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 خلرجيي وخرجيات املدارس احلكوميةأواًل: خطة البعثات 

 املعاهد الدينية

 عدد البعثات

 مشترك اناث ذكور البلد الجامعة التخصص

 مملكة البحرين جامعة البحرين عالماإل     1

 مملكة البحرين جامعة البحرين الحقوق     1

 مملكة البحرين جامعة البحرين الصيرفة اإلسالمية والمعامالت المالية     1

 مملكة البحرين جامعة البحرين اللغة العربية     2

 مملكة البحرين كلية عبدهللا بن خالد   الشريعة والعلوم اإلسالمية      4
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 التجاري(املطور ) سار الفين واملهينامل

 عدد البعثات

 مشترك اناث ذكور البلد الجامعة التخصص

 مملكة البحرين جامعة البحرين ادارة اعمـــــال 3    

 مملكة البحرين جامعة البحرين أعمال مصرفية ومالية 3    

 مملكة البحرين جامعة البحرين الصيرفة اإلسالمية والمعامالت المالية 2    

 مملكة البحرين جامعة البحرين ةالمحــاسبـــــ 4    

 مملكة البحرين جامعة البحرين المعلوماتنظم  3    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين ادارة الموارد البشرية 2    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين ةالمحــاسبـــــ 2  

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين تصميم شبكات  4  

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين تصميم مرئي 4  

 مملكة البحرين خليجيةالجامعة ال المالية نظمالمحاسبة وال 1  

 دراسات األعمال واإلدارة 2  

 - جامعة العلوم التطبيقية

 مملكة البحرين كاردف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 

 توحيد املسارات )اللغات والعلوم اإلنسانية(

 عدد البعثات

 مشترك اناث ذكور البلد الجامعة التخصص

 مملكة البحرين جامعة البحرين عالماإل 2    

 مملكة البحرين جامعة البحرين التربية الرياضية   2 2

 مملكة البحرين جامعة البحرين الحقوق 2    

 مملكة البحرين جامعة البحرين الدراسات االسالمية   4 4

 مملكة البحرين جامعة البحرين السياحة 1  

 مملكة البحرين البحرينجامعة  الفنون والتصميم   2 1

 مملكة البحرين جامعة البحرين اللغة االنجليزية   3 3

 مملكة البحرين جامعة البحرين اللغة العربية   1 1

 مملكة البحرين جامعة البحرين لغة انجليزية فرعي فرنسي   2 2

 البحرينمملكة  كلية عبدهللا بن خالد   الشريعة والعلوم اإلسالمية   3 1

 مملكة البحرين Vatel -Bahrain إدارة الفنادق الدولية  2  

 دولة الكويت جامعة الكويـت اللغة الفرنسية  1    

 جامعة الملك فيصل تربية خاصه     2

المملكة العربية 

 السعودية
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 توحيد املسارات )العلوم التجارية(

 عدد البعثات

 مشترك اناث ذكور البلد الجامعة التخصص

 مملكة البحرين جامعة البحرين اجهزة دقيقة وتحكم 2    

 مملكة البحرين جامعة البحرين وبحوث العملياتإحصاء  2    

 مملكة البحرين جامعة البحرين ادارة اعمـــــال 22    

 مملكة البحرين جامعة البحرين أعمال مصرفية ومالية 20    

 مملكة البحرين جامعة البحرين عالماإل 4    

 مملكة البحرين جامعة البحرين التربية الرياضية   2 2

 مملكة البحرين جامعة البحرين التسويق 7    

 مملكة البحرين جامعة البحرين التصميم الداخلي 2    

 مملكة البحرين جامعة البحرين الحقوق 4    

 مملكة البحرين البحرينجامعة   الدراسات االسالمية   3 3

 مملكة البحرين جامعة البحرين السياحة 2    

 مملكة البحرين جامعة البحرين الصيرفة اإلسالمية والمعامالت المالية 11    

 مملكة البحرين جامعة البحرين العمارة 2    

 مملكة البحرين جامعة البحرين الفنون والتصميم   2 2

 مملكة البحرين جامعة البحرين االنجليزيةاللغة    4 4

 مملكة البحرين جامعة البحرين العربية اللغة  1 1

 مملكة البحرين جامعة البحرين ةالمحــاسبـــــ 21    

 مملكة البحرين جامعة البحرين علم الحاسوب 3    

 مملكة البحرين جامعة البحرين علوم الحياة   2 2

 مملكة البحرين جامعة البحرين انجليزية فرعي فرنسيلغة    4 2

 مملكة البحرين جامعة البحرين نظم المعلومات 10    
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 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسة البرمجيات 5    

