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 2020/2021خطة البعثات الداخمية لخريجي الثانهية العامة لمفرل الدراسي األول 

 -: الحد األدنى لندبة شهادة الثانهية العامةفي برنامج البكالهريهس /  لمتقديم
 %(88 :الحقهق  /% 80: المحاسبة عدا) %75: البرامج االخرى  %(88 :الهندسة الميكانيكيةعدا )% 80: برامج الهندسة  :القدم العممي
  % (88 :الحقهق  /% 80: المحاسبة عدا % )78 :جميع البرامج  :القدم األدبي

  .مالحظة / قبهل طمب التقديم ال يعني القبهل في البعثات الداخمية 

 الجامعة األمريكية في الكهيت
 هندسة الكمبيهتر )عممي فقط( │ هندسة كهربائية )عممي فقط( │ كمبيهتر )عممي فقط(عمهم  │
 هندسة نظم )عممي فقط( │ عمهم اجتماعية وسمهكية │ وسائل إعالمية │ نظم معمهمات │
 إدارة مهارد بشرية │ تصميم جرافيكي │ تمهيل │ لغة انجميزية │
 العالقات الدولية │ تسهيق │ اقتصاد │ محاسبة │ إدارة │

 األوسط األمريكيةجامعة الذرق 
 هندسة ميكانيكية )عممي فقط( │ هندسة كيميائية )عممي فقط( │ هندسة كمبيهتر )عممي فقط( │
 هندسة مدنية )عممي فقط( │ هندسة صناعية )عممي فقط( │ هندسة كهربائية )عممي فقط( │
 ادارة نظم معمهمات │ نظم وتقنية المعمهمات )عممي فقط( │ هندسة معمارية )عممي فقط( │
 تسهيق │ تمهيل │ ادارة مهارد بشرية │ محاسبة │

 جامعة الخميج لمعمهم والتكنهلهجيا
 اعالم │ ادارة اعمال بتشعيباتها │ لغة انجميزية │ )عممي فقط(عمهم كمبيهتر  │
 التسهيق │ التمهيل │ محاسبة │ ادارة نظم معمهمات │

 كمية القانهن الكهيتية العالمية
   ليسانس حقهق  │

 كمية الكهيت لمعمهم والتكنهلهجيا
 )عممي فقط(هندسة االلكترونيات واالتصاالت  │ هندسة الكمبيهتر )عممي فقط( │ عمهم الكمبيهتر )عممي فقط( │

 الدولية الجامعة األمريكية
 هندسة مدنية )عممي فقط( │ هندسة طبية )عممي فقط( │ )عممي فقط(هندسة كهربائية وكمبيهتر  │
 )عممي فقط(هندسة صناعية  │ ادارة سمسمة المهارد المهجستية │ )عممي فقط(عمهم حاسهب  │ )عممي فقط(هندسة ميكانيكية  │
 تصميم جرافيكي │ تصميم داخمي │ ادارة │ تمهيل │ محاسبة │
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 2020/2021نهية العامة لمفرل الدراسي األول خطة البعثات الداخمية لخريجي الثا
 -:في برنامج الدبمهم لمتقديم

 -:دنى لندبة شهادة الثانهية العامةالحد األ
   % (75: هندسة البترول /الهندسة المدنية  /) عدا الهندسة الميكانيكية    %70: واألدبي العممي ينالقسم -
  .مالحظة / قبهل طمب التقديم ال يعني القبهل في البعثات الداخمية   

 الكمية االسترالية في الكهيت
 وااللكترونيات )عممي فقط(الهندسة الكهرباء  │ هندسة صيانة الطائرات بتشعيباتها )عممي فقط( │
 هندسة مدنية )عممي فقط( │ هندسة ميكانيكية )عممي فقط( │
 تسهيق │ هندسة البترول )عممي فقط( │

 ادارة مهارد بشرية │ ادارة اعمال │
 كمية الذرق االوسط األمريكية

 هندسة الكمبيهتر )عممي فقط( تكنهلهجيا │ تكنهلهجيا الهندسة الكهربائية )عممي فقط( │ تكنهلهجيا الهندسة الصناعية )عممي فقط( │

 ادارة اعمال بتشعيباتها │ نظم الكمبيهتر الشبكية )عممي فقط( │ تكنهلهجيا الهندسة الميكانيكية )عممي فقط( │
   تكنهلهجيا المعمهمات )عممي فقط( │

 كمية الكهيت التقنية
 نظم تكنهلهجيا المعمهمات بتشعيباتها │ ادارة اعمال بتشعيباتها │

 الكهيت كمية بهكدهل
 تسهيق │ تصميم جرافيكي │ ادارة اعمال │
 )عممي فقط(تطهير المهاقع االلكترونية  │ خدمات مصرفية │ تصميم داخمي وديكهر │

 كمية الجهنكهين الكندية في الكهيت
 محاسبة │ تسهيق │ برمجة الكمبيهتر )عممي فقط( │ إدارة وريادة أعمال │

 كمية تكنهلهجيا الطيران
 هندسة محركات هياكل )عممي فقط( │ )عممي فقط(هندسة الكترونيات طيران  │

 


