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 مسارات التجسري من برنامج الدبلوم إىل التخصصات املناظرة يف برنامج البكالوريوس
 

 بكالوريوس –التخصص المناظر  دبلوم متوسط –التخصص  البرنامج

تكنولوجيا 

 المعلومات

 وسائط متعددة

 تكنولوجيا المعلومات -

 علم الحاسوب -

 تطوير البرمجيات -

 الوسائط المتعددة وتطوير الويب -

 نظم المعلومات -

 تطوير نظم الحاسوب -

 امن المعلومات واالتصاالت -

 الشبكات وتكنولوجيا الموبايل -

 أنظمة المعلومات الحاسوبية -

 الكمبيوتر التعليمي -

 

 

 تكنولوجيا الوسائط المتعددة

 الوسائط المتعددة و الرسوم المتحركة

 تصميم وبرمجة مواقع إنترنت

 تصميم وتطوير مواقع االنترنت

 إدارة و تطوير مواقع اإلنترنت

 البرمجيات وقواعد البيانات

 تكنولوجيا المعلومات

 الشبكاتتكنولوجيا المعلومات تخصص إدارة وحماية 

 تكنولوجيا المعلومات تخصص تصميم رسومي ووسائط متعددة

 تكنولوجيا المعلومات تخصص اإللكترونيات والتحكم المحوسب

 تكنولوجيا المعلومات تخصص االتصاالت السلكية والالسلكية

 تكنولوجيا المعلومات تخصص إدارة نظم التعليم اإللكتروني

 تخصص حوسبة المناهج التعليميةتكنولوجيا المعلومات 

 تكنولوجيا المعلومات تخصص أمن وحماية شبكات الحاسوب

 تكنولوجيا المعلومات تخصص أمن وحماية قواعد البيانات

 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 الحاسوب واالنترنت شبكات

 التكنولوجيا بالحاسوب

 أمن المعلومات المحوسبة

 الحاسب اآلليصيانة 

 صيانة الحاسوب و األجهزة المكتبية

 صيانة الحاسب و الهاتف المحمول

المهن 

 الهندسية

 هندسة الحاسوب واالتصاالت شبكات ودعم فني

 هندسة حاسوب

 هندسة الحاسوب -

 هندسة أنظمة الحاسوب -

 هندسة البرمجيات -

الحاسوب  -هندسة اإللكترونيات التطبيقية تخصص  -

 واألنظمة الرقمية

 الهندسة الكهربية اتصاالت سلكية والسلكية

 الهندسة الكهربية صيانة األجهزة السلكية والالسلكية

 هندسة اإللكترونيات التطبيقية تخصص إلكترونيات طبية الصيانة االلكترونية

 هندسة اإللكترونيات التطبيقية تخصص إلكترونيات طبية فني إلكترونيات

 الهندسة الكهربية تركيبات كهربائية

 هندسة اإللكترونيات التطبيقية تخصص تحكم صناعي تكنولوجيا التحكم الصناعي

 هندسة اإللكترونيات التطبيقية تخصص إلكترونيات طبية تكنولوجيا االجهزة االلكترونية

 تكنولوجيا األجهزة الطبية
 هندسة معدات طبية

 التطبيقية تخصص إلكترونيات طبيةهندسة اإللكترونيات 

 هندسة الميكاترونكس الكهروميكانيك

 هندسة الميكاترونكس الميكاترونكس

  تكنولوجيا الراديو والتلفزيون

 هندسة مدنية
 الهندسة المدنية

 هندسة مدنية و جيوماتكس
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 هندسة مساحة
 الهندسة المدنية