 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسة الحاسوب 1    

 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسة الشبكات 1    

 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسة الكترونية 2    

 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسـة كهربائيـة 2    

 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسة كيميائيــة 1    

 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسـة مدنيــــة 4    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين إدارة اللوجستيات العالمية 4    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين ادارة الموارد البشرية 4    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين إدارة نظم المعلومات 1    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين أعمال مصرفية ومالية 5    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين االدارة 5    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين اإلعالم اإللكتروني 5    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين التسويق 6    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين ةالمحــاسبـــــ 5    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين برمجة 4    

 البحرينمملكة  بوليتكنك البحرين نظم قواعد البيانات 4    

 مملكة البحرين مملكةجامعة ال والمحاسبة المالية االدارة 1    

 مملكة البحرين المفتوحة العربية الجامعة إدارية أنظمة تخصص األعمال إدارة 1  

 مملكة البحرين الجامعة االهلية والمال االقتصاد 1  

 مملكة البحرين بن خالد كلية عبدهللا الشريعة والعلوم اإلسالمية   3 1

 مملكة البحرين Vatel -Bahrain إدارة الفنادق الدولية  2  

 مملكة البحرين كاردف-جامعة العلوم التطبيقية المحاسبة والتمويل 2  

 مملكة البحرين كاردف-جامعة العلوم التطبيقية دراسات االعمال واإلدارة  2  

 الصيرفة والدراسات المالية 1  

معهد البحرين للدراسات 

 مملكة البحرين المصرفية

 المالية والدراسات المحاسبة 1  

معهد البحرين للدراسات 

 مملكة البحرين المصرفية

 مملكة البحرين الجامعة الملكية للبنات القانون   1 

 مملكة البحرين سالفورد -الجامعة البريطانية  المحاسبة والعلوم المالية 1    
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 وحيد املسارات )العلوم والرياضيات(ت

 عدد البعثات

 مشترك اناث ذكور البلد الجامعة التخصص

 مملكة البحرين جامعة البحرين اجهزة دقيقة وتحكم 17    

 مملكة البحرين جامعة البحرين وبحوث العملياتإحصاء  8    

 مملكة البحرين جامعة البحرين ادارة اعمـــــال 9    

 مملكة البحرين جامعة البحرين أعمال مصرفية ومالية 18    

 مملكة البحرين جامعة البحرين ةاالشعـة التشخيصيـ   12 18

 مملكة البحرين جامعة البحرين عالماإل 9    

 مملكة البحرين جامعة البحرين التربية الرياضية   2 2

 مملكة البحرين جامعة البحرين التسويق 5    

 مملكة البحرين جامعة البحرين التصميم الداخلي 18    

 مملكة البحرين جامعة البحرين الحقوق 9    

 مملكة البحرين جامعة البحرين  الدراسات االسالمية   3 3

 مملكة البحرين جامعة البحرين الريــاضيـــــات   10 20

 مملكة البحرين جامعة البحرين السياحة 2    

    14 

الصيرفة اإلسالمية والمعامالت 

 مملكة البحرين جامعة البحرين المالية

 مملكة البحرين جامعة البحرين العلوم االكتوارية  22  

 مملكة البحرين جامعة البحرين العمارة 30    

 مملكة البحرين جامعة البحرين الفنون والتصميم   4 3

 البحرينمملكة  جامعة البحرين الفيزياء   8 10

 مملكة البحرين جامعة البحرين الكيمياء   11 16

 مملكة البحرين جامعة البحرين اللغة االنجليزية   5 5

 مملكة البحرين جامعة البحرين اللغة العربية   5 5



7 

 

