسبات ،الهندسة الميكانيكية ،الهندسة الكيميائية ،هندسة الطيران والفضاء.

الهندسة

زراعة المناطق الجافة ،العلوم البيئية ،اﻷرصاد ،علوم وإدارة موارد المياه.

اﻷرصاد والبيئة
وزراعة المناطق الجافة

 ،نظم المعلومات ،تقنية المعلومات ،علوم الحاسبات.

الحاسبات وتقنية
المعلومات

التخطيط الحضري واﻹقليمي.

العمارة والتخطيط

اﻷحياء البحرية ،الفيزياء البحرية ،الكيمياء البحرية ،الجيولوجيا البحرية.

علوم البحار

محاسبة ،إدارة اﻻعمال

اﻻقتصاد واﻻدارة

منحة جامعة الملك عبدالعزيز لغير السعوديين ) 2020ممولة بالكامل()(oppgate.com

يمنكم متابعة منصة  OPPGATEللمزيد من المنح الدراسية والفرص التعليمية.