 هندسة مدنية و جيوماتكس

 هندسة تكنولوجيا المباني مبانيصيانة وترميم 

 هندسة معمارية
 الهندسة المعمارية

 الهندسة في العمارة الداخلية

 الهندسة الميكانيكية هندسة ميكانيكية

 الهندسة الميكانيكية هندسة تبريد وتكييف

 الهندسة الكهربية هندسة الكترونيات سيارات

المهن 

 الصحية

 المراقبة الصحية

 الصحيةالتغذية 

 التغذية والصحة العامة

 التغذية وتكنولوجيا الغذاء

 التمريض فني عمليات

 التصوير الطبي فني أشعة

 العالج الطبيعي العالج الطبيعي

 التربية الخاصة عالج نطق ومشاكل الكالم

 التمريض أطراف صناعية وجبائر

 التربية الخاصة سمعيات

 المختبرات الطبية
 المخبريالطب 

 العلوم الطبية المخبرية

 التحاليل الطبية
 الطب المخبري

 العلوم الطبية المخبرية

 التمريض في التخدير واالنعاش تخدير وإنعاش

 العالج الوظيفي
 التربية الخاصة

 التمريض

 التمريض فني تخدير

 صحة العامةال
 التغذية والصحة العامة

 االدارة الصحية

 االدارة الصحية الصحة والسالمة

 االسعاف والطوارئ فني إسعاف وطوارئ

التمريض 

 والقبالة

 التمريض التمريض

 التمريض في التخدير واالنعاش التمريض في التخدير واالنعاش

 تمريض النساء والوالدة )القبالة(
 القبالة

 التمريض

 القبالة
 القبالة

 التمريض

 التمريض تمريض الطوارئ

العلوم 

 اإلدارية

 والمالية

 العلوم المالية والمصرفية - العلوم المالية والمصرفية

 إدارة األعمال -

 نظم المعلومات اإلدارية -

 االدارة االلكترونية -

 إدارة تكنولوجية -

 اإلعمال إدارةتكنولوجيا  -

 اإلدارة وتسويق المشاريع -

 التسويق -

 المحاسبة -

 االدارة المالية والمصرفية

 إدارة المال  و األعمال

 المحاسبة

 المحاسبة والتأمين

 المحاسبة المحوسبة

 إدارة أعمال

 االدارة وأتمتة المكاتب

 التجارة وإدارة المكاتب
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 المحاسبة و التمويل - إدارة المكاتب والسكرتارية األمنية

 التطبيقيةالمحاسبة  -

 االقتصاد -

 اإلحصاء -

 التطبيقي اإلحصاء -

 االقتصاد والعلوم السياسية -

 السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب

 السكرتارية التنفيذية

 السكرتارية الدولية

 السكرتاريا القانونية

 السكرتارية القانونية والقضائية

 التسويق اإللكتروني

 التسويق وإدارة المنتوجات

 الموارد البشرية

 المنظمات غير الحكوميةإدارة 

 إدارة المؤسسات

 االدارة اللوجستية

 اإلدارة اإللكترونية

 إدارة أعمال الكترونية

 علوم التجارة اإللكترونية

 تجارة ومتاجرة

 التمويل وإدارة المشاريع

 خدمات المصارف والتامين

 مساعد ادارى صحي

 والسجل الطبيالسكرتارية  االدارة الصحية

 السكرتارية الطبية

السياحة 

وادارة 

 الفنادق

 اإلدارة الفندقية

 اإلدارة الفندقية والسياحية

 ادارة الطعام والشراب

 فنون الطهي

 إدارة اإليواء

 السياحة والفندقة

 السياحة والسفر

الصحافة 

 واالعالم

 االعالم

 االعالم -

 اإلعالم واالتصال -

 االعالم وتكنولوجيا االتصال -

 االعالم واالتصال الجماهيري -

 اإلعالم اإللكتروني -

 اإلعالم التربوي -

 الصحافة -

 الصحافة االلكترونية -

 الصحافة واإلعالم -

 العلوم السياسية واإلعالم -

 العالقات العامة -

 اإلذاعة والتلفزيون -

 االعالم الرقمي

 اإلعالم العسكري

 االعالم والعالقات العامة

 العالقات العامة

 العالقات العامة واالعالن

 العالقات العامة والتسويق

 الصحافة

 الصحافة االلكترونية

 الصحافة والعالقات العامة

 الصحافة واإلعالم

 اإلذاعة والتلفزيون

 االعداد والتقديم التلفزيوني

 فنون التلفزيون

 فني رسوم متحركة

 التصميم والمونتاج

 تصميم ومونتاج إعالمي
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التربية 