 مملكة البحرين جامعة البحرين ةالمحــاسبـــــ 15    

 مملكة البحرين جامعة البحرين تمريض   19 29

 مملكة البحرين جامعة البحرين صيدلة   15 15

 مملكة البحرين جامعة البحرين علم الحاسوب 19    

 مملكة البحرين جامعة البحرين علوم الحياة   7 9

 مملكة البحرين جامعة البحرين علوم المختبرات الطبية   7 13

 مملكة البحرين جامعة البحرين عمارة البيئة 22  

 مملكة البحرين جامعة البحرين انجليزية فرعي فرنسيلغة    6 6

 مملكة البحرين جامعة البحرين نظم المعلومات 16    

 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسة البرمجيات 20    

 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسة الحاسوب 19    

 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسة الشبكات 20    

 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسة الكترونية 22    

 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسـة كهربائيـة 21    

 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسة كيميائيــة 9    

 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسـة مدنيــــة 23    

 البحرينمملكة  جامعة البحرين هندسـة ميكانيكية 27    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين إدارة اللوجستيات العالمية 6    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين ادارة الموارد البشرية 7    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين إدارة نظم المعلومات 5    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين أعمال مصرفية ومالية 5    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين االدارة 5    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين اإلعالم اإللكتروني 13    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين التسويق 1    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين ةالمحــاسبـــــ 5    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين برمجة 7    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين تصميم شبكات 6    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين تصميم مرئي 8    
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 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين نظم قواعد البيانات 4    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين هندسة الكترونية 11    

 البحرينمملكة  بوليتكنك البحرين هندسـة ميكانيكية 13    

 مملكة البحرين جامعة المملكة قانون 1  

 مملكة البحرين المفتوحة العربية الجامعة والحوسبة المعلومات تقنيات 1  

    1 

والوسائط  االتصالآداب في 

 مملكة البحرين كلية البحرين الجامعية المتعددة

 مملكة البحرين جامعة الخليج العربي الطب البشـري   1 1

 مملكة البحرين الجامعة االهلية والمال االقتصاد 1  

 مملكة البحرين الجامعة االهلية هندسة الهاتف الجوال والشبكات 1  

 مملكة البحرين الجامعة االهلية واتصاالت آلي حاسب هندسة 1  

 مملكة البحرين جامعة البحرين الطبية الطب البشـري   1 1

 مملكة البحرين البحرين -الجامعة االمريكية  الهندسة الصناعية 1  

 مملكة البحرين البحرين -الجامعة االمريكية  المتعددة الوسائط تصميم 1  

 مملكة البحرين البحرين -الجامعة االمريكية  الحاسوب هندسة 1  

 مملكة البحرين كلية عبدهللا بن خالد الشريعة والعلوم اإلسالمية   3 1

 مملكة البحرين Vatel- Bahrain إدارة الفنادق الدولية  3  

 هندسة التصميم المعماري 4  

لندن  – جامعة العلوم التطبيقية

 مملكة البحرين ساوث بنك

 سة مدنيةهند 4  

لندن  – جامعة العلوم التطبيقية

 مملكة البحرين ساوث بنك

 المالية والدراسات الصيرفة 1  

للدراسات معهد البحرين 

 مملكة البحرين المصرفية

 المحاسبة والدراسات المالية 1    

معهد البحرين للدراسات 

 مملكة البحرين المصرفية

 مملكة البحرين الجامعة الملكية للبنات والمصرفية المالية الدراسات  1 

 مملكة البحرين الجامعة الملكية للبنات القانون  1 

 مملكة البحرين الجامعة الملكية للبنات البشريةالموارد    1 

 هندسة مدنية 4  

ويست  – الجامعة الملكية للبنات

 مملكة البحرين فرجينيا

 مملكة البحرين سالفورد -الجامعة البريطانية  والعقارات األمالك إدارة 2  

 البحرينمملكة  سالفورد -الجامعة البريطانية  إدارة مشاريع االنشاء  2  

 مملكة البحرين سالفورد -الجامعة البريطانية  المسح الكمي  1  
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 مملكة البحرين سالفورد -الجامعة البريطانية  هندسة البرمجيات 1  

