
Scientific Degree التخصص/ الدرجة العلمية مؤسسات التعليم العاليالرقم

ي  ادارة االعمال 
 
 Bachelor of  Business Administration - Accountingمحاسبة- بكالوريوس ف

ي إدارة االعمال  
 
Bachelor of   Management Information Systemsنظم إدارة المعلومات- بكالوريوس ف

ي  ادارة االعمال 
 
Bachelor of  Business Administration- Financeمالية- بكالوريوس ف

ي ادارة االعمال 
 
 Bachelor of  Business Administration -Economicsاقتصاد-  بكالوريوس ف

ي  ادارة االعمال 
 
Bachelor of  Business Administration - Managementإدارة- بكالوريوس ف

ي ادارة االعمال 
 
 Bachelor of Science Business Administration-Marketingتسويق- بكالوريوس ف

ي إدارة االعمال 
 
Master of Business Administration ( MBA)ادارة االعمال- ماجستير ف

ي المحاسبة 
 
Master of  Accounting (MAC)محاسبة- ماجستير ف

ي العلوم 
 
Master of Science in Marketing (MSM)تسويق- ماجستير ف

ي  ادارة االعمال 
 
ي الفلسفة ف

 
Ph.D. of Business Administration- Accountingمحاسبة- دكتوراه ف

ي  ادارة االعمال 
 
ي الفلسفة ف

 
 Ph.D. Of Business Administration- Financeمالية- دكتوراه ف

ي ادارة االعمال 
 
ي الفلسفة ف

 
Ph.D. of  Business Administration - Management Information Systemsنظم إدارة المعلومات- دكتوراه ف

ي  ادارة االعمال 
 
ي الفلسفة ف

 
Ph.D. of Business Administration - Managementادارة- دكتوراه ف

ي ادارة اعمال 
 
ي الفلسفة ف

 
Ph.D. of Business Administration -Marketingتسويق- دكتوراه ف

Bachelor of Law (LL.B)بكالوريوس القانون

ي القانون الخاص
 
Master of Law in Private Lawماجستير القانون ف

ي القانون العام
 
Master of Law in Public Lawماجستير القانون ف

ي القانون
 
 Graduate Certificate in Legal Studiesشهادة الدراسات العليا ف

يعة  ي الشر
 
Bachelor in Islamic Studiesالدراسات االسالمية- بكالوريوس ف

ي العقيدة  
 
Bachelor of Aqida and Dawaالعقيدة والدعوة- بكالوريوس ف

ي الفقه و اصوله 
 
Bachelor of Fiqh and Usul Al-Fiqhالفقه و اصوله- بكالوريوس ف

ي القرآن و السنة 
 
  Master of Quranic Sciences and Exegesisالقرآن و السنة- بكالوريوس ف

يعة  Master of Fiqh and Usul Al-Fiqhالفقه وأصول الفقه- ماجستير الشر

يعة   ي  الشر
 
  Master of Quranic Sciences and Exegesisالتفسير وعلوم القرآن-ماجستير ف

يعة  ي الشر
 
 Master of Religious and Dialogue of Civilization'sاألديان وحوار الحضارات- ماجستير ف

ي الفسلفة 
 
Ph.D. of Fiqh and Usul Al-Fiqhالفقه و أصول  الفقه-  دكتوراه ف

ي الصيدلة
 
 Bachelor  Science in Pharmacyبكالوريوس علوم ف

ي  الصيدلة 
 
Master of Science in Pharmacy (Msc.(Pharm.)) (Full Time)(دوام كامل  )ماجستير  العلوم ف

ي الصيدلة  
 
Doctor of  Pharmacy (PharmD ) (Full Time)(دوام كامل  )الدكتوراه المهنية ف

ي العلوم الصيدالنية
 
ي الفلسفة ف

 
 Ph.D.in Pharmaceutical Sciencesدكتوراه  ف

Medical Doctor (MD)(MD)طبيب عام  

ي العلوم الطبية
 
ي الفلسفة ف

 
 Ph.D. of Medical Sciencesدكتوراه  ف

College of Medicineكلية الطب   

(2018-2019) االكاديمي للعام قطر بدولة العالي التعليم و التعليم وزارة قبل من بها المعترف  االكاديمية البرامج و العالي التعليم مؤسسات

 (2018-2019)Higher Education Institutions and  Academic  Programs Recognized By MOEHE  In The  State of Qatar

http://www.qu.edu.qa/

كلية االدارة و االقتصاد   

   College of Business and Economics

كلية  القانون  

College of Law

يعة و الدراسات االسالمية كلية الشر

  College of Sharia and Islamic Studies

كلية الصيدلة   

 College of  Pharmacy
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بية  ي الير
 
بية الخاصة- بكالوريوس  ف Bachelor of Education in Special Education (B.Ed.)الير

بية  ي الير
 
ي- بكالوريوس  ف

 
Bachelor of Education in Primary Education (B.Ed.)التعليم االبتدائ

بية  ي الير
 
Bachelor of Education in Secondary Education (B.Ed.)التعليم الثانوي-بكالوريوس ف

ي العلوم 
 
بية البدنية-  بكالوريوس ف Bachelor of Education in  Program in Physical Education (B.Ed.)الير

