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نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات واللغتين الفرنسية واالنكليزية للتدريس.

الشهادات
بكالوريوس - 3 سنوات - 99 وحدة - 6 فصول.	 
بكالوريوس في الصيدلة - 5 سنوات - 186 وحدات - 10 فصول.	 
دبلوم تعليمي - سنة واحدة - 30 وحدة - فصالن.	 
جدارة - سنة واحدة - 36 وحدة - فصالن.	 
ماجستير - سنتين - 42 وحدة - 4 فصول.	 
دكتوراه - 3 سنوات - 54 وحدة - 6 فصول.	 

شروط االنتساب
حي�ازة البكالوريا الرس�مية لمرحلة اإلج�ازة، واإلجازة أو الج�دارة أو البكالوريوس بتقدير 	 

جي�د على األقل لمرحلة الماجس�تير، وش�هادة الماجس�تير بتقدير جيد عل�ى األقل لمرحلة 
الدكتوراه.
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االختصاصات
الشهادةاالختصاصالكليات / القسم

كلية االداب 
والعلوم االنسانية

البكالوريو�س - الجدارةال�سريعة والدرا�سات ال�سالمية

الماج�ستيرال�سريعة )ا�سول الفقه, الفقه المقارن(

الدرا�سات ال�سالمية )العالم ال�سالمي, 

التربية ال�سالمية, القت�ساد ال�سالمي, التاريخ 

ال�سالمي(

الماج�ستير

ا�سول الدين )التف�سير وعلوم القراآن, العقيدة, 

ال�سنة وعلوم الحديث, الثقافة ال�سالمية(
الماج�ستير

الدكتوراهال�سريعة

الدكتوراهالدرا�سات ال�سالمية

الماج�ستير - الدكتوراهاللغة العربية وادابها

البكالوريو�س - الجدارة - الماج�ستيرالترجمة واللغات

الماج�ستيرحقوق الن�سان

كلية االعالم

البكالوريو�س - الجدارة - الماج�ستيرال�سحافة والعالم

البكالوريو�س - الجدارة - الماج�ستيرالذاعة والتلفزيون

البكالوريو�سالفنون العالنية والتوا�سل الب�سري

الدكتوراهالعالم

كلية التربية

البكالوريو�س ريا�س الطفال

البكالوريو�س التعليم ال�سا�سي للمرحلة البتدائية

الدبلوم التعليميتدري�س مادة القت�ساد

الدبلوم التعليميتدري�س مواد العلوم الجتماعية

الدبلوم التعليميتدري�س اللغات )العربية, الفرن�سية, النكليزية(

الماج�ستيرالدارة والتخطيط التربوي

الماج�ستيرطرق تدري�س اللغة الفرن�سية

الماج�ستيرمناهج وطرق التدري�س

كلية ادارة االعمال

البكالوريو�سالمحا�سبة والتمويل

البكالوريو�سالدارة والقت�ساد

البكالوريو�س - الماج�ستيرادارة العمال والمعلوماتية الدارية

البكالوريو�س - الماج�ستيرالمحا�سبة

البكالوريو�سالدعاية والعالن

البكالوريو�س - الماج�ستيرالدارة والت�سويق

الماج�ستيرالمالية

الماج�ستيرادارة الموارد الب�سرية

الماج�ستيرالمالية ال�سالمية

الماج�ستيرادارة الموؤ�س�سات ال�سحية

الماج�ستير - الدكتوراهادارة العمال

الماج�ستيرادارة الجودة ال�ساملة
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الشهادةاالختصاصالكليات / القسم

كلية الصحة 
العامة

البكالوريو�سالعلوم التمري�سية

البكالوريو�سالتحاليل الطبية

البكالوريو�سال�سراف ال�سحي الجتماعي

�سحة عامة

تثقيف �سحي

مراقبة المرا�س المعدية

ماج�ستير

البكالوريو�س�سيدلةكلية الصيدلة

كلية العلوم

البكالوريو�سعلم الحياة

البكالوريو�سالكيمياء الحيوية

البكالوريو�سالكيمياء

البكالوريو�سالمعلوماتية

البكالوريو�سالريا�سيات

البكالوريو�سالح�ساء

البكالوريو�سالفيزياء

معهد العلوم 
السياسية

بكالوريو�س - ماج�ستيرعلوم �سيا�سية

األقساط الدراسية

القسم
سعر 

الوحدة $  
اجازة

سعر 
الوحدة  
$ جدارة 
- دبلوم 
تعليمي

سعر 
الوحدة  $ 
ماجستير

الدفعة 
الفصلية $ 

دكتوراه

1701702002705كلية ادارة االعمال

1901902002525كلية االعالم

190200200كلية التربية

كلية االداب والعلوم االنسانية
قسم الشريعة والدراسات 

االسالمية
80801001850

كلية االداب والعلوم االنسانية
قسم الشريعة والقراءات 

القرآنية
8080

كلية االداب والعلوم االنسانية
170170175قسم الترجمة

كلية االداب والعلوم االنسانية
175حقوق االنسان
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القسم
سعر 

الوحدة $  
اجازة

سعر 
الوحدة  
$ جدارة 
- دبلوم 
تعليمي

سعر 
الوحدة  $ 
ماجستير

الدفعة 
الفصلية $ 

دكتوراه

كلية االداب والعلوم االنسانية
اللغة العربية وادابها، اللغة 

االنكليزية وادابها، اللغة 
الفرنسية وادابها

175

190كلية الصحة قسم التمريض

كلية الصحة قسم العلوم 
190المخبرية

كلية الصحة قسم االشراف 
170الصحي االجتماعي

190كلية الصيدلة

190كلية العلوم




