
 
 

1 
 

 

 جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجياملف 

  

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا �� جامعة بحثية �س�� إ�� ال��وض بالتعليم من خالل التدريس والبحث العل�ي 

تأسست جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا جراء اندماج �ل من معهد مصدر واملعهد الب��و�� وقد وتطبيق املعرفة. 

خليفة للعلوم والتكنولوجيا والبحوث تحت مظلة جامعة بحثية عاملية املستوى، تركز ع�� إعداد قادة ومفكر�ن وجامعة 

جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إ�� دعم اقتصاد . و��دف مبدع�ن عاملي�ن �� مجاالت العلوم التطبيقية والهندسة

 �� أبوظ�ي واإلمارات
ً
 متسارعا

ً
، من خالل ترسيخ م�ان��ا كمؤسسة أ�اديمية مرموقة واالرتقاء إ�� املعرفة الذي �شهد نموا

  مصاف ا�جامعات البحثية الرائدة ع�� مستوى العالم.

 

 تقوم جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بتوف�� عدد من 
ً
الب�الور�وس ا�خاصة بدرجات ال��امج األ�اديمية وحاليا

 ، و��: والدكتوراهواملاجست�� 

 ر�وس:درجة الب�الو 

 والفضاء ب�الور�وس العلوم �� هندسة الط��ان .1

 ب�الور�وس العلوم �� الر�اضيات التطبيقية واإلحصاء .2

 ب�الور�وس العلوم �� الهندسة الطبية ا�حيو�ة .3

 ب�الور�وس العلوم �� الهندسة الكيميائية .4

 ب�الور�وس العلوم �� الكيمياء .5

 ب�الور�وس العلوم �� الهندسة املدنية .6

 كمبيوترالعلوم �� هندسة الب�الور�وس  .7

 ب�الور�وس العلوم �� الهندسة الكهر�ائية .8

 ب�الور�وس العلوم �� الهندسة الصناعية والنظم .9

 ب�الور�وس العلوم �� الهندسة املي�انيكية .10

 ب�الور�وس العلوم �� الهندسة الب��ولية .11

 ب�الور�وس علوم �� علوم األرض الب��ولية .12

 

 درجة املاجست��:
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 الهندسة �� الهندسة الكيميائيةماجست��  .1

 ماجست�� الهندسة �� الهندسة الكهر�ائية .2

 ماجست�� الهندسة �� ال�حة، األمان والهندسة البيئية .3

 ماجست�� الهندسة �� الهندسة املي�انيكية .4

 ماجست�� الهندسة �� الهندسة الب��ولية .5

 ماجست�� العلوم �� تطبيقات الهندسة الكيميائية .6

 تطبيقات الهندسة املي�انيكية ماجست�� العلوم �� .7

 ماجست�� العلوم �� الهندسة الكيميائية .8

 ماجست�� العلوم �� الهندسة الكهر�ائية وهندسة ا�حاسوب .9

 ماجست�� العلوم �� هندسة وإدارة النظم .10

 ماجست�� العلوم �� أمن املعلومات .11

 ماجست�� العلوم �� علوم وهندسة املواد .12

 نيكيةماجست�� العلوم �� الهندسة املي�ا .13

 ماجست�� العلوم �� هندسة الطاقة النوو�ة .14

 ماجست�� العلوم �� الهندسة الب��ولية .15

 ماجست�� العلوم �� البنية التحتية األساسية املستدامة .16

 ماجست�� العلوم �� هندسة املياه والبيئة .17

 ماجست�� العلوم بالبحث �� الهندسة .18

 ماجست�� آداب �� األمن الدو�� واملد�ي .19

 �� علوم ا�حوسبة واملعلومات ماجست�� العلوم .20

 ماجست�� العلوم �� ا�جيولوجيا الب��ولية .21

 ماجست�� العلوم �� الكيمياء التطبيقية .22

 ماجست�� العلوم �� تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت .23

 

 درجة الدكتوراه
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 دكتوراه �� الهندسة .1

 دكتوراه متعددة التخصصات الهندسية .2

 دكتوراه �� الهندسة الكيميائية .3

 اه �� الهندسة الكهر�ائيةدكتور  .4

 دكتوراه �� الهندسة املي�انيكية .5

 دكتوراه �� هندسة الب��ول .6

 دكتوراه �� ا�جيولوجيا الب��ولية .7

 

  ac.aewww.ku.للمز�د من املعلومات ير�� ز�ارة: 
 

http://www.ku.ac.ae/