بية  ي الير
 
بوية- ماجستير ف Master of Education in Educational Leadership (MEL)القيادة الير

بية  ي الير
 
بية الخاصة- ماجستير  ف Master of Education in Special Education (MESE)الير

ي اآلداب 
 
Master of Art in Curriculum, Instruction and Assessment (MA)المناهج و التدريس و التقييم- ماجستير ف

ي
 
ي التعليم االبتدائ

 
Diploma of  Primary Educationدبلوم ف

ي الطفولة المبكرة 
 
مد للعام االكاديمي   )دبلوم ف

ّ
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Diploma in Early Childhood Education( 2019- 2018مج

ي التعليم الثانوي
 
Diploma in  Secondary Educationدبلوم ف

ي التعليم الخاص
 
Diploma in  Special Educationدبلوم ف

ي العلوم 
 
Bachelor of Architectureالعمارة-  بكالوريوس ف

ي العلوم 
 
Bachelor of Science in Civil Engineeringالهندسة المدنية- بكالوريوس ف

ي العلوم 
 
Bachelor of Science in Computer Engineeringهندسة الحاسب- بكالوريوس ف

ي العلوم 
 
Bachelor of Science in Chemical Engineeringالهندسة الكيميائية- بكالوريوس ف

ي العلوم 
 
Bachelor of Science in Computer Scienceعلوم الحاسب- بكالوريوس ف

ي العلوم 
 
Bachelor of Science in Industrial and Systems Engineeringهندسة الصناعة والنظم- بكالوريوس ف

ي العلوم 
 
Bachelor of Science in Electrical Engineeringالهندسة الكهربائية- بكالوريوس ف

ي العلوم الهندسة الميكانيكية
 
Bachelor of Science in Mechanical Engineeringبكالوريوس ف

ي العلوم 
 
Master of Science in Civil Engineeringالهندسة المدنية-  ماجستير  ف

ي  العلوم
 
Master of Science in Computingالحوسبة-  ماجستير ف

ي  العلوم
 
Master of Science in Mechanical Engineeringالهندسة الميكانيكية-  ماجستير ف

ي العلوم 
 
ي- ماجستير  ف

 
Master of Urban Planning and Designالتصميم و التخطيط العمرائ

ي العلوم 
 
Master of Science in Engineering Managementاإلدارة الهندسية- ماجستير  ف

ي  العلوم 
 
Master of Science in Environmental Engineeringالهندسة البيئية- ماجستير ف

ي العلوم
 
Master of Science in Electrical Engineeringالهندسة الكهربائية- ماجستير  ف

ي الفلسفة 
 
  Ph.D. in Engineering - Architectureالهندسة المعمارية- دكتوراه ف

ي الفلسفة 
 
ي-  دكتوراه ف

 
Ph.D. in Engineering - Urban Planningالتخطيط العمرائ

ي الفلسفة 
 
Ph.D. in Engineering - Civil Engineeringالهندسة المدنية-دكتوراه ف

ي الفلسفة  
 
Ph.D. in Engineering - Chemical Engineeringالهندسة الكيميائية- دكتوراه ف

ي الفلسفة
 
Ph.D. in Engineering - Computer Scienceعلوم الحاسب- دكتوراه ف

ي الفلسفة
 
Ph.D. in Engineering - Computer Engineeringهندسة الحاسب- دكتوراه ف

ي الفلسفة 
 
Ph.D. in Engineering - Electrical  Engineeringالهندسة الكهربائية- دكتوراه ف

ي الفلسفة 
 
Ph.D. in Engineering - Mechanical Engineeringالهندسة الميكانيكية- دكتوراه ف

ي الفلسفة 
 
Ph.D. in Engineering - Industrial and Systems Engineeringالهندسة الصناعية والنظم- دكتوراه ف

ي الفلسفة 
 
Ph.D. in Engineering -Engineering Managementاإلدارة الهندسية- دكتوراه ف

ي الفلسفة 
 
Ph.D. in Engineering - Environmental Engineeringالهندسة البيئية- دكتوراه ف

ي الفلسفة 
 
Ph.D. in Engineering - Material Science and Engineeringهندسة وعلوم المواد- دكتوراه ف

كلية الهندسة

 College Of Engineering

بية كلية الير

   College of Education

1
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ي اللغة العربية  و آدابها
 
Bachelor of Art in Arabic Language and Literatureبكالوريوس آداب ف

ية و اللسانيات ي اللغة اإلنجلير 
 
Bachelor of Art in English  Literature and Linguisticsبكالوريوس آداب ف

ي االعالم
 
Bachelor of Art Mass Communicationبكالوريوس آداب ف

ي التاري    خ
 
Bachelor of Art in Historyبكالوريوس آداب ف

ي الشؤون الدولية
 
Bachelor of Art in International Affairsبكالوريوس آداب ف

ي السياسات و التخطيط والتنمية
 
Bachelor of Art in Policy, Planning, and Developmentبكالوريوس آداب ف

ي علم االجتماع
 
Bachelor of Arts in Sociologyبكالوريوس آداب ف

ي علم النفس
 
Bachelor of Arts in Psychologyبكالوريوس آداب ف

ي الخدمة االجتماعية
 
Bachelor of Arts in Social Workبكالوريوس آداب ف

ي العلوم البيوبوجية
 
Bachelor of  Science in Biological Scienceبكالوريوس علوم ف

ي الكيمياء
 
Bachelor of  Science in Chemistryبكالوريوس علوم ف

ي اإلحصاء
 
Bachelor of  Science in Stasticsبكالوريوس علوم ف

ي علوم الرياضة
 
Bachelor of  Science Sport Scienceبكالوريوس علوم ف

ي الرياضيات
 
Bachelor of  Science in Mathematicsبكالوريوس علوم ف

ي العلوم البيئية 
 
Bachelor of  Science in Environmental Science ( Marine Science / Biotechnology )(تخصص التكنولوجيا الحيوية  /تخصص علوم البحار)بكالوريوس علوم ف

