
 

 

 2022/2023برامج الدراسات العليا المطروحة للفصل االول من العام 

 

 برامج الدكتوراه

 مكان التدريس البرنامج )التخصص( الكلية/ المعهد

 ابوديس القانون العام الحقوق

 ابوديس هندسة تكنولوجيا المعلومات الهندسة

 ابوديس القيادة واالدارة التربوية العلوم التربوية

 ابوديس الصحة العامة العامةالصحة 

 

 برامج الماجستير

 مكان التدريس المسار البرنامج الكلية/ المعهد

 كلية الصحة العامة 

 ابوديس, غزة العالج النفسي صحة نفسية مجتمعية

 ابوديس, غزة  السياسات واإلدارة الصحية

 صحة عامة 
 علم األوبئة 

 تعزيز الصحة

 أبوديس, غزة

 أبو ديس فقط

 ابوديس، غزة - الوقاية و ضبط االمراض المعدية



 

 

 ابوديس  كيمياء حيوية وأحياء جزيئية كلية الطب

 ابوديس  العلوم الصيدالنية كلية الصيدلة

 كلية المهن الصحية

 تكنولوجيا التصوير الطبي

 العالج الطبيعي
 أبوديس 

 تمريض صحة األم والطفل

 تمريض األطفال

 اإلدارة في التمريض

 

 
 ابوديس, غزة

 ابوديس  هندسة مصادر المياه كلية العلوم والتكنولوجيا

 كلية العلوم والتكنولوجيا

 علم الحاسوب

 علم الحاسوب )عام( 

 هندسة البرمجيات

 السايبرمادية

 رام الله / ابوديس

 التكنولوجيا التطبيقية والصناعية 

 الكيمياء الصناعية والصناعات الدوائية

المنظفات ومستحضرات تكنولوجيا 

 التجميل

 تكنولوجيا التصنيع الغذائي

 ابوديس

 الفيزياء ,

 الرياضيات,  

 ابتكارات علوم المياه,

 .الطاقة المتجددة واستدامتها

 ابوديس 



 

 

 رام الله  الرقمي و االتصال اإلعالم معهد االعالم العصري

 كلية اآلداب

 الترجمة التحريرية والشفهية

 علم الجريمة

 اللغة العربية وآدابها

 اآلثار اإلسالمية

 

 
 ابوديس

 القدس-البلدة القديمة  الدراسات المقدسية مركز دراسات القدس

 كلية األعمال واالقتصاد

 ابوديس  إدارة األعمال

 ابوديس  التنافسية واقتصاديات التنمية

 أبوديس  المحاسبة والضرائب

 ابوديس, رام الله, دورا بناء المؤسسات والتنمية البشرية المستدامةالتنمية  معهد التنمية المستدامة

 كلية العلوم التربوية 

 ابوديس اإلرشاد األسري اإلرشاد النفسي والتربوي

 ابوديس  التربية الخاصة

   اإلدارة التربوية 



 

 

 أساليب تدريس كلية العلوم التربوية 

 تركيز اساليب عامة

 تركيز علوم

 الرياضياتتركيز 

 اجتماعيةتركيز علوم 

تركيز اساليب تدريس ذوي الحاجات 

 الخاصة

تركيز اساليب تدريس تربية ابتدائية 

 ورياض األطفال

 تركيز اساليب تدريس اللغة العربية

 تركيز اساليب تدريس اللغة االنجليزية

 التعليم في الطفولة المبكرة

 دورا / ابوديس

 كلية الدعوة وأصول الدين
  والتشريع وأصولهالفقه 

 ابوديس
 التفسير أصول الدين

 القانون العام, القانون الخاص القانون كلية الحقوق
 ابوديس

 دورا, رام الله

 ابوديس  القانون الجنائي كلية الحقوق

 ابوديس اسات إسرائيلية, دراسات أوروبيةدر الدراسات إقليمية معهد الدراسات اإلقليمية

 


