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جامعة القديس يوسف USJ
تأسست الجامعة عام 1875م من قبل الرهبنة اليسوعية ونظمت بموجب قانون تنظيم التعليم
العالي الخاص بتاريخ 1961/12/26م.
الفروع
الفرع

حرم العلوم الطبية والتمري�ضية -بيروت -طريق ال�شام
حرم العلوم الإجتماعية  -بيروت � -شارع هوفالن
حرم العلوم الإن�سانية  -بيروت  -طريق ال�شام
حرم العلوم والتكنولوجيا بيروت  -المكل�س
حرم االبتكار والريا�ضة  -طريق ال�شام
مركز �صيدا للدرو�س الجامعية � -صيدا  -البرامية
مركز طرابل�س للدرو�س الجامعية  -طرابل�س
مركز زحلة للدرو�س الجامعية  -زحلة  -حزرتا
مركز زحلة للدرو�س الجامعية  -زحلة  -تعنايل
مركز دولة الإمارات العربية المتحدة  -كلية الحقوق  -فرع دبي
مكتب االرتباط في فرن�سا  -باري�س
www.usj.edu.lb

الهاتف

الفاكس

01/421200

01/421200

01/421000

01/421405

01/421000

01/421501

01/421000

01/421302

01/421000

01/421000

07/731284

07/720269

06/400820-1-2

06/400820

08/803325

08/812206

08/543121

+ 97144380630
+ 3314591211

نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الفصول واللغة الفرنسية كلغة تدريس رئيسية.

الشهادات
•إجازة  6 -فصول.
•دبلوم  8 -فصول.
•ماجستير  4 -فصول بعد اإلجازة.
•الدكتوراه  -بعد دبلوم الدراسات المعمقة  -من  6إلى  8فصول.
•شهادة دكتور  14 -فصل.
•شهادة جامعية  -يختلف عدد فصولها تبع ًا لإلختصاص.
•شهادة إختصاص  8 -فصول.
•شهادة كفاءة  -يختلف عدد فصولها تبع ًا لإلختصاص.
•دبلوم دراسات معمقة  -فصالن بعد الكفاءة.
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شروط اإلنتساب
•حيازة البكالوريا الرسمية.
•اجتياز إمتحان فرنسي خاص بالجامعة اليسوعية.
•اجتياز إمتحان دخول تختلف مواده تبع ًا للكليات:
1 .1رياضيات – فيزياء – كيمياء – علم األحياء – ثقافة عامة بالنسبة للطب والصيدلة والتغذية
وطب األسنان.
2 .2رياضيات – علم األحياء بالنسبة للعالج الفيزيائي.
3 .3دراسة ملف و مقابلة أو مباراة إمالء وصياغة نص باللغتين العربية والفرنسية – معاينة طبية
بالنسبة لتقويم النطق.
4 .4دراسة ملف أو مباراة علم األحياء – كيمياء بالنسبة للعلوم المخبرية.
5 .5مقابلة – ثقافة عامة واختبار نفسي بالنسبة للتمريض والقبالة.
6 .6دراسة ملف أو مباراة رياضيات – فيزياء – كيمياء – ثقافة عامة بالنسبة للهندسة.
7 .7دراسة ملف أو مباراة شفهية وخطية لغات عربي وفرنسي وإنكليزي بالنسبة للترجمة.
8 .8مقابلة – تقديم عمل فني – استبيان بالنسبة للعلوم المسرحية.
9 .9إمتحان لغات فرنسية وإنكليزية بالنسبة للمعهد اللبناني للمربين.
1010نص عربي ونص أجنبي – اختبار حساب ومنطق بالنسبة للعلوم المصرفية.
* الحصول على درجة جيد جدا في البكالوريا اللبنانية أو ما يعلدلها (لبعض اإلختصاصات)

اإلختصاصات
الكلية  /القسم

اإلختصاص

الشهادة

كلية الطب

العلوم الطبية
دكتور
الأخالقيات الطبية
جراحة مجهرية
الطب ال�شرعي
طب العمل
جراحة بوا�سطة المنظار
التثقيف الطبي
المقاربات الم�سلكية والإدراكية للأمرا�ض العقلية
الجراحة العامة
التخدير والإنعا�ش
جراحة ال�شرايين
جراحة القلب وال�صدر
جراحة الم�سالك البولية
جراحة العظم
�أمرا�ض العين وجراحتها
جراحة الأطفال
الجراحة الن�سائية والتوليد
جراحة الأع�صاب والدماغ
�أمرا�ض الأذن والأنف والحنجرة
جراحة الترميم والفك والوجه