ي اللغة العربية وآدابها
 
  Master of Arts in Arabic Literature and Languageماجستير آداب ف

ي الدراسات الخليجية
 
 Master of Arts in Gulf Studiesماجستير آداب ف

ي علوم المواد و التكنولوجيا
 
 Master of Science in Materials Science and Technologyماجستير علوم ف

ي
ي االحصاء التطبيقر

 
 Master of Science in Applied Statisticsماجستير علوم ف

ي العلوم البيئية
 
 Master of Science in Environmental Sciencesماجستير علوم ف

ي الدراسات الخليجية
 
 Ph.D. in Gulf Studiesدكتوراه ف

ي العلوم البيولوجية والبيئية
 
Ph.D. in Biological and Environmental Sciencesدكتوراه ف

Bachelor of Science in Biomedical Scienceالعلوم  الحيوية الطبية- بكالوريوس العلوم 

Bachelor of Science in Human Nutritionتغذية االنسان- بكالوريوس العلوم 

Bachelor of Science in Public Healthالصحة العامة- بكالوريوس العلوم 

 Bachelor of Physical Science and Rehabilitationالعالج الطبيعي  و علوم التأهيل-  بكالوريوس العلوم 

Master of Science in Biomedical Sciencesالحيوية الطبية- ماجستير  العلوم 

ي  الصحة العامة 
 
Master of Public Healthالصحة العامة-  ماجستير ف

ي  العلوم 
 
 Master in Genetic Counsellingاالستشارات الوراثية- ماجستير ف

ية-  دكتوراه فلسفة العلوم   Ph.D. of Science in Biomedical Sciencesالحيوية الطبية المخير

كلية اآلداب و العلوم  

   College of Arts and Sciences

كلية العلوم الصحية  

   College Of Health Sciences

1
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ي الدراسات االسالمية
 
  Master of Arts in Islamic Studiesماجستير اآلداب ف

ي اإلسالم و الشؤون الدولية
 
  Master of Arts in Islam and Global Affairsماجستير اآلداب ف

ي التمويل االسالمي
 
 Master of Science in Islamic Financeماجستير العلوم ف

ي الفن و العمارة االسالمية و العمران
 
Master of Science in Islamic Arts ,Architecture and Urbanismماجستير العلوم ف

ي التمويل اإلسالمي و االقتصاد
 
Ph.D.  in Islamic Finance and Economyالدكتوراه ف

ي هندسة الحاسوب
 
Bachelor of Science in Computer Engineeringبكالوريوس العلوم ف

ي
 
ائ ي  االمن السيير

 
Master of Science  in Cybersecurityماجستير العلوم ف

ي علوم  البيانات و هندستها
 
Master of Science in Data Science and Engineeringماجستير العلوم ف

ي  الطاقة و الموارد
 
Executive Master in Energy and Resourcesالماجستير التنفيذي ف

ي الطاقة المستدامة
 
Master of Science  in Sustainable Energyماجستير العلوم ف

ي البيئة المستدامة
 
Master of Science Sustainable Environment ماجستير العلوم ف

ي اإلدارة الصحية
 
 Master of Data Analytics in Health Managementماجستير تحليل البيانات ف

ي إدارة اللوجستيات والتوريد
 
 Master of Logistics and Supply Chain Managementماجستير العلوم  ف

ي علوم الحاسوب وهندسته
 
Ph.D. in Computer Science and Engineeringالدكتوراه ف

ي البيئة المستدامة
 
Ph.D.  in  in Sustainable  Environmentالدكتوراه ف

ي الطاقة المستدامة
 
Ph.D.  in Sustainable Energy الدكتوراه ف

ي  إدارة اللوجستيات والتوريد
 
 Ph.D.  In Logistics and Supply Chain Managementالدكتوراه ف

ي القانون "برنامج 
 
*J D Juris Doctor (JD)*" دكتور ف

 ( ي القانون 
 
ال تعتير شهادة دكتوراه- دكتور ف  *JD ) 