 مملكة البحرين سالفورد -الجامعة البريطانية  الهندسة المدنية 1  

 سلطنة عمان جامعة السلطان قابوس الطب البشـري  1   

 سلطنة عمان جامعة السلطان قابوس علم الحيوان والتقنية البيطرية 1    

 سلطنة عمان جامعة السلطان قابوس هندسة النفط والغاز الطبيعي 1    

 اإلمارات العربية المتحدة جامعة االمارات اإلدارة الزراعية 1    

 المتحدةاإلمارات العربية  جامعة االمارات العلوم في البساتين 2    

 دولة الكويت جامعة الكويـت اقتصاد 1    

 دولة الكويت جامعة الكويـت لوجياوالجي 1  

 دولة الكويت جامعة الكويـت علوم األرض والبيئة 1    

 دولة الكويت كليات الهيئة تكنولوجيا التعليم   3 3

 دولة الكويت كليات الهيئة علم المكتبات والمعلومات   3 3

 المملكة العربية السعودية جامعة الملك سعود لوجياوالجي     1

 المملكة العربية السعودية جامعة الملك سعود هندسة البترول والغاز الطبيعي     1

 المملكة العربية السعودية جامعة الملك عبدالعزيز الجيوفيزياء    2

 المملكة العربية السعودية عبدالعزيزجامعة الملك  جيولوجيا البترول والترسبات    1

 المملكة العربية السعودية جامعة الملك فهد الجيوفيزياء   1

 المملكة العربية السعودية جامعة الملك فهد هندسة البترول     1

 المملكة العربية السعودية جامعة القصيم تقنية األجهزة الطبية 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

 

 

 

 

 خرجيي مركز ناصر للتأهيل والتدريب املهينو واملهين املطور الصناعيالفين سار امل

 عدد البعثات

 البلد الجامعة التخصص

 المالحظات

 مشترك اناث ذكور

 مملكة البحرين جامعة البحرين اجهزة دقيقة وتحكم 3    
لخريجي المسار الصناعي 

 لتقني(الفرع اومركز ناصر )

 مملكة البحرين البحرينجامعة  علم الحاسوب 3  
 المسار الصناعي لخريجي 

 مملكة البحرين جامعة البحرين نظم المعلومات 3  
لخريجي المسار الصناعي 

 ومركز ناصر )الفرع التقني(

 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسة الحاسوب 4    
لخريجي المسار الصناعي 

 ومركز ناصر )الفرع التقني(

 مملكة البحرين جامعة البحرين الشبكاتهندسة  4    
لخريجي المسار الصناعي 

 ومركز ناصر )الفرع التقني(

 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسة الكترونية 4    
لخريجي المسار الصناعي 

 ومركز ناصر )الفرع التقني(

 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسـة كهربائيـة 4    
الصناعي لخريجي المسار 

 ومركز ناصر )الفرع التقني(

 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسة كيميائيــة 2    
لخريجي المسار الصناعي 

 ومركز ناصر )الفرع التقني(

 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسـة مدنيــــة 6    
لخريجي المسار الصناعي 

 ومركز ناصر )الفرع التقني(

 مملكة البحرين جامعة البحرين ميكانيكيةهندسـة  5    
لخريجي المسار الصناعي 

 ومركز ناصر )الفرع التقني(

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين اإلعالم اإللكتروني 2    
 

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين برمجة 2    
 

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين هندسة الكترونية 3    
 

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين هندسـة ميكانيكية 5    
 

    2 

العلوم في هندسة 

 الميكاترونكس

-جامعة أما

 مملكة البحرين البحرين

 

 شبكات الحاسب اآللي 2    

الجامعة البريطانية 

 مملكة البحرين سالفورد -

 