�إجازة  180وحدة
�شهادة دكتور  420 -وحدة
�شهادة جامعية
يختلف عدد الف�صول تبع ًا للإخت�صا�ص

�شهادة �إخت�صا�ص في الجراحة
بعد �شهادة الدكتور في الطب
من � 1إلى � 5سنوات
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الكلية  /القسم

اإلختصاص

الشهادة

�شهادة �إخت�صا�ص في الطب
بعد �شهادة الدكتور في الطب
من � 3إلى � 5سنوات

كلية الطب

الطب العائلي
الطب الداخلي
�أمرا�ض القلب وال�شرايين �أمرا�ض الغدد ال�صماء
�أمرا�ض الجهاز اله�ضمي
الأمرا�ض ال�صدرية
الأمرا�ض المعدية
�أمرا�ض الكلية
الأمرا�ض الجلدية
�أمرا�ض الروماتيزم
طب �أطفال
الباتولوجيا
الت�شخي�ص ال�شعاعي
العلوم المخبرية ال�سريرية
الأمرا�ض الع�صبية
الأمرا�ض العقلية والنف�سية
�أمرا�ض الدم والتورم الخبيث
العلوم الحيوية والطبية
علوم الأع�صاب والبيوتكنولوجيا
ال�صحة
البيولوجيا
الطب
العالج الفيزيائي

معهد العالج
الفيزيائي

في العالج الحركي اليدوي للأن�سجة والمفا�صل
في ت�أهيل �أمرا�ض الأع�صاب والدماغ والعمود الفقري
في العالج الفيزيائي للن�شاطات والإ�صابات البدنية
والريا�ضية
في العالج ال�صيني بالوخز بالإبر

المعهد العالي
لتقويم النطق

تقويم النطق

معهد التأهيل
النفسي
والحركي

الت�أهيل النف�سي والحركي

�شهادة الكفاءة في العلوم الحيوية
والطبية
(مجموعة من � 3شهادات متخ�ص�صة
ف�ض ًال عن النجاح في � 4سنوات درا�سية
في الطب �أو ال�صيدلة �أو طب الأ�سنان)
ماج�ستير
دبلوم درا�سات معمقة
� 3سنوات
الدكتوراه  180وحدة
دبلوم –  240وحدة
دكتوراه – ثالث �سنوات
ماج�ستير  60 -وحدة
 17وحدة
دبلوم  240 -وحدة
ماج�ستير تخ�ص�صي
ماج�ستير في مجال البحث
�إجازة  180 -وحدة
ماج�ستير  120 -وحدة
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الكلية  /القسم

اإلختصاص

كلية الصيدلة

�صيدلة

علم التغذية والحمية
تغذية ريا�ضية
تغذية ب�شرية
التغذية والفيزيولوجيا الريا�ضية والتكنولوجيا الغذائية
ال�صيدلة ال�سريرية
علم ال�سموم
الأدوية ال�سريرية
التداوي التجان�سي
علم التغذية وتنظيم الغذاء ال�سريري والعالجي

العلوم المخبرية ال�سريرية
علم الأدوية المجهرية
الكيمياء الحيوية ال�سريرية
علم ال�سموم
علم الأدوية ال�سريرية
�ضبط �سالمة الأدوية وم�ستح�ضرات التجميل والأغذية
من الناحية الميكروبيولوجية
الت�سويق ال�صيدالني
مدرسة
التحضير المخبري
الطبي

الشهادة
�إجازة  180 -وحدة

ماج�ستير في مجال البحث
 120وحدة
دبلوم جامعي  -ف�صالن
دبلوم جامعي  4 -ف�صول
دبلوم جامعي  3 -ف�صول
دكتوراه ممار�سة المهنة  300 -وحدة
دبلوم درا�سات معمقة  -ف�صالن بعد
الح�صول على الكفاءة في العلوم
الحيوية والطبية
�شهادة دكتور � 3سنوات
�شهادة تخ�ص�ص  8 -ف�صول
ماج�ستير في مجال البحث بعد
الح�صول على متريز في العلوم
الحيوية والطبية  -ف�صالن
ماج�ستير  120 -وحدة

العلوم المخبرية الطبية

�إجازة  180 -وحدة

التقنيات البيولوجية
جراحة الفم وطب الأ�سنان
طب الأ�سنان التجميلي والتعوي�ضات
العالجات اللبية
طب �أمرا�ض الفم
جراحة الفم
�أمرا�ض ما حول ال�سنية وجراحتها
تقويم الأ�سنان