جمة ي دراسات الير
 
Master of Arts in Translation Studiesماجستير اآلداب ف

جمة السمعية البرصية ي  الير
 
 Master of Arts in Audio-visual Translationماجستير اآلداب ف

ي المجتمع و التنمية
 
ي دراسات المرأة ف

 
Master of Arts in Women, Society and Developmentماجستير اآلداب ف

ي العلوم  اإلنسانية و المجتمعات الرقمية
 
Master of Arts in Digital Humanities and Societiesماجستير اآلداب ف

ي العلوم البيولوجية والعلوم الطبية
 
Master of Science in Biological and Biomedical Sciencesماجستير العلوم ف

ي علم الجينوم والطب الدقيق
 
Master of Science in Genomics and Precision Medicineماجستير العلوم  ف

ي العلوم البيولوجية والعلوم الطبية
 
PhD in Biological and Biomedical Sciencesالدكتوراه  ف

ي علم الجينوم والطب الدقيق
 
PhD in Genomics and Precision Medicineالدكتوراه ف

http://www.hbku.edu.qa/       

كلية الدراسات االسالمية   

 College of Islamic Studies

     كلية العلوم والهندسة  

      College of Science &Engineering

     كلية القانون والسياسة العامة    

   College of Law & Public Policy

 كلية العلوم  االنسانية و االجتماعية  

   College of Humanities &Social Studies

جامعة حمد بن خليفة

2

كلية العلوم الصحية و الحيوية

 College of Health and Life Science

4
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ي اآلداب 
 
Diploma of Arts Degree -Arabic track (AAA)مسار اللغة العربية- درجة الدبلوم المشارك ف

ي اآلداب 
 
ية- درجة الدبلوم المشارك ف Diploma of Arts Degree-English track (AA)مسار اللغة اإلنكلير 

ي  الفنون المشحية
 
 Associate of Applied Arts (AAA) in  Theatre Artsدرجة الدبلوم المشارك  ف

ي العلوم التطبيقية 
 
Associate of Applied Science (AAS) in Customs Managementsادارة الجمارك- درجة الدبلوم المشارك ف

ي العلوم
 
 Associate of Science (AS)درجة الدبلوم المشارك ف

ي الطفولة المبكرة
 
Associate Arts  (AA) in Early Childhood Educationدرجة الدبلوم المشارك  ف

ي  ادارة  المعلومات الصحية
 
 درجة  الدبلوم المشارك  ف

Associate of Applied Science (AASHIM) in Health Information Managements

ي ادارة االعمال
 
ي اآلداب ف

 
 Associate of Arts  in Business Administrationدرجة الدبلوم المشارك ف

ي اإلدارة العامة
 
ي اآلداب ف

 
ي- درجة الدبلوم المشارك ف  Associate of Arts  in Public Administrationالمسار العرئر

ي االدارة العامة
 
 Bachelor of Arts (BA) in Public Administration درجة بكالوريوس  اآلداب ف

ي العلوم التطبيقية 
 
Associate of Applied Science (AAS) in Logistics and Supply chain Managementادارة المقاييس اللوجستية و  االمدادات-  درجة الدبلوم المشارك ف

ي تقنية المعلومات
 
ي العلوم ف

 
Associate of Science (AS) in Information Technologyدرجة الدبلوم المشارك ف

ي تقنية المعلومات 
 
ي- درجة  بكالوريوس   العلوم ف

 
وئ  Bachelor of  Science in (BS) in Cyber & Networksامن الشبكات و االمن االلكير

ي تقنية المعلومات 
 
 Bachelor of Science in(BS) in  Networks and System Administrationادارة األنظمة و الشبكات- درجة بكالوريوس العلوم ف

ي العلوم  
 
Associate of Science in (AS) in  Engineering Technologyالهندسة  التكنولوجية- درجة الدبلوم المشارك ف

Bachelor of Science in (BS) Electrical  Engineering Technologyتكنولوجيا الهندسة الكهربائية- درجة بكالوريوس  العلوم 

Bachelor of Science in (BS) Mechanical Engineering Technologyتكنولوجيا الهندسة ا لميكانيكية- درجة بكالوريوس  العلوم 

ي  األرصاد الجوية
 
 Diploma of  Meteorology دبلوم  ف

Diploma of Air Traffic Control دبلوم المراقبة الجوية

Diploma of Pilot Training ( Three cources offered) (ثالث تخصصات فرعية  )دبلوم تدريب الطيارين 

ي هندسة صيانة الطائرات 
 
 Diploma of Aircraft Maintenance Engineering ( Tow cources offered) ( تخصصير  فرعيير   )دبلوم ف

 Bachelor of Administrationبكالوريوس اإلدارة     Ahmad bin Mohamad Military Collegeكلية احمد بن محمد العسكرية       5

Bachelor of Lawبكالوريوس القانون

Bachelor of Accountingبكالوريوس المحاسبة

Bachelor of Information Technologyبكالوريوس نظم المعلومات

Bachelor of International Relationsبكالوريوس العالقات الدولية
Bachelor in Logistics and Supply Chain Managementبكالوريوس ادارة االمداد و التجهير 

 Bachelor in Computer Scienceبكالوريوس علوم الحاسوب

ي العلوم العسكرية
 
 Military Science Diploma الدبلوم ف

6

الجوية  بالتعاون مع جامعة اكس مارسيل الفرنسية" محمد بن عبدهللا العطية " كلية الزعيم 

         AL-Zaeem Mohammed Bin Abdullah Al-Attiyah Air College         in 

patnered with Aix-Marseille University -France

Bachelor of Air Science  (Aix-Marseille University -France)(فرنسا  - جامعة اكس مارسيل   )بكالوريوس علوم جوية  

