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 1202/2202للعام األكاديمي  لالبتعاث  التخصصات املتاحة

 

 ن:قطرييطالب اللل التخصصات املتاحة  ▪

 مرحلة البكالوريوس: 

 التخصص الدراس ي   

 )باللغة العربية( 

 التخصص الدراس ي  

 )باللغة اإلنجليزية(  

 التعليم

 Secondary Education - Mathematics رياضيات التعليم الثانوي / 

 Physical Education تربية بدنية

 Education - Severe and Profound Disabilities اإلعاقة الشديدة والحادة  -تربية خاصة  

 School-Based Special Education التربية الخاصة في املدرسة  -تربية خاصة  

 Early Childhood Special Education الطفولة املبكرة  -تربية خاصة  

 Primary Education in Arabic Studies دراسات عربية  - تعليم ابتدائي 

 Primary Education - Math and Science  رياضيات وعلوم - تعليم ابتدائي 

 Primary Education - Early Childhood طفولة مبكرة  - تعليم ابتدائي 

 Primary Education - English انجليزية لغة  - تعليم ابتدائي 

 Secondary Education - Biology أحياء –تعليم ثانوي 

 Secondary Education - Social Studies دراسات اجتماعية  -تعليم ثانوي 

 Secondary Education - Islamic Studies دراسات إسالمية  -تعليم ثانوي 
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 مرحلة البكالوريوس: 

 التخصص الدراس ي   

 )باللغة العربية( 

 التخصص الدراس ي  

 )باللغة اإلنجليزية(  

 Secondary Education - Mathematics رياضيات  –تعليم ثانوي 

 Secondary Education - Physics فيزياء –تعليم ثانوي 

 Secondary Education - Chemistry كيمياء  –تعليم ثانوي 

 Secondary Education - English Language لغة انجليزية -تعليم ثانوي 

 Secondary Education - Arabic لغة عربية  -تعليم ثانوي 

 التخصصات الطبية والطبية املساعدة

 Nursing تمريض

 Public Health صحة عامة 

 Medicine طب بشري 

 Genetics علم الجينات 

 Medical Radiography أشعة طبية 

 Pharmacy Technician صيدلة 

 Respiratory Therapy عالج تنفس ي 

   Occupational Therapy عالج وظيفي 

 Human Nutrition تغذية إنسان 

  Physical Science and Rehabilitation عالج طبيعي
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 مرحلة البكالوريوس: 

 التخصص الدراس ي   

 )باللغة العربية( 

 التخصص الدراس ي  

 )باللغة اإلنجليزية(  

 Health Information Managements إدارة املعلومات الصحية  

 Dental Hygiene صحة األسنان 

 Dental Medicine طب أسنان 

 Midwifery والتوليد( قبالة )تختص بمتابعة مراحل الحمل  

 Anesthesiology طب التخدير 

 Nephrology طب الكلى

 Speech Therapy عالج مقوم للنطق 

  Advanced Care Paramedicine االسعاف والرعاية الصحية املتقدمة 

 Podiatry عالج االقدام 

 Nephrology عالج الكلى 

 Respiratory Therapy عالج تنفس ي 

 Dental Technology فني اسنان 

 Anesthesiology فني تخدير 

 Occupational Health, Safety and Environment صحة وسالمة مهنية وبيئية 
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 مرحلة البكالوريوس: 

 التخصص الدراس ي   

 )باللغة العربية( 

 التخصص الدراس ي  

 )باللغة اإلنجليزية(  

 علوم الحاسب اآللي واملعلومات 

 Cyber Security األمن السيبراني

 Computer Science واملعلومات  علوم الحاسب 

 Information Systems علوم في أنظمة املعلومات 

 Computer Engineering هندسة حاسب آلي

 Network Engineering هندسة شبكات 

 Geographic Information System نظم معلومات جغرافية 

 Computer Science (School Teacher) علوم حاسب آلي )معلم( 

 Computer Engineering (School Teacher) هندسة حاسب آلي )معلم(

 Information Security امن معلومات 

 الهندسة 

 Quantity Surveying كميات  مسح

 Telecommunication Engineering هندسة االتصاالت وااللكترونيات

 Civil Engineering هندسة مدنية 

 Mechanical Engineering هندسة ميكانيكية 

 Architectural Engineering هندسة معمارية
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 مرحلة البكالوريوس: 

 التخصص الدراس ي   

 )باللغة العربية( 

 التخصص الدراس ي  

 )باللغة اإلنجليزية(  

 Electrical and Electronic Engineering هندسة كهربائية وإلكترونية 

 Electrical Engineering هندسة كهربائية 

 Electronic Engineering هندسة إلكترونية 

 انية وسمكية و زراعة وثروة حي

 Veterinary Medicine بيطري الطب ال

 Agricultural Economics اقتصاد زراعي 

 Environmental Science علوم بيئية

 Agricultural Science علوم زراعية 

 Environmental Engineering هندسة بيئية 

 Agricultural Engineering هندسة زراعية 

 رياضيات واحصاء 

 Statistics اإلحصاء 

 Mathematics رياضيات 

 Actuarial Science علوم اكتوارية 

 Data Science علم البيانات  
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 مرحلة البكالوريوس: 