ماج�ستير  120 -وحدة
�شهادة دكتور  300 -وحدة
�شهادة درا�سات مخت�صة
من � 4إلى  6ف�صول تبع ًا للإخت�صا�ص
بعد �شهادة دكتور في جراحة الفم وطب
الأ�سنان
من � 35إلى  57لوحدة
ماج�ستير في العلوم البيولوجية ومواد
الفم:
ـ �شعبة العلوم البيولوجية
ـ �شعبة مواد الفم
 120وحدة

العلوم البيولوجية ومواد الفم
كلية طب األسنان
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طب الأ�سنان التجميلي والتعوي�ضات
العالجات اللبية
طب �أمرا�ض الفم
طب �أ�سنان الأطفال
�أمرا�ض ما حول ال�سنية وجراحتها
تقويم الأ�سنان
دكتوراه في العلوم البيولوجية ومواد الفم
طب �أمرا�ض الفم
علم الأطباق
عالجات ترميمية وتجميلية
زرع الأ�سنان

ماج�ستير �إخت�صا�ص
 120وحدة
دكتوراه –  180وحدة
دبلوم جامعي
من  12حتى  15وحدة الأ�سنان
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الكلية  /القسم

كلية
العلوم
التمريضية

مدرسة القبالة

المدرسة
اللبنانية
للتدريب
اإلجتماعي

المعهد العالي
للصحة العامة

كلية
الحقوق
والعلوم
السياسية
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اإلختصاص

الشهادة

تمري�ض

�إجازة و دبلوم الدولة الفرن�سية  180 -وحدة
ماج�ستير في مجال البحث 120 -
وحدة

�إدارة الأق�سام التمري�ضية
�إدارة مخاطر االلتهابات اال�ست�شفائية
العناية الفائقة
العناية بالطفل
غرفة العمليات
ال�صحة المجتمعية
الأمرا�ض ال�سرطانية والأورام الخبيثة
ال�صحة العقلية
النظافة اال�ست�شفائية
الدبلوم في ال ِقبالة
الجامعي في �آل ّية التوليد وتقن ّياته
الدبلوم
ّ
الماج�ستير في الممار�سة المتط ّورة للتوليد
الن�سائي
ال�صوتي
الجامعي في الت�صوير
الدبلوم
ّ
ّ
ّ
الجامعي في الر�ضاعة الطبيع ّية
الدبلوم
ّ
الجامعي في �إعادة ت�أهيل العجان
الدبلوم
ّ
خدمة �إجتماعية
تن�شيط �إجتماعي
التربية المخت�صة
اال�ست�شارة الإجتماعية التربوية
الهند�سة الإجتماعية والثقافية لل�شبيبة وللمواطنة
هند�سة التنيمة المجتمعية
الخبرة في التدخل والو�ساطة العائلية
العمل الإجتماعي
وقاية القا�صر المخالف للقانون و�إعادة ت�أهيله
وقاية المدمنين على المخدرات و�إعادة ت�أهيلهم
ال�صحة الإجتماعية
ال�صحة العامة
ترميز المعلومات ال�صحية
جودة الم�ؤ�س�سات ال�صحية واعتمادها
حقوق
القانون العام
القانون الخا�ص ال�شامل
قانون التحكيم
القانون الم�صرفي والمالي
قانون الأعمال

ماج�ستير  120 -وحدة
ال�شهادة الجامعية في التمري�ض
ف�صالن بعد الإجازة
دبلوم  20 -وحدة
 240وحدة
 20وحدة
 62وحدة بعد الإجازة
 14وحدة
 17وحدة
 18وحدة
�إجازة  180 -وحدة
الماج�ستير في العمل الإجتماعي
 120ر�صيد
دكتوراه  180وحدة
دبلوم 9 -وحدة
ماج�ستير  120وحدة
دبلوم جامعي في المهن الطبية
ف�صالن بعد الإجازة
الإجازة اللبنانية  240 -وحدة
دكتوراه � 3 -سنوات بعد دبلوم
الدرا�سات المعمقة
دبلوم الدرا�سات المعمقة � 12شهر بعد
الإجازة
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الكلية  /القسم