 جامعة عجمان هندسة معدات طبية 3  

اإلمارات 

 العربية المتحدة

المسار الصناعي  لخريجي 

 (ألجهزة الطبية)فرع 
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 خطة البعثات خلرجيي وخرجيات املدارس اخلاصةثانيًا: 

 عدد البعثات

 مشترك اناث ذكور البلد الجامعة التخصص

 مملكة البحرين جامعة البحرين اجهزة دقيقة وتحكم 6    

 مملكة البحرين جامعة البحرين وبحوث العملياتإحصاء  2    

 مملكة البحرين جامعة البحرين ادارة اعمـــــال 8    

 مملكة البحرين جامعة البحرين أعمال مصرفية ومالية 11    

 مملكة البحرين جامعة البحرين ةاالشعـة التشخيصيـ   5 5

 مملكة البحرين جامعة البحرين عالماإل 4    

 مملكة البحرين البحرينجامعة  التربية الرياضية   2 2

 مملكة البحرين جامعة البحرين التسويق 6    

 مملكة البحرين جامعة البحرين التصميم الداخلي 6    

 مملكة البحرين جامعة البحرين الحقوق 5    

 مملكة البحرين جامعة البحرين  الدراسات االسالمية   5 5

 مملكة البحرين البحرينجامعة  الريــاضيـــــات   4 4

 مملكة البحرين جامعة البحرين السياحة 2    

 مملكة البحرين جامعة البحرين الصيرفة اإلسالمية والمعامالت المالية 10    

 مملكة البحرين جامعة البحرين العلوم االكتوارية  10  

 مملكة البحرين جامعة البحرين العمارة 15    

 مملكة البحرين جامعة البحرين والتصميمالفنون    1 1

 مملكة البحرين جامعة البحرين الفيزياء   2 1

 مملكة البحرين جامعة البحرين الكيمياء   1 3

 مملكة البحرين جامعة البحرين اللغة االنجليزية   2 2
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 مملكة البحرين جامعة البحرين اللغة العربية   1 2

 مملكة البحرين جامعة البحرين ةالمحــاسبـــــ 14    

 مملكة البحرين جامعة البحرين تمريض   6 10

 مملكة البحرين جامعة البحرين صيدلة   5 7

 مملكة البحرين جامعة البحرين علم الحاسوب 9    

 مملكة البحرين جامعة البحرين علوم الحياة   1 3

 مملكة البحرين جامعة البحرين علوم المختبرات الطبية   3 7

 مملكة البحرين جامعة البحرين عمارة البيئة  7  

 مملكة البحرين جامعة البحرين لغة انجليزية فرعي فرنسي   3 1

 مملكة البحرين جامعة البحرين نظم المعلومات 5    

 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسة البرمجيات 6    

 مملكة البحرين جامعة البحرين الحاسوبهندسة  7    

 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسة الشبكات 6    

 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسة الكترونية 8    

 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسـة كهربائيـة 9    

 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسة كيميائيــة 6    

 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسـة مدنيــــة 12    

 مملكة البحرين جامعة البحرين هندسـة ميكانيكية 14    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين إدارة اللوجستيات العالمية 7    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين ادارة الموارد البشرية 5    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين المعلوماتإدارة نظم  4    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين أعمال مصرفية ومالية 6    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين االدارة 4    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين اإلعالم اإللكتروني 6    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين التسويق 4    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين ةالمحــاسبـــــ 7    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين برمجة 6    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين تصميم شبكات 6    
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 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين تصميم مرئي 4    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين نظم قواعد البيانات 3    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين هندسة الكترونية 4    