3

ان     Qatar Aeronautical Collegeكلية قطر لعلوم الطير

http://www.qac.edu.qa
4

http://www.abmmc.edu.qa/

                                                               Community College     كلية المجتمع

5

http://www.qac.edu.qa/
http://www.qac.edu.qa/
http://www.qac.edu.qa/
http://www.abmmc.edu.qa/
http://www.abmmc.edu.qa/
http://www.abmmc.edu.qa/
http://www.abmmc.edu.qa/
http://www.abmmc.edu.qa/
http://www.abmmc.edu.qa/
http://www.abmmc.edu.qa/
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7

 كلية جوعان بن جاسم للقيادة و االركان بالتعاون مع  جامعة قطر 

Joan Bin Jassim Joint Command and Staff College  in patnered with Qatar 

University

Master  of Defence Studies ماجستير دراسات الدفاع

طة    Police Collegeكلية الشر

  http://www.moi.gov.qa/policecollege

 The University of Calgary Qatar          مسار عادي- بكالوريوس التمريض كلية التمريض- جامعة كالجاري قطرBachelor of  Nursing (BN)-  Regular Track

Bachelor of Nursing (BN) - Post Diploma Programبرنامج لحاملي دبلوم التمريض- بكالوريوس التمريض 

 Master of  Nursingماجستير  علوم التمريض

ي التمريض
 
Diploma in Nursing Programدبلوم ف

Nursing Foundationبرنامج تاسيس التمريض

Business  Administration - Accounting  (2 Years Diploma)(سنتير )محاسبة  -  دبلوم ادارة  اعمال 

Business  Administration - Marketing (2 Years Diploma)(سنتير )تسويق - دبلوم  ادارة اعمال 

ية -  دبلوم  ادارة اعمال  Business Administration-Human Resource Management (2 Years Diploma)(سنتير )إدارة  الموارد  البشر

Business  Management- Accounting (3 Years Diploma)(ثالث سنوات   )محاسبة -  دبلوم  ادارة اعمال 

Business  Management- Marketing (3 Years Diploma)(ثالث سنوات   )تسويق -   دبلوم  ادارة اعمال 

ية  -  دبلوم   ادارة اعمال  Business Management - Human Resource Management (3 Years Diploma)(ثالث سنوات   )إدارة الموارد بالشر

Health and Wellness Promotion(   One Year Diploma)(سنة واحدة  )دبلوم  تعزيز الصحة والعافية 

Health Education: Diabetes (One Year)(سنة واحدة    )مرض السكري :  دبلوم التثقيف الصحي 

Occupational Health, Safety and Environment ( 2 Years Diploma)(سنتير )دبلوم  الصحة  و السالمة المهنية و البيئية 

ي صيدلة  
Pharmacy Technician ( 2 YearsDiploma)(سنتير )دبلوم  فن 

Advanced Care Paramedicine (3 Years Diploma )(ثالث سنوات   )دبلوم االسعاف والرعاية  المتقدمة  

Dental Hygiene Diploma (3 Years Diploma)(ثالث سنوات   )دبلوم  صحة االسنان  

Medical Radiography Diploma (3 Years  Diploma)(ثالث سنوات   )دبلوم  االشعة الطبية  

Respiratory Therapy  Diploma  (3 Years Diploma)(ثالث سنوات   )دبلوم   العالج  التنفسي  

College of The North Atlantic - Qatar    ي قطر
 
  كلية شمال االطلنطي ف

http://www.cna-qatar.com

School of Business Studies       برامج  إدارة األعمال

10

School of Health Sciences    برامج  العلوم الصحية

http://www.qatar.ucalgary.ca

9

طة Bachelor of  Law and Police Scienceبكالوريوس القانون و علوم الشر 8

6
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Information Systems-Web Developer (IS-WD) (3 YearsDiploma)(ثالث  سنوات   )تطوير المواقع الشبكية - دبلوم  نظم المعلومات 

Information Systems- Network & Systems Administration ( IS-NaSA ) (3 Years Diploma)(ثالث  سنوات )إدارة الشبكات و االنظمة  - دبلوم نظم المعلومات 

Information Systems - Hardware  (2 Years Diploma)(سنتير   )هارد وير   - دبلوم نظم المعلومات 

Information Systems - Software ( 2 Years Diploma)(سنتير   )سوفت وير  - دبلوم نظم المعلومات 

ي الكهرباء 
Technican  Certificate - Electrical  (2years )(سنتير    )شهادة  فن 

ي ميكانيا 
Technican  Certificate -  Mechanical (2years )(سنتير   )شهادة   فن 

ي  االت دقيقة 
Technican  Certificate - Instrumentation (2years )(سنتير    )شهادة  فن 

ي  تشغيل مصانع 
Technican  Certificate - Process Operations (2years )(سنتير    )شهادة  فن 

ي ميكانيكا
Mechanical Technician ( Industrial Maintenance)  (2 Years Diploma )(سنتير   )صيانة مصانع  - دبلوم فن 

ي معالجة كيميائية  
Chemical Processing Technician (2 Years Diploma )(سنتير   )دبلوم  فن 

ي أنظمة الطاقة  الكهربائية  
Electrical Power Systems Technician   (2 Years Diploma )(سنتير   )دبلوم  فن 