اإلختصاص

العلوم الإدارية وال�سيا�سية
معهد العلوم
السياسية

كلية
العلوم
اإلقتصادية

العلوم ال�سيا�سية  -العالم العربي
الدرا�سات ال�سيا�سية العربية
الدرا�سات ال�سيا�سية :ال�سيا�سة الخارجية والتعاون
الدولي� ،سيا�سة المقارنة ،العالم العربي� ،إت�صاالت
وت�سويق �سيا�سي ،حقوق االن�سان والمقرطة
العلوم الإقت�صادية
ال�سيا�سة الإقت�صادية
الم�صارف والأ�سواق المالية
�إقت�صاد التكنولوجيا الحديثة للمعلومات والتوا�صل
�إدارة الأعمال والعلم الإداري

كلية
إدارة األعمال
والعلم اإلداري

العلوم المالية
�إدارة الأعمال
ت�سويق الخدمات االلكترونية الدولية
�إدارة الأ�صول المالية
التوزيع
المحا�سبة والتدقيق
الم�صارف
والمراقبة
ال�شركات والمن�ش�آت والتكنولوجيا الحديثة للمعلومات
�إدارة الم�ؤ�س�سات
�إدارة الم�ؤ�س�سات المالية الإدارة في قطاع ال�صحة
ماج�ستير تنفيذي في �إدارة الأعمال
�إدارة الأعمال

المعهد العالي
لعلوم الضمان

علوم ال�ضمان

مركز الدراسات
المصرفية

الدرا�سات الم�صرفية (فرن�سي� ،إنكليزي)
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الشهادة

�إجازة  180 -وحدة
ماج�ستير  60 -وحدة
دكتوراه  180 -وحدة
ماج�ستير  60وحدة
ماج�ستير  120وحدة
ماج�ستير بحثي  120 -وحدة
ماج�ستير  60 -وحدة
�إجازة  180 -وحدة
ماج�ستير في مجال البحث  120 -وحدة
�إجازة  180 -وحدة  -ماج�ستير في
مجال البحث  120وحدة
دكتوراه
ماج�ستير في مجال البحث  120 -وحدة
ماج�ستير 120 -وحدة

ماج�ستير  120 -وحدة
دكتوراه
�إجازة  180 -وحدة
ماج�ستير  120 -وحدة
�إجازة  180 -وحدة
ماج�ستير  120 -وحدة
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الكلية  /القسم

اإلختصاص

كلية اآلداب
والعلوم
اإلنسانية

اللغة العربية و�آدابها
اللغة الفرن�سية و�آدابها
الفل�سفة
التاريخ (العالقات الدولية)
الجغرافيا (علم البيئة وتنظيم الإقليم  -التنظيم
ال�سياحي والثقافي)
علم الإجتماع واالنثروبولوجيا (علم �إجتماع الم�ؤ�س�سات
 العالقات العامة  -علم �إجتماع وانثروبولوجيا)علم النف�س (علم النف�س العيادي والمر�ضي  -علم
نف�س العمل والم�ؤ�س�سات  -علم نف�س التربية والتن�شئة)
اللغة الفرن�سية و�آدابها
الفل�سفة
التاريخ (العالقات)
الجغرافيا
(علم البيئة وتنظيم الإقليم  -التنظيم ال�سياحي
والثقافي)
علم الإجتماع
االنثروبولوجيا
علم النف�س
(علم النف�س العيادي والمر�ضي  -العالج المعرفي)
�إدارة الموارد الب�شرية
الإعالم والتوا�صل
علم النف�س العيادي والمر�ضي
علم نف�س التربية والتن�شئة
التاريخ (العالقات الدولية)
الآداب الفرن�سية (مهن الكتب ،النقد الفني)
التنظيم ال�سياحي والثقافي
علوم البيئة و�إدارتها
تنظيم الم�شاريع ال�سياحية والثقافية
اللغة الفرن�سية و�آدابها
الفل�سفة
التاريخ
الجغرافيا(علم البيئة وتنظيم الإقليم ال�سياحي
والثقافي)
علم الإجتماع
االنتثروبولوجيا
علم النف�س

كلية اللغات
ّ

اللغات

الشهادة

�إجازة  180 -وحدة

ماج�ستير في مجال البحث
 120وحدة

ماج�ستير
 120وحدة

دكتوراه في الآداب
 180وحدة
دكتوراه في العلوم الإن�سانية
 180وحدة
�إجازة  180 -وحدة
ماج�ستير  120 -وحدة
دكتوراه  180 -وحدة
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الكلية  /القسم

معهد اللغات
والترجمة
مدرسة
الترجمة -
بيروت
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اإلختصاص

