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 وحدة القبول والتسجيل

 

 

المتوسطة  تخصصات الدرجة الجامعية المتوسطة )البرنامج التقني فقط( في الكليات الجامعية   
 

 # التخصص

  .1 تكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني

  .2 مساحة الطرق وحساب الكميات

  .3 المياه والبيئةهندسة 

  .4 هندسة العمارة والتصميم الداخلي

  .5 التقييم العقاري 

  .6 )كلية المركز الجغرافي(المساحة 

  .7 )كلية المركز الجغرافي(نظم المعلومات الجغرافية 

  .8 هندسة معالجة المياه/ نظام الثالث سنوات

  .9 )السلط التقنية(هندسة العمارة 

  .10 هندسة معالجة المياه/ سنتان

  .11 صيانة المركبات الكهربائية والهجينة

  .12 تكنولوجيا التصنيع المحوسب

  .13 التكييف والتبريد

  .14 )كلية األمير الحسين(ميكانيك اآلليات الثقيلة 

  .15 تكنولوجيا الطاقة المتجددة

  .16 تكنولوجيا التحكم الصناعي

  .17 الصيانة الكهروميكانيكية

  .18 المعدات والتركيبات الكهربائية

  .19 الطاقةتكنولوجيا 

  .20 )كلية الدفاع المدني(تقنيات االطفاء واإلنقاذ 

  .21 هندسة االنظمة الهيدروليكية /اآلليات الثقيلة

النظم الهيدروليكية والكهرورئوية في اآلليات الثقيلة/ 
 نظام ثالث سنوات

22.  

  .23 هندسة القوى الكهربائية/ نظام الثالث سنوات

 



 # التخصص

  .24 هندسة الطاقة/ نظام الثالث سنوات

  .25 الطاقة/ سنتانهندسة 

  .26 هندسة الطاقة الكهربائية

  .27 هندسة القوى الكهربائية

  .28 االتصاالت وشبكات الحاسوب

  .29 )كلية األمير الحسين(أتوترونيكس اآلليات الثقيلة 

  .30 )كلية الملكة نور(هندسة االتصاالت الجوية 

  .31 )كلية الشريف ناصر(هندسة االتصاالت 

  .32 األجهزة الطبية(معهد تكنولوجيا األجهزة الطبية )

  .33 تكنولوجيا الصناعات الكيميائية

  .34 )كلية الملكة نور(صيانة الطائرات 

  .35 )كلية األمير فيصل(إلكترونيات الطيران 

)كلية النظم الكهربائية واألجهزة الدقيقة في الطائرات 
 األمير فيصل(

36.  

  .37 كلية األمير فيصل(محركات الطائرات )

  .38 فيصل( )كلية األميرهياكل الطائرات 

المهمات األرضية واآلليات الخاصة في المطارات 
 )كلية األمير فيصل(

39.  

  .40 )كلية األمير فيصل(األسلحة الموجهة 

  .41 تكنولوجيا الصخر الزيتي

هندسة الذكاء االصطناعي والروبوتات/ نظام الثالث 
 سنوات

42.  

  .43 هندسة األنظمة الذكية/ نظام الثالث سنوات

  .44 والروبوتات/ سنتانهندسة الذكاء االصطناعي 

  .45 هندسة األبنية الذكية/ نظام الثالث سنوات

  .46 هندسة األبنية الذكية/ نظام السنتين

  .47 )كلية العقبة الجامعية(الهندسة البحرية 

  .48 التخدير واإلنعاش
  .49 التمريض المشارك

  .50 السجل الطبي

  .51 القبالة



 # التخصص

  .52 الصيدلة

الدفاع )كلية الخدمات الطبية وكلية اإلسعاف الفوري 
 المدني(

53.  

  .54 المختبرات الطبية

  .55 فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية

  .56 صحة الفم واألسنان

  .57 تكنولوجيا األشعة

  .58 التعقيم

  .59 األطراف االصطناعية واألجهزة الطبية المساندة

  .60 مختبرات األسنان

  .61 المراقبة الصحية

  .62 تقنيات السمعيات

  .63 المعالجة التنفسية

  .64 االصطناعيةتمريض الكلى 

  .65 الرعاية الصحية

  .66 العالج الطبيعي

  .67 تصميم األزياء وإنتاج المالبس

  .68 التصميم الجرافيكي

  .69 فنون السينما والتلفزيون 

  .70 فنون الرسوم المتحركة

  .71 )معهد الفسيفساء(فن إنتاج وترميم الفسيفساء 

  .72 فنون التصميم الداخلي والديكور

  .73 فنون إنتاج الصوت

  .74 الرقمية صناعة األفالم

  .75 فنون الخزف

 التجميل
 )ال يسمح للخريج مزاولة  اي مهنة صحية(

76.  

  .77 الميديا الرقمية

  .78 تقنيات اإلنتاج التلفزيوني واإلخراج

  .79 العلوم الموسيقية )معهد الموسيقات(



 # التخصص

  .80 فنون الطهي

  .81 الصحة والسالمة والبيئة المهنية

  .82 )كلية الملكة نور(األرصاد الجوية 

الزراعية هندسة اآلالت  83.  

  .84 تقنيات الزراعة الحديثة

  .85 تقنيات صناعة األسنان

  .86 العمارة الداخلية والديكور

  .87 تكنولوجيا االلكترونيات

  .88 تكنولوجيا اللحام والسباكة

  .89 صيانة االجهزة الذكية
 


