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 الرسوم( ةبرامج الدبلوم العالي )المدفوع

 هـ1443للعام الجامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطالبات الطالب التخصص م القسم الكلية

 التربية
 علم النفس

 متاح متاح اإلرشاد األسري  1

الوقاية من املخدرات واملؤثرات  2

 العقلية

 متاح متاح

 متاح متاح التأهيل التربوي للخطباء 3 التربية 

 األعمال
 املحاسبة

 متاح متاح الحوكمة 4

 متاح متاح املراجعة الداخلية 5

 متاح متاح املحاسبة الضريبية 6

 متاح متاح املحاماة 7 القانون 

 متاح متاح األمن السيبراني 8 نظم املعلومات علوم الحاسب

العلوم 

 اإلنسانية

 9 التاريخ
 التراث الوطني

 معلق
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 هـ1443( للعام الجامعي ة الرسومبرامج الماجستير ) المدفوع

 الطالبات الطالب التخصص م القسم الكلية

الشريعة 

 وأصول الدين

 متاح متاح الدعوة املنهي 1 العقيدة واملذاهب املعاصرة

 متاح متاح األنظمة املنهي 2 الفقه

 التربية

 اإلدارة واألشراف التربوي 
 متاح متاح القيادة التربوية التنفيذية 3

 متاح متاح اإلشراف التربوي التنفيذي 4

 متاح متاح السياسات التربوية 5 التربية

 متاح متاح تقنيات التعليم ـ املنهي 6 تقنيات التعليم

 التربية الخاصة

 متاح متاح مسار اإلعاقة العقلية 7

 متاح متاح مسار اإلعاقة البصرية 8

 متاح متاح صعوبات التعلم 9

 متاح متاح اضطراب طيف التوحد 10

 األعمال

 متاح متاح املحاسبة املهنية 11 املحاسبة

 إدارة أعمال

املاجستير األكاديمي في إدارة األعمال  12

MBA 

 متاح متاح

 

 غير متاح متاح EMBAإدارة األعمال التنفيذي  13

التسويق والتجارة 

 اإللكترونية

 غير متاح متاح التسويق التنفيذي 14

 

 داريةاإل  نظم املعلومات
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 نظم املعلومات اإلدارية

 

 متاح

 

 متاح
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 الهندسة

 الهندسة املدنية
 إدارة املشاريع اإلنشائية 16

 

 غير متاح متاح

 غير متاح متاح هندسة السالمة والوقاية من الحرائق 17 الهندسة الصناعية

 امليكانيكيةالهندسة 
 الطاقة املتجددة والبيئة 18

 

 غير متاح متاح

كلية العلوم 

 اإلنسانية 

 قسمي بين  ، برنامج بيني)

وقسم  وآدابهااللغة العربية 

 (عالم واالتصالاإل 

 متاح متاح اللغة واإلعالم 19

 

العلوم الطبية 

التطبيقية 

 بخميس مشيط

 متاح متاح الصحة العامة 20 الصحة العامة

 

 

 

 علوم الحاسب 

 متاح متاح علوم الحاسب 21 علوم الحاسب

 متاح متاح نظم املعلومات 22 نظم املعلومات

 متاح متاح هندسة الحاسب اآللي 23 هندسة الحاسب

 متاح متاح أمن املعلومات 24 نظم املعلومات

 متاح متاح علوم البيانات 25 نظم املعلومات

اللغات 

 والترجمة

ماجستير اآلداب في تعليم اللغة  26 اللغة اإلنجليزية

 أجنبية اإلنجليزية كلغة

 متاح متاح

 

 

 الصيدلة

كلية  بين  ، برنامج بيني)

عمال وقسم الصيدلة األ 

 (بكلية الصيدلة السريرية

عمال أل دارة  اإفي الصيدلة  27

 الصيدالنية

 متاح متاح

الصيدلة في علم مستحضرات  28 الكيمياء الصيدلة

 التجميل

 متاح متاح

 متاح متاح الصيدلة في طب األعشاب 29 العقاقير
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 برامج الدكتوراه )المدفوعة الرسوم( 

 هـ1443للعام الجامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معلق علم النفس العيادي )اإلكلينيكي( 30 الباطنيالطب  الطب

  العلوم

 األحياء

اإلدارة البيئية وحفظ املوارد  31

 الطبيعية

 متاح متاح

 متاح متاح السموم واألدلة الجنائية 32

 الطالبات الطالب التخصص م القسم الكلية

 الفلسفة في التربية تخصص اإلدارة 1 اإلدارة واألشراف التربوي  التربية

 واإلشراف التربوي 

 متاح متاح

 األعمال

 معلق دكتوراه الفلسفة في املحاسبة  2 املحاسبة

دكتوراه الفلسفة في إدارة األعمال  3 إدارة األعمال

PHD 

 متاح  متاح

اللغات 

 والترجمة

 متاح متاح الفلسفة في اللغويات التطبيقية 4 اللغويات التطبيقية



 

5 

 

 