الشهادة

الترجمة

�إجازة  180 -وحدة
ماج�ستير في البحث  120 -وحدة
دكتوراه  180 -وحدة

درا�سات الترجمة
مترجم م�ؤتمرات
مترجم محرر
مترجم فوري
مترجم في مجال الم�صارف والأعمال التجارية
اللغة العربية و�آدابها
فل�سفة وح�ضارات
اللغة العربية و�آدابها
التاريخ العريق الإ�سالمي
الفل�سفة العربية والإ�سالميات
الإ�سالميات
�شعبة الم�سرح
�شعبة ال�سمعي والمرئي
م�سرح
�سينما
�شعبة الإخراج
�شعبة الدراماتورجيا
�شعبة الكتابة
�شعبة الإخراج
�شعبة ال�صورة
�شعبة ال�صوت
الدرا�سات الم�سرحية

دكتوراه  180وحدة

المركز المهني
للوساطة

الممار�سات المهنية للو�ساطة

�شهادة  12وحدة

CHAIRE DE
MANAGEMENT
DE LA SECURITE
ROUTIERE

�إدارة ال�سالمة المرورية

ماج�ستير  90 -وحدة

علوم الأديان

�إجازة  180 -وحدة
ماج�ستير في مجال البحث  120-وحدة
دكتوراه  180 -وحدة
�إجازة  180 -وحدة
 120وحدة

معهد اآلداب
الشرقية

معهد العلوم
المسرحية
والسمعية
المرئية
والسينمائية

كلية العلوم
الدينية

المعهد العالي
للعلوم الدينية

العلوم الدينية
العلوم الدينية
الإدارة والتدبير الرعوي
الرعوية ال�صحية
مرافقة روحية
العالقات الإ�سالمية والم�سيحية

ماج�ستير  180وحدة
�إجازة جامعية 180 -وحدة
�إجازة تعليمية  40 -وحدة
ماج�ستير  120 -وحدة
دكتوراه  180وحدة
الإجازة في فنون اال�ستعرا�ض
 180وحدة
الماج�ستير في مجال بالحث
 120وحدة
الماج�ستير في الم�سرح
 120وحدة
الماج�ستير في ال�سينما
 4ف�صول بعد الإجازة

ف�صالن
�إجازة 180 -وحدة
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اإلختصاص

الدرا�سات الإ�سالمية والم�سيحية
الحوار الإ�سالمي والم�سيحي
معهد الدراسات
العالقات الإ�سالمية الم�سيحية
اإلسالمية
والمسيحية

المواد التي يت�ضمنها برنامج �شهادة الثانوية العامة
اللبنانية
�إدارة تربوية
الإر�شاد التربوي وتن�سيق المواد
العلوم التربوية

كلية العلوم
التربوية

التعليم الجامعي  -النهج التعليمية المبتكرة
التربية الح�ضانية واالبتدائية
التربية التقويمية

المعهد
اللبناني إلعداد
المربين

الإ�شراف والتن�سيق التربوي

الشهادة

دبلوم جامعي  -ف�صالن
�إفادة كفاءة  -ف�صل واحد
ماج�ستير  4ف�صول
�إجازة تعليمية  40 -وحدة
�شهادة الكفاءة للتعليم الثانوي 80 -
وحدة
ماج�ستير  120وحدة
ماج�ستير في مجال البحث  120 -وحدة
دكتوراه  180 -وحدة
 17ر�صيد لأ�ساتذة الجامعات
�إجازة في العلوم التربوية  180 -وحدة
�إجازة تعليمية  30 -وحدة
ماج�ستير في مجال البحث  120 -وحدة
ماج�ستير  120 -وحدة
ماج�ستير  120وحدة

م�شرف على التدريب

�سنة � -سنتان

كلية الهندسة
معهد الهندسة
العالي في
بيروت

الأ�شغال العامة
المباني و�إدارة الم�شاريع
المياه والبيئة
هند�سة الكهرباء :الكتروميكانيك �أو هند�سة �صناعية
المعلوماتية والإت�صاالت
تقنيات الهند�سة الطبية
الإن�شاءات وميكانيك التربة
علوم المياه
بترول وغاز
هند�سة الكهرباء
�شبكات الإت�صاالت و�أمن المعلومات
الطاقة المتجدّدة
حماية الأنظمة وال�شبكات