ي تشغيل المصانع  
Process Automation Technician   ( 2 Years Diploma )(سنتير    )دبلوم  فن 

ي  اتصاالت و  شبكات  
Telecommunications and Network Technician  (2 Years Diploma)(سنتير   )دبلوم فن 

Electrical  Engineering Technology ( 3 Years Diploma )(ثالث سنوات  )دبلوم  تكنولوجيا الهندسة الكهربائية   

Chemical Processing Technology ( 3 Years Diploma )(ثالث سنوات   )دبلوم تكنولوجيا  المعالجة  الكيميائية 

 Mechanical Engineering Technology -Industrial Maintenance (3 Years Diploma)(ثالث سنوات  )صيانة المصانع  - دبلوم تكنولوجيا  الهندسة الميكانيكية 

Process Automation Engineering Technology (3 Years Diploma)(ثالث سنوات   )دبلوم  تكنولوجيا  هندسة تشغيل المصانع 

Telecommunications Engineering Technology (3 Years Diploma)(ثالث سنوات  )دبلوم  تكنولوجيا هندسة االتصاالت و الشبكات 

ي المحاسبة
 
ف ف Bachelor with (HONS) in  Accountingبكالوريوس  مع مرتبة الشر

ي المالية وإدارة االستثمار
 
ف ف Bachelor with (HONS) in Finance and Investment Managementبكالوريوس مع مرتبة الشر

ي  اإلدارة المرصفية و المالية الدولية
 
ف  ف Bachelor with(HONS) in International Banking & Financeبكالوريوس مع مرتبة الشر

يطانية   مركز حكم القانون و مكافحة الفساد بالتعاون مع جامعة ساسكس الير

  Rule of Law  and Anti-Corruption Centre (RoLACC) in partnered with the 

University OF  Sussex

13

Qatr Leadership Center(QLC)مركز قطر للقيادات 

ي القيادة و السياسة و االبتكار
 
 Excective Masters in Leadership At Intersection of Policy and Innovationماجستير تنفيذي  ف

http://www.qlc.org.qa/ar/Pages/home.aspx

11

12

http://www.rolacc.qa/ar/corruption-law-governance/

الفساد و  القانون و الحوكمة ماجستير

يطانية يا الير اكاديمية قطر للمال و االعمال بالتعاون مع جامعة نورثمير

    Qatar Finance and Business Academy in patnered with Northumbria 

University

http://northumbria.qfba.edu.qa

LLM in Corruption, Law and Governance  taught in Corporation with the University of Sussex

School of Industerial Tradesبرامج الشهادة الفنية   

برامج  تكنولوجيا الهندسة   

School of  Engineering Technology

10

School of Information Technology   برامج تقنية المعلومات

7

http://northumbria.qfba.edu.qa/
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14
 Qatar Olympicاالكاديمية األولمبية القطرية بالتعاون مع جامعة ليدا اإلسبانية 

Academy in partnered with  LIeida University-Spainي
ي  القانون الرياض 

 
Master’s Program in Sports Lawماجستير  ف

https://www.qatarolympicacademy.org/

يطانية ال النكشير الير
 Ras  كلية راس لفان للطوارىء و السالمة بالتعاون مع جامعة سنير

Laffan College For Emergence &Saftey in Corporation with Central 

Lancashire University (UCLAN)

ي إدارة الطوارئ و الكوارث
 
ي علوم ف

 
ف ف BSc.(Hons) Emergency And Crisis Managementبكالوريوس مع مرتبة الشر

Diploma of  Higher Education Emergency And Crisis Managementدبلوم إدارة الطوارئ و الكوارث

ي اإلدارة الدولية للسالمة من الحريق
 
ف علوم ف BSc.(Hons) International  Fire Saftey Managementبكالوريوس  مع مرتبة الشر

Diploma of Higher Education International  Fire Saftey Managementدبلوم اإلدارة الدولية للسالمة من الحريق

ي الهندسة  الدولية للسالمة من الحريق
 
ف علو م ف BSc. (Hons) International  Fire Saftey Engineeringبكالوريوس مع مرتبة الشر

Fire Saftey Management Diploma of Higher Educationدبلوم  الهندسة  الدولية للسالمة من الحريق

ي قطر- جامعة جورج تاون 
 
كلية الشئون الدولية ف

 Georgetown University -School of Foreign Service In Qatar
ي االشئون الدولية 

 
Bachelor of Science in Foreign Service: Culture and Politicsالثقافة والسياسة: بكالوريوس العلوم ف

ي الشئون الدولية      
 
Bachelor of Science in Foreign Service: International Economicsاالقتصاد الدولي:  بكالوريوس العلوم ف

Bachelor of Science in Foreign Service: International Historyالتاري    خ الدولي:  بكالوريوس العلوم فيالشئون الدولية 

ي الشئون الدولية 
 
Bachelor of Science in Foreign Service: International Politicsالسياسة الدولية: بكالوريوس العلوم ف