 مملكة البحرين بوليتكنك البحرين هندسـة ميكانيكية 8    

 مملكة البحرين جامعة المملكة والمصرفية الماليةاإلدارة  1  

 مملكة البحرين المفتوحة العربية الجامعة إدارية أنظمة تخصص األعمال إدارة 1  

 مملكة البحرين المفتوحة العربية الجامعة والحوسبة المعلومات تقنيات 1  

 مملكة البحرين البحرين-جامعة أما اإلدارة الدولية 2    

 مملكة البحرين كلية البحرين الجامعية آداب في االتصال والوسائط المتعددة  1    

 مملكة البحرين جامعة الخليج العربي الطب البشـري   1 1

 مملكة البحرين الجامعة الخليجية المحاسبة والنظم المالية 1    

 مملكة البحرين الجامعة االهلية والمال االقتصاد 1  

 مملكة البحرين الجامعة االهلية هندسة الهاتف الجوال والشبكات 2    

 مملكة البحرين الجامعة االهلية واتصاالت آلي حاسب هندسة 1  

 مملكة البحرين جامعة البحرين الطبية البشـريالطب    1 1

 مملكة البحرين البحرين-الجامعة االمريكية  الهندسة الصناعية 1  

 مملكة البحرين البحرين-الجامعة االمريكية  المتعددة الوسائط تصميم 1  

 مملكة البحرين البحرين-الجامعة االمريكية  الحاسوب هندسة 1  

 مملكة البحرين كلية عبدهللا بن خالد والعلوم االسالميةالشريعة   10 5

 مملكة البحرين Vatel - Bahrain إدارة الفنادق الدولية 5  

 المحاسبة والتمويل 1  

 - جامعة العلوم التطبيقية

 مملكة البحرين كاردف

 دراسات األعمال واإلدارة 2  

 - جامعة العلوم التطبيقية

 البحرينمملكة  كاردف

 هندسة التصميم المعماري 2    

 – جامعة العلوم التطبيقية

 مملكة البحرين لندن ساوث بنك

 هندسة مدنية  2    

 – جامعة العلوم التطبيقية

 مملكة البحرين لندن ساوث بنك

 إدارة األعمال والدراسات المالية 2  

معهد البحرين للدراسات 

 مملكة البحرين المصرفية

 المحاسبة والدراسات المالية 2    

معهد البحرين للدراسات 

 مملكة البحرين المصرفية

 مملكة البحرين الجامعة الملكية للبنات والمصرفية الدراسات المالية  1 

 مملكة البحرين الجامعة الملكية للبنات القانون  2 

 البحرينمملكة  الجامعة الملكية للبنات الموارد البشرية   1  
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 هندسة مدنية  3  

-الجامعة الملكية للبنات

 مملكة البحرين وست فرجينيا

 مملكة البحرين سالفورد-الجامعة البريطانية إدارة األمالك والعقارات 2  

 مملكة البحرين سالفورد-الجامعة البريطانية اإلنشاء مشاريع إدارة 2  

 مملكة البحرين سالفورد-البريطانيةالجامعة  األعمال والعلوم اإلدارية 1  

 مملكة البحرين سالفورد-الجامعة البريطانية المسح الكمي  1    

 مملكة البحرين سالفورد-الجامعة البريطانية شبكات الحاسب اآللي 2  

 مملكة البحرين سالفورد-الجامعة البريطانية هندسة البرمجيات 1  

 مملكة البحرين سالفورد-الجامعة البريطانية الهندسة المدنية 1    

 سلطنة عمان جامعة السلطان قابوس هندسة النفط والغاز الطبيعي 1    

 جامعة االمارات اإلدارة الزراعية 1    

اإلمارات العربية 

 المتحدة

 جامعة االمارات العلوم في البساتين 2    

اإلمارات العربية 

 المتحدة

 جامعة الملك سعود لوجياوالجي     1

المملكة العربية 

 السعودية

 جامعة الملك سعود هندسة البترول والغاز الطبيعي     1

المملكة العربية 

 السعودية

 جامعة الملك عبدالعزيز الجيوفيزياء   1

المملكة العربية 

 السعودية

 جامعة الملك عبدالعزيز جيولوجيا البترول والترسبات   1

المملكة العربية 

 السعودية

 جامعة الملك فهد الجيوفيزياء   1

المملكة العربية 

 السعودية

 جامعة الملك فهد هندسة البترول     1

المملكة العربية 

 السعودية

 جامعة القصيم تقنية األجهزة الطبية 1  

المملكة العربية 

 السعودية
 