�شهادة هند�سة مدنية وبيئية 300

ماج�ستير  120 -وحدة

معهد الهندسة
الزراعية العالي
لدول البحر
المتوسط

هند�سة زراعية
هند�سة �صناعات زراعية وغذائية

�شهادة مهند�س  300وحدة

�إت�صاالت

�إجازة 180وحدة
ماج�ستير  120-وحدة

االنظمة والت�شبك المعلوماتي :حماية المعلوماتية

ماج�ستير  120وحدة

المعهد
الوطني
لإلتصاالت
والمعلوماتية

وحدة
دكتوراه  180وحدة
�شهادة الهند�سة في الكهرباء
والميكانيك  300وحدة
دكتوراه  180وحدة
ماج�ستير في مجال البحث
 120وحدة
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كلية العلوم

معهد ادارة
األعمال
معهد العالج
اإلنشغالي

اإلختصاص

الشهادة

الريا�ضيات� :شعبة المعلوماتية
علوم الحياة والأر�ض -كيمياء حياتية
كيمياء
ريا�ضيات
فيزياء
التكنولوجيا ال�صناعية
التحليل واالحتماالت لمعادالت الم�شتقّات الجزئ ّية
العلوم االكتوارية والمالية
البيولوجيا وتقنيات الت�سويق
علوم البيئة و�إدارتها
الفيزياء الفلكية
الكيمياء الغذائية
الريا�ضيات الرقمية
وظيفة الجينات البروتينات
المعلوماتية وتطبيقها في الم�ؤ�س�سات
�إدارة الفنادق وفنون الطهي
الن�سويق واالعالن

�إجازة 180وحدة
ماج�ستير  120-وحدة

العالج الإن�شغالي

�إجازة  240وحدة

�إجازة  180وحدة
ماج�ستير  120وحدة
دكتوراه  180وحدة

ماج�ستير  120وحدة

ماج�ستير في مجال البحث
 120وحدة

مركز صيدا للدروس الجامعية

كلية �إدارة الأعمال والعلم الإداري
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية
كل ّية العلوم (�إجازة في علوم الحياة والبيوكيمياء)
مركز طرابلس للدروس الجامعية

كلية �إدارة الأعمال والعلم الإداري
كلية الآداب والعلوم الإن�سانية (�إجازة في الأدب الفرن�سي)
المدر�سة اللبنانية للتدريب الإجتماعي
المعهد اللبناني لإعداد المربين
كل ّية العلوم (�إجازة في الريا�ضيات ،المعلوماتية التطبيقية و علوم الحياة والبيوكيمياء)
مركز الو�ساطة المهنية
مركز زحلة للدروس الجامعية

معهد الهند�سة الزراعية العالي لدول البحر المتو�سط
معهد هند�سة الزراعة وال�صناعات الغذائية العالي
كلية الهند�سة معهد الهند�سة العالي في بيروت (الدورة التح�ضيرية – �أول �سنتان)
كلية �إدارة الأعمال والعلم الإداري
كلية الآداب والعلوم االن�سانية (علم النف�س العيادي والمر�ضي)
�إجازة في علوم الحياة -البيوكيمياء
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األقساط الدراسية
اإلختصاص

الكلية

سعر الوحدة /القسط
الفصلي/القسط السنوي

�إجازة في علوم الأديان – �إجازة في العلوم الدينية – دبلوم جامعي في
الدرا�سات الإ�سالمية والم�سيحية� -إجازة تعليمية في اللغة العربية

 / $ 78الوحدة

�إجازة في :علوم التربية –تعليم مواد البكالوريا –الآداب –العمل
الإجتماعي – اللغات الحية – الحقوق – العلوم الإدارية وال�سيا�سية
– العلوم الإقت�صادية – �إدارة الأعمال – الهند�سة الزراعية – العلوم
المخبرية – التغذية – العالج الفيزيائي -العالج الإن�شغالي الحركي
– تقويم النطق – الت�أهيل النف�سي الحركي

 / $ 168الوحدة

دكتور في الطب  -ال�صيدلة

 / $ 294الوحدة

جراحة الفم وطب الأ�سنان

 / $ 337الوحدة

الهند�سة  -الإت�صاالت

 / $ 245الوحدة

العلوم
القبالة – التمري�ض

 / $ 184الوحدة

علوم ال�ضمان

 / $ 168الوحدة

فنون اال�ستعرا�ض

$ 211

اللغة العربية وادابها ،التاريخ العربي والإ�سالمي ،الفل�سفة العربية
والإ�سالمية ،الإ�سالميات ،التربية

 / $ 84الوحدة