والخدمة 

 االجتماعية

 تربية الطفل
 رعاية الطفل -

 التربية تخصص المرحلة األساسية األولى -

 التربية تخصص المرحلة األساسية -

 التربية تخصص معلم الصف في المرحلة األساسية الدنيا -

 تخصص حضانةتربية الطفل 

 تربية الطفل تخصص رياض أطفال

 تربية الطفل تخصص تعليم أساسي

 اإلشراف وإدارة الحضانات ورياض األطفال

 عالج النطق ومشاكل الكالم

 التربية الخاصة -

 التربية الخاصة وإعادة التأهيل -

 رعاية النطق

 التأهيل المجتمعي

 علوم التأهيل

 علم االجتماع - االجتماعيةالخدمة 

 الخدمة االجتماعية -

 
 علوم أسرية

الزراعة 

والصناعات 

 الغذائية

 الزراعة

 العلوم الزراعية والبيئية -

 اإلنتاج الحيواني والدواجن -

 اإلنتاج النباتي والوقاية -

 اإلنتاج الحيواني والدواجن - إنتاج حيواني –مساعد مهندس زراعي 

 اإلنتاج النباتي والوقاية - إنتاج نباتي –زراعي مساعد مهندس 

 التصنيع الغذائي

 
 الصناعات الغذائية -

 كيمياء / فرعي كيمياء غذائية -

 التغذية الصحية -

 التغذية وتكنولوجيا الغذاء -
 صناعات غذائية وتجارية

القانون 

والعلوم 

األمنية 

 والسياسية

 القانون - مساعد محامي

 الحقوق -

 حقوق االنسان -
 مساعد قانوني

 العلوم األمنية

 العلوم الشرطية والقانون -

 القانون والعلوم الشرطية -

 علوم قانونية وأمنية -

 اإلدارة األمنية

 أمن المؤسسات

 العلوم الشرطية

 العلوم العسكرية

 العلوم السياسية

 العلوم السياسية -

 العلوم السياسية واإلعالم -

 تاريخ/علوم سياسية -

 مواثيق دولية وحقوق اإلنسان
 حقوق االنسان -

 التربية وحقوق االنسان -

الفنون 

 التطبيقية

 االقتصاد المنزلي تصميم االزياء وتصنيع المالبس

 فنون وحرف يدوية

 األشغال اليدوية -

 الفنون الجميلة -

 التربية الفنية -

 التصميم الجرافيكي

 الجرافيكي والوسائط المتعددةالتصميم  -

 الفنون الجميلة -

 التربية الفنية -

 

 ديكور داخلي

 الديكور والتصميم الداخلي -

 الفنون الجميلة -

 التربية الفنية -

 التربية الرياضية - التربية الرياضيةالتربية 
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 التدريب الرياضي - علوم التربية البدنية الرياضية

العلوم 

الشرعية 

والدراسات 

 االسالمية

 تأهيل الدعاة

 

 الشريعة -

 اإلسالميةالشريعة  -

 أصول الدين )عام ( -

 الدراسات اإلسالمية وأساليب تدريسها -

 تعليم التربية اإلسالمية -

 الدراسات اإلسالمية تخصص علم القراءات -

 الدراسات اإلسالمية تخصص الدعوة واإلرشاد -

 الدعوة  اإلسالمية -

 المعاصرة اإلسالميةالدعوة  -

 والخطابة واإلرشادالدعوة  -

 واإلرشادالدعوة  -

 السنة والسيرة وتحقيق المخطوطات -

 تأهيل دعاة و محفظين

 

 الدراسات اإلسالمية

 نظم المعلومات الجغرافية 
 نظم المعلومات الجغرافية التطبيقية -

 جغرافيا فرعي  نظم المعلومات الجغرافية -

 اللغة االنجليزية 

 اللغة اإلنجليزية -

 اللغة االنجليزية والترجمة -

 التربية تخصص اللغة اإلنجليزية وأساليب تدريسها -

 التربية تخصص تعليم اللغة االنجليزية -

التربية / معلم المرحلة العليا تخصص تعليم اللغة  -

 االنجليزية

 فني مختبر العلوم 
 تعليم العلوم -

 وم والتكنولوجياتعليم العل -

 