ي إدارة الطوارئ والكوارث
 
 Executive Master of Emergency and Disastersالماجستير التنفيذي ف

ي الشئون الدولية 
 
ي الشئون الدولية/ بكالوريوس  ف

 
العلوم ف BSFS/Master of Science in Foreign Service (MSFS)ماجستير

ي الشئون الدولية 
 
BSFS/ Security Studies Program (SSP)الدراسات األمنية/ بكالوريوس العلوم ف

ي الشئون الدولية 
 
BSFS/Arab Studies (MAAS)الدراسات العربية/ بكالوريوس العلوم ف

ي الشئون الدولية 
 
ي الدراسات  األلمانية و  األوروبية/ بكالوريوس العلوم ف

 
اآلداب ف BSFS/Master of Arts in German and European Studies(MAGES)ماجستير

ي الشئون الدولية 
 
ي دراسات أمريكا الالتينية/ بكالوريوس  العلوم ف

 
BSFS/ Master of Arts in Latin American Studies(MALAS)ماجستير االداب ف

قية/ بكالوريوس العلوم   الشئون الدولية  BSFS/ Russian ,Eurasian and East European (REES)الدراسات االورو آسيوية و أوروبا الشر

ي الشئون الدولية 
 
ي التاري    خ العالمي اوالتاري    خ / بكالوريوس   العلوم ف

 
اآلداب ف ماجستير

الدولي المقارن
BSFS/Master of Arts in Global,International and Comparative History (MAGIC)

ن  ي الصحافةNorthwester University in Qatarقطر    - جامعة نورث ويسير
 
Bachelor of  Science in Journalismبكالوريوس العلوم ف

http://www.qatar.northwestern.edu

ي التواصل اإلعالمي
 
Bachelor of  Science in Communicationبكالوريوس العلوم ف

               https://qatar.sfs.georgetown.edu/

16

17

http://www.rlesc.qa

15

8

https://www.qatarolympicacademy.org/
http://www.rlesc.qa/
http://www.rlesc.qa/
http://www.rlesc.qa/
http://www.rlesc.qa/
https://qatar.sfs.georgetown.edu/
https://qatar.sfs.georgetown.edu/
https://qatar.sfs.georgetown.edu/
https://qatar.sfs.georgetown.edu/
https://qatar.sfs.georgetown.edu/
https://qatar.sfs.georgetown.edu/
https://qatar.sfs.georgetown.edu/
https://qatar.sfs.georgetown.edu/
https://qatar.sfs.georgetown.edu/
http://www.qatar.northwestern.edu/
https://qatar.sfs.georgetown.edu/
http://www.rlesc.qa/


Scientific Degree التخصص/ الدرجة العلمية مؤسسات التعليم العالي

 Virginia Commonwealth University inقطر     -   جامعة فرجينيا كومنولث للتصميم 

 Qatar ( VCU )
ي التصميم

 
Master of Fine Arts in  Designماجستير الفنون الجميلة ف

ي تصميم االزياء
 
Bachelor of Fine Arts in Fashion Designبكالوريوس الفنون الجميلة ف

ي تصميم الجرافيك
 
Bachelor of Fine Arts in Graphic Designبكالوريوس الفنون الجميلة ف

ي  التصميم الداخلي
 
Bachelor of Fine Arts in Interior Designبكالوريوس الفنون الجميلة ف

ي تاري    خ الفن
 
Bachelor of Arts in Art Historyبكالوريوس آداب ف

ي التلوين والطباعة
 
Bachelor of Fine Arts in Painting and Printmakingبكالوريوس الفنون الجميلة ف

ي الهندسة الكيميائيةTexas A & M University in Qatarقطر - جامعة تكساس اي اند ام 
 
Bachelor of Science in Chemical Engineering Programبكالوريوس علوم ف

ي الهندسة الكهربائية و هندسة الكمبيوتر
 
Bachelor of Science in Electrical and Computer Engineeringبكالوريوس علوم ف

ي الهندسة الميكانيكية
 
Bachelor of Science in Mechanical Engineering بكالوريوس علوم ف

ول ي هندسة البير
 
 Bachelor of Science in Petroleum Engineeringبكالوريوس علوم ف

Master of Chemical Engineering(Men.)ماجستير  الهندسة الكيميائية

ي الهندسة الكيميائية
 
Master of  Science s in  Chemical Engineering (M.S))ماجستير علوم ف

ي ميلون  ي العلوم البيولوجية     Carnegie Mellon University in Qatarقطر - جامعة كارنيحر
 
 Bachelor of Science in Biological Scienceبكالوريوس علوم ف

ي ي علم االحياء الحاسوئر
 
 Bachelor of Science in Computational Biologyبكالوريوس علوم ف

ي ادارة اعمال
 
Bachelor of Science in Business Administrationبكالوريوس علوم ف

ي علم الحاسوب
 
Bachelor of Science in Computer Scienceبكالوريوس علوم ف

ي انظمة المعلومات
 
Bachelor of Science in Information Systemsبكالوريوس علوم ف

ي قطر    
 
  International Executive MBAماجستير  إدارة األعمال التنفيذيHEC Paris in Qatarجامعة الدراسات العليا لإلدارة ف

http://www.qatar.exed.hec.edu/

اتيجية ي إدارة وحدة األعمال االسير
 
Specialized Masters Degree in  Strategic Business Unit Managementماجستير  متخصص ف