 التخصص الدراس ي   

 )باللغة العربية( 

 التخصص الدراس ي  

 )باللغة اإلنجليزية(  

 النقل واملواصالت

 Transport and Logistics Management ادارة لوجستيات النقل 

 Nautical Science بحرية الالحة امل

 Supply Chain Management والتوريد ادارة سلسلة االمداد  

 Aviation Management إدارة طيران 

 Aviation and Airport Management طيران ومطارات إدارة  

 Marine Engineering هندسة بحرية 

 Aircraft Maintenance Engineering هندسة صيانة الطائرات 

 Aeronautical Engineering هندسة طيران 
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 مرحلة البكالوريوس: 

 التخصص الدراس ي   

 )باللغة العربية( 

 التخصص الدراس ي  

 )باللغة اإلنجليزية(  

 العلوم واملختبرات والتقييس 

 Food Science and Technology تكنولوجيا تصنيع الغذاء 

 Biomedical Science حيوية طبية 

 Demography علم السكان 

 Metrology or Climate Science علوم املناخ  

 Biological Science علوم بيولوجية

 Physics فيزياء 

 Chemistry كيمياء 

 Biomedical Engineering هندسة طبية حيوية 

 اللغات والترجمة

 Spanish Language لغة أسبانية  -ترجمة 

 German Language لغة أملانية  -ترجمة 

 French Language لغة فرنسية  -ترجمة 

 Japanese Language لغة يابانية  -ترجمة 

 Sign Language اإلشارة لغة 

 Italian Language إيطالية لغة  -ترجمة 
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 مرحلة البكالوريوس: 

 التخصص الدراس ي   

 )باللغة العربية( 

 التخصص الدراس ي  

 )باللغة اإلنجليزية(  

 اإلطفاء والسالمة من الحريق

 International Fire Safety Engineering علوم الهندسة الدولية للسالمة من الحريق 

 International Fire Safety Management علوم اإلدارة الدولية للسالمة من الحريق 

 السياحة والضيافة 

 Tourism Management إدارة السياحة 

 International Hospitality Management إدارة الضيافة الدولية 

 باللغة االنجليزية ةغير الناطقفي الدول  أخرى  للدراسة بلغات تخصصات

 ( الجنوبية، إيران، تركيا، الهند، باكستانأملانيا، فرنسا، إيطاليا، اسبانيا، البرتغال، روسيا، الصين، اليابان، كوريا )

 Political Science العلوم السياسية 

 International affairs الشؤون الدولية 

 Law القانون 

 Language literature and translation آداب اللغة والترجمة 

 Media االعالم

 History التاريخ 
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 مرحلة الدبلوم: 

 التخصص الدراس ي  

 )باللغة العربية( 

 التخصص الدراس ي   

 )باللغة اإلنجليزية( 

 الحاسب اآللي 

 Information Systems Network & Systems Administration   إدارة الشبكات و األنظمة 

 Geographic Information System نظم معلومات جغرافية 

   والشبكاتكنولوجيا هندسة االتصاالت ت
Telecommunications and Network Engineering 

Technology 

 Information Systems – Hardware هارد وير     - نظم املعلومات 

 Information Systems – Software سوفت وير    - نظم املعلومات 

 العلوم واملختبرات والتقييس 

 Biomedical Science حيوية طبية 

 Biological Science علوم بيولوجية

 واملواصالت النقل

 Air Traffic Control مراقبة جوية 

 Aircraft Maintenance Engineering هندسة صيانة الطائرات 

 Customs Management إدارة الجمارك 
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 مرحلة الدبلوم: 

 التخصص الدراس ي  

 )باللغة العربية( 

 التخصص الدراس ي   

 )باللغة اإلنجليزية( 

 Aviation Management إدارة طيران 

  Meteorology أرصاد جوية

 

  الطب والطب املساعد

 Nursing تمريض

 Medical Radiography أشعة طبية 

 Pharmacy Technician صيدلة 

 Respiratory Therapy عالج تنفس ي 

 Health Information Managements إدارة املعلومات الصحية  

 Dental Hygiene صحة األسنان 

  Advanced Care Paramedicine املتقدمة االسعاف والرعاية الصحية  

 Podiatry عالج االقدام 

 Nephrology عالج الكلى 

 Dental Technology فني اسنان 

 Anesthesiology فني تخدير 

 Occupational Health, Safety and Environment صحة وسالمة مهنية وبيئية 
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 مرحلة الدبلوم: 

 التخصص الدراس ي  

 )باللغة العربية( 

 التخصص الدراس ي   

 )باللغة اإلنجليزية( 

 الهندسة 

 Electrical Engineering Technology تكنولوجيا الهندسة الكهربائية 

 Mechanical Technician فني ميكانيكا 

 Civil Engineering هندسة مدنية 

 Quantity Surveying مسح الكميات 
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 :)ابتعاث داخلي( القطريينغير التخصصات املتاحة للطالب  ▪
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