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نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات واللغتين الفرنسية واإلنكليزية للتدريس.

الشهادات
بكالوريوس - 3 سنوات - 99 وحدة - 6 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 اإلنتساب
بتقدير 	  البكالوريوس  أو  الجدارة  أو  واإلجازة  اإلجازة،  لمرحلة  الرسمية  البكالوريا  حيازة 

لمرحلة  األقل  على  جيد  بتقدير  الماجستير  وشهادة  الماجستير،  لمرحلة  األقل  على  جيد 
الدكتوراه.
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اإلختصاصات
الشهادةاإلختصاصالكليات / القسم

كلية اآلداب 
والعلوم االنسانية

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

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

الدرا�سات الإ�سالمية )الإعالم الإ�سالمي, 

التربية الإ�سالمية, الإقت�ساد الإ�سالمي, التاريخ 

الإ�سالمي(

الماج�ستير

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

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

الدكتوراهال�سريعة

الدكتوراهالدرا�سات الإ�سالمية

الماج�ستير - الدكتوراهاللغة العربية وادابها

البكالوريو�س - الجدارة - الماج�ستيرالترجمة واللغات

الماج�ستيرحقوق الن�سان

كلية اإلعالم

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

البكالوريو�س - الجدارة - الماج�ستيرالذاعة والتلفزيون

البكالوريو�سالفنون العالنية والتوا�سل الب�سري

الدكتوراهالإعالم

كلية التربية

البكالوريو�س ريا�س الطفال

البكالوريو�س التعليم الأ�سا�سي للمرحلة البتدائية

الدبلوم التعليميتدري�س مادة الإقت�ساد

الدبلوم التعليميتدري�س مواد العلوم الإجتماعية

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

الماج�ستيرالإدارة والتخطيط التربوي

الماج�ستيرطرق تدري�س اللغة الفرن�سية

الماج�ستيرمناهج وطرق التدري�س

كلية إدارة األعمال

البكالوريو�سالمحا�سبة والتمويل

البكالوريو�سالإدارة والإقت�ساد

البكالوريو�س - الماج�ستيراإدارة الأعمال والمعلوماتية الإدارية

البكالوريو�س - الماج�ستيرالمحا�سبة

البكالوريو�سالدعاية والعالن

البكالوريو�س - الماج�ستيرالإدارة والت�سويق

الماج�ستيرالمالية

الماج�ستيراإدارة الموارد الب�سرية

الماج�ستيرالمالية الإ�سالمية

الماج�ستيراإدارة الموؤ�س�سات ال�سحية

الماج�ستير - الدكتوراهاإدارة الأعمال

الماج�ستيراإدارة الجودة ال�ساملة
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الشهادةاإلختصاصالكليات / القسم

كلية الصحة 
العامة

البكالوريو�سالعلوم التمري�سية

البكالوريو�سالتحاليل الطبية

البكالوريو�سالإ�سراف ال�سحي الإجتماعي

ال�سحة العامة الوراثية

التثقيف ال�سحي

مراقبة الأمرا�س المعدية

ماج�ستير

كلية العلوم

البكالوريو�سعلم الحياة

البكالوريو�سالكيمياء الحيوية

البكالوريو�سالكيمياء

البكالوريو�سالمعلوماتية

البكالوريو�سالريا�سيات

البكالوريو�سالإح�ساء

البكالوريو�سالفيزياء

معهد العلوم 
السياسية

بكالوريو�س - ماج�ستيرعلوم �سيا�سية

األقساط الدراسية

القسم
سعر 

الوحدة $ 
إجازة

الدفعة 
الفصلية 
$ مرحلة 

اإلجازة

سعر الوحدة 
$ جدارة 
– دبلوم 
تعليمي

سعر 
الوحدة $ 
ماجستير

الدفعة 
الفصلية 
$ مرحلة 

الماجستير

الدفعة 
الفصلية 

 $
دكتوراه

100200017016220002500كلية إدارة األعمال

100200019016220002300كلية اإلعالم
10020002001622000كلية التربية

كلية اآلداب والعلوم 
80450808512001600االنسانية

كلية الصحة قسم 
701500التمريض

كلية الصحة قسم 
1002000العلوم المخبرية

كلية الصحة قسم اإلشراف 
701500الصحي اإلجتماعي

كلية الصحة – الصحة 
1902400العامة الوراثية

كلية الصحة – مراقبة 
1902400األمراض المعدية

كلية الصحة – تثقيف 
1902400صحي

1002000كلية العلوم
361000معهد العلوم السياسية
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