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نظام الدراسة
تعتمد الجامعة التنظيم والمنهج العلمي المتبع في أميركا، وتقس�م الس�نة الدراسية إلى 3 فصول 
)خريف، ش�تاء، وصيف( بمعدل 4 أش�هر للفصلين األول والثاني وشهرين للفصل الثالث. وتعتمد 

نظام الوحدات كنظام تعليمي واللغة االنكليزية كلغة رئيسية في التدريس.

الشهادات
 	.BAR بكالوريوس في الهندسة المعمارية
 	.BA  بكالوريوس في اآلداب
 	.BBA بكالوريوس في إدارة األعمال
 	.BE بكالوريوس في الهندسة
 	.BFA بكالوريوس في الفنون الجميلة
 	.BS بكالوريوس في العلوم
 	.DIPL-MCOM دبلوم في االتصال اإلعالمي
 	.EMBA ماجستير تنفيذي في إدارة األعمال
 	.MA ماجستير في اآلداب
 	.MBA ماجستير في إدارة األعمال
 	.ME ماجستير في الهندسة
 	.MEM  ماجستير في الهندسة اإلدارية
 	.MPH ماجستير في الصحة العامة
 	.MS ماجستير في العلوم
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 	.MUD ماجستير في التخطيط المدني
 	.MUPP ماجستير في سياسات والتخطيط المدني
 	.MD طبيب معالج
 	.PhD دكتوراه في الفلسفة
 	.Post-BA ما بعد البكالوريوس في اآلداب

شروط االنتساب
النجاح بامتحان التقييم في مستوى اللغة االنكليزية EEE وامتحان SAT 1 في التحليل الرياضي 
واللغوي أو TOEFL. على أن ينال الطالب عالمة 575 لالنتساب إلى السنة األولى و600 لالنتساب 
إلى مرحلة الدراسات العليا. أما حملة الشهادات الخارجية فيجب دراسة سنة تحضيرية - الفرشمن.

االختصاصات
الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

كلية
الزراعة والعلوم 

الغذائية

علم الغذاء واإدارتهالعلوم الزراعية

BS  ادارة الأعمال الزراعية
التغذية والتنظيم الغذائي

علم البيطرة

ت�سميم الم�ساحات الخ�سراء

MSعلم الحيوان
اإنتاج المحا�سيلالقت�ساد الزراعي

MS
تكنولوجيا الغذاءعلم الدواجن

علم النباتالري

تغذيةمكننة

تغذية وتنظيم غذائيوقاية النبات

MSESاإدارة النظم البيئية
MSالتنمية الريفية
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الكلية / 
الشهادةاالختصاصالقسم

كلية
اآلداب 

والعلوم

BA - MAلغة عربية واآدابها
BA - MAفل�سفةلغة انكليزية
BA - MAعلم نف�ساأدب انكليزي

BA - MAاقت�سادعلم الآثار
MAعلم النف�س العيادي

BAعلم اجتماع وانثروبولوجيا
MAالقت�ساد الماليعلم اجتماع
BAالفنون الجميلةتاريخ الفنون

BAالتعليم البتدائي
MAتربية

Post-BAتعليم / تربية مخت�سة / اإدارة وقيادة تربوية
BA - MAتاريخ

PhDالتاريخ العربي وتاريخ ال�سرق الو�سط
DIPL-MCOMالتوا�سل الإعالمي

MAالدرا�سات الإعالمية
MAالنثروبولوجيادرا�سات ال�سرق الأو�سط

BA - MAاإدارة عامةدرا�سات �سيا�سية
MAالدرا�سات الميركية العبر دولية

PhDالعربية ولغات ال�سرق الأدنى

ريا�سيات - الح�ساء
اإح�ساء )الماج�ستير مجمدة حاليا(

BA - BS - MA - MS
BS - MSكيمياءعلوم طبيعية

BS - MSالفيزياءجيولوجيا
PhDفيزياء نظرية

PhDالبيولوجيا الخلوية والجزيئية
BS - MSعلوم الكمبيوتر
MSالعلوم الح�سابية

MSESتخطيط ال�سيا�سة البيئية
BSالريا�سيات التطبيقية

BAدرا�سات العالم والت�سالت
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الكلية / 
الشهادةاالختصاصالقسم

كلية
الهندسة 
والعمارة

BARهند�سة معمارية
BSهند�سة ان�سائيةهند�سة كيميائية

BE - ME - PhDهند�سة ميكانيكيةهند�سة مدنية
BE - ME - PhDهند�سة الكهرباء والكمبيوتر

BEالهند�سة ال�سناعية
BEهند�سة الكمبيوتر والت�سالت

BFAت�سميم تخطيطي
MEطاقة تطبيقية

MEMالدارة الهند�سية
ME - PhDهند�سة البيئة والموارد المائية

MSESتكنولوجيا بيئية
MUDالت�سميم العمراني

MUPالتخطيط المدني وال�سيا�سة المدينية
MSESتقنية البيئة

الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

كلية
العلوم الصحية

علوم ال�سمعيات الطبية

تمري�س
BS

BSعلوم الت�سوير ال�سعاعي
BS - MS�سحة بيئية

BSعلوم المختبرات الطبية

علم الوبائيات والح�سائيات الحيوية

MS ال�سحة ال�سكانية

�سحة عامة:

الإدارة وال�سيا�سة ال�سحية

التربية وال�سلوك ال�سحي

علم الوبائية  والإح�ساءات الحيوية

MPH

MSES�سالمة البيئة
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الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

كلية
الطب

BS - MSتمري�س
MDطبيب معالج

كيمياء حياتية

MS

علم البيئة الب�سرية

العلوم الحياتية المجهرية والمناعة

علم المعالجة ومفعول الأدوية

الفيزيولوجيا

علم الجهاز الع�سبي

.Ph.Dالعلوم البيولوجية الطبية

الشهادةاالختصاصالكلية / القسم

مدرسة 
سليمان عليان 

لإلدارة

BBA - MBA اإدارة الأعمال
اإدارة موارد ب�سرية

علوم مالية
MS

EMBAماج�ستير تنفيذية في اإدارة الأعمال

شعبة برامج 
الجامعة للتخصصات 

المتداخلة

MSدرا�سات الطاقة

MAادارة عامة وعالقات دولية

األقساط الدراسية

فصلي الخريف والربيع / القسم
الفصل الواحد $

فصل الصيف/ الرصيد 
الواحد $

9840669الفرشمن

9555650إنسانيات

10140688العلوم

10500700زراعة وعلوم غذائية

11655777هندسة ومعماري

10845723علوم صحية

11265751إدارة أعمال

8340556تمريض

7804لغة انكليزية مكثفة

6024برامج تحضيرية




