
 

 

 

 

 الجامعات والتخصصات المعتمدة في برنامج بعثة

 
 التخصص بالعربية التخصص باإلنجليزية نوع الشهادة اسم الجامعة

 Electrical & Electronic بكالوريوس جامعة الشارقة

Engineering 

الهندسة الكهربائية 

 واإللكترونية

 هندسة الحاسوب Computer Engineering بكالوريوس جامعة الشارقة

 علوم الحاسوب Computer Science بكالوريوس جامعة الشارقة

 الهندسة الكهربائية  Electrical Engineering بكالوريوس الجامعة األمريكية في الشارقة

 هندسة الحاسوب Computer Engineering بكالوريوس الجامعة األمريكية في الشارقة

 علوم الحاسوب Computer Science بكالوريوس الجامعة األمريكية في الشارقة

 الهندسة الكهربائية  Electrical Engineering ماجستير الجامعة األمريكية في الشارقة

الحاسوبهندسة  Computer Engineering ماجستير الجامعة األمريكية في الشارقة  

 هندسة الحاسوب  Computer Engineering بكالوريوس الجامعة األمريكية في دبي

 الهندسة الكهربائية  Electrical Engineering بكالوريوس الجامعة األمريكية في دبي

دبي -جامعة روتشستر للتكنلوجيا   أمن الحاسوب Computer Security بكالوريوس 

دبي -للتكنلوجيا  جامعة روتشستر  الهندسة الكهربائية  Electrical Engineering بكالوريوس 

دبي -جامعة روتشستر للتكنلوجيا   Networking & Systems بكالوريوس 

Administration 

إدارة الشبكات 

 واألنظمة

دبي -جامعة روتشستر للتكنلوجيا   Smart City Science ماجستير 

Program 

المدينة برنامج علوم 

 الذكية

دبي -جامعة روتشستر للتكنلوجيا   الهندسة الكهربائية  Electrical Engineering ماجستير 

دبي -جامعة روتشستر للتكنلوجيا   تحليل البيانات DATA ANALYTICS ماجستير 

دبي -جامعة روتشستر للتكنلوجيا   Networking & Systems ماجستير 

Administration 

الشبكات إدارة 

 واألنظمة

 & Electronics بكالوريوس الجامعة األمريكية في رأس الخيمة

Communicaton 

Engineering 

هندسة االلكترونيات 

 واالتصاالت

 هندسة الحاسوب  Computer Engineering بكالوريوس الجامعة األمريكية في رأس الخيمة

 علوم الحاسوب Computer Science بكالوريوس الجامعة األمريكية في رأس الخيمة

 هندسة الحاسوب Computer Engineering بكالوريوس جامعة خليفة

 Communication بكالوريوس جامعة خليفة

Engineering 

 هندسة االتصاالت

 Electrical & Electronic بكالوريوس جامعة خليفة

Engineering 

الهندسة الكهربائية 

 واإللكترونية

 Electrical & Electronic ماجستير جامعة خليفة

Engineering 

الهندسة الكهربائية 

 واإللكترونية

أبوظبي -بوليتكنك   Information Security بكالوريوس 

Eng.Tech. 

 هندسة امن الملومات

 تكنولوجيا المعلومات Information Technology بكالوريوس جامعة اإلمارات العربية المتحدة

العربية المتحدة جامعة اإلمارات  هندسة البرمجيات  Software Engineering  بكالوريوس 

 الهندسة الكهربائية  Electrical Engineering بكالوريوس جامعة اإلمارات العربية المتحدة

 أمن المعلومات Information Security بكالوريوس جامعة اإلمارات العربية المتحدة

المتحدةجامعة اإلمارات العربية   هندسة الحاسوب Computer Engineering بكالوريوس 



 

 

 

 

 هندسة الشبكات NetWork Engineering بكالوريوس جامعة اإلمارات العربية المتحدة

 هندسة البرمجيات Software Engineering  ماجستير جامعة اإلمارات العربية المتحدة

 الهندسة الكهربائية  Electrical Engineering ماجستير جامعة اإلمارات العربية المتحدة

 أمن المعلومات  Information Security ماجستير جامعة اإلمارات العربية المتحدة

 اإلدارة الهندسية   Engineering Management ماجستير جامعة اإلمارات العربية المتحدة

 Information Security بكالوريوس جامعة دبي

Systems 

أمن المعلومات أنظمة  

 الهندسة الكهربائية Electrical Engineering بكالوريوس جامعة دبي

 Computer Science بكالوريوس الجامعة البريطانية في دبي 

(Artificial Intelligence) 

علوم الحاسوب )الذكاء 

 االصطناعي(

البرمجياتهندسة  Software Engineering  بكالوريوس الجامعة البريطانية في دبي  

 Informatics( Knowledge ماجستير الجامعة البريطانية في دبي

and Data Management) 

المعلوماتية )إدارة 

 المعرفة والبيانات(

 الحوسبة المؤسسية Enterprise Computing بكالوريوس جامعة زايد

 Security and Network بكالوريوس جامعة زايد

Technologies 

الشبكة األمن وتقنيات  

 أمن شبكات المعلومات  Cyber Securtiy ماجستير جامعة زايد

 
 