21

18

 http://www.qatar.tamu.edu

19

 http://www.qatar.cmu.edu

20

http://www.qatar.vcu.edu

9
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 Weil Cornell Medical School in Qatarقطر      -                     كلية طب وايل كورنيل 

   https://qatar-weill.cornell.edu

Library and Information Studies (MA)ماجستير آداب الدراسات المكتبية و المعلوماتيةUniversity College Of  London in Qatar  كلية لندن الجامعية  

http://www.ucl.ac.uk/qatar

Museum and Gallery Practice (MA)ماجستير آداب المتاحف و المعارض

ي قطر 
 
   جامعة ستندن  للعلوم التطبيقية  ف

     Stenden Qatar -University of Applied Science
Bachelor in  International Business and Management Studies  ( BBA )بكالوريوس  إدارة  األعمال الدولية

Bachelor of  International Hospitality Management   (BA )بكالوريوس  إدارة الضيافة الدولية

Bachelor of  Tourism Management  ( BA )بكالوريوس  إدارة السياحة

  Master of  International Hospitality and Service  Management (MA)ماجستير الضيافة الدولية  و إدارة  الخدمات

فيه و السياحة الدولية و  إدارة الفعاليات    Master of International Leisure , Tourism and Event Management (MA)ماجستير الير

ي  الطب  
 
(MD) دكتور  ف 22

23

24

Doctor of  Medicine (MD)

http://www.stenden.edu.qa/

10
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ي الفلسفة
 
Master of Social Sciences and Humanities in  Philosophyماجستير العلوم االجتماعية و االنسانية ف

ي التاري    خ
 
Master of Social Sciences and Humanities in Historyماجستير العلوم االجتماعية و االنسانية ف

ي العلوم السياسية و العالقات الدولية
 
Master of Social Sciences and Humanities in Politics and International Relationsماجستير العلوم االجتماعية و االنسانية ف

ي اللسانيات و المعجمية العربية
 
Master of Social Sciences and Humanities in Linguistics and Arabic Lexicographyماجستير العلوم االجتماعية و االنسانية ف

ي  االدب المقارن 
 
ي  )ماجستير العلوم االجتماعية و االنسانية ف ي - عرئر Master of Social Sciences and Humanities in Comparative Literature ( Arabic- Western)(غرئر

ي  االعالم و الدراسات الثقافية
 
 Master of Social Sciences and Humanities in Media and Cultural Studiesماجستير العلوم االجتماعية و االنسانية ف

وبولوجيا ي علم االجتماع و االنير
 
Master of Social Sciences and Humanities in Sociology and Anthropologyماجستير العلوم االجتماعية و االنسانية ف

Master of Journalismماجستير  الصحافة

Master of Psychologyماجستير علم النفس

Master of Social Workماجستير العمل االجتماعي

ي اإلدارة العامة
 
 Master of  Public Administration in Public Administrationماجستير االدارة العامة ف

ي السياسات العامة
 
Master of  Public Administration in Public Policyماجستير االدارة العامة ف

ي اقتصاديات التنمية
 
Master of Public Administration in Development Economics( MDE)ماجستير االدارة العامة ف

ي اإلدارة العامة
 
Executive Master of Public Administration is a track in MPA Programالماجستير التنفيذي ف

ي ادارة االعمال و اإلدارة العامة 
 
بالتعاون مع المعهد )ماجستير االدارة العامة المزدوج ف

ي لإلدارة و التكنولوجيا (األوروئر

Master of Public Administration in EMBA / EMPA Dual Degree Program in corporation with the European School of 

Management and Technology (ESMT)

ي
 
اع و العمل اإلنسائ MSc in Conflict Management and Humanitarian Action (CMHA)ماجستير علوم إدارة الي  

MSc in Critical Security Studies (MCSS) ماجستير الدراسات األمنية و النقدية

ي بالتعاون مع جامعة ابردين  كلية اي اف جر

  AFG College partnered with The University of Aberdeen
ي  ادارة اعمال

 
ف ف Bachelor with (HONS.) in Business Managementبكالوريوس  مع مرتبة الشر

https://www.abdn.ac.uk/qatar/

ف المالية و المحاسبة  Bachelor with (HONS.) in Accountancy and Financeبكالوريوس  مع مرتبة الشر

26

معهد الدوحة للدراسات العليا  

        The Doha Institute for Graduate Studies  

https://www.dohainstitute.edu.qa/AR/Pages/default.aspx

كلية العلوم االجتماعية و اإلنسانية

25

كلية علم النفس و العمل االجتماعي

كلية اإلدارة العامة واقتصاديات التنمية

ي
اع و العمل االنسان  مركز دراسات الي  

11
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 Pre - International Foundation Year  (IFY)سنة  التأسيس الجامعي- برنامج  ماقبل 

ي  االعمال و  الهندسة و العلوم و  االنسانيات
 
International Foundation Year (IFY) in Business, Engineering , Science and Humanitiesبرنامج  سنة  التأسيس الجامعي ف

ي كوليدج 
City College partnered with the University of Portsmouth     كلية سينر

ي اإلدارة
 
Business Diplomaدبلوم سنتير  ف

Higher National Certificate(HNC)الشهادة الوطنية العليا

http://citycollege.edu.qa/الدبلوما الوطنية العلياHigher National Diploma (HND)

28

 

         University  Foundation Collegeكلية التأسيس الجامعي  

https://universityfoundationcollege.com
27
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