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نظام الدراسة
تعتمد الجامعة نظام الوحدات واللغات العربية واإلنكليزية والفرنسية كلغات للتدريس. 

الشهادات
دكتوراه - 3 سنوات.	 ماجستير - سنتين.	 بكالوريوس - 3 سنوات.	 

شروط اإلنتساب
حيازة البكالوريا الرسمية.	 
إمتحان لغة أجنبية.	 

ثقافة عامة لبعض اإلختصاصات.	 
 إمتحان رياضيات  لبعض اإلختصاصات.	 

اإلختصاصات
الشهادةاإلختصاصالكلية / القسم

كلية الالهوت 
بكالوريوس- ماجستير - دكتوراهعلوم دينيةالهوتالحبرية

كلية الفلسفة 
والعلوم اإلنسانية

بكالوريوس  - ماجستيرعلوم تربويةعلم نفس

علم نفس عيادي
علم نفس العمل

علوم التربية

علم نفس صحي
علم نفس مدرسي

تعليم أساسي
بكالوريوس- ماجستير - دكتوراه

تكنولوجيا التعليمإدارة تربوية
ماجستير - دكتوراهتعليم أساسي

بكالوريوس - ماجستير - دكتوراهعلوم إجتماعيةفلسفة

دبلومفن التعليم
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الشهادةاإلختصاصالكلية / القسم

كلية الحقوق

بكالوريوس - ماجستير - دكتوراهحقوق

ماجستير بحثيالقانون العامالقانون الخاص

ماجستير مهنيالعقود الدوليةقانون األعمال

ماجستيرعلم الجريمة

كلية اآلداب

بكالوريوسترجمة فوريةترجمة تحريرية

بكالوريوس - ماجستير - دكتوراهاللغات الحية والترجمة

ماجستيرالترجمة الفورية

ماجستيرالصحافة والتواصل االلكتروني

بكالوريوس - ماجستيرصحافة

لغة عربية وآدابهالغة فرنسية وآدابها
بكالوريوس - ماجستير - دكتوراه

لغة إنكليزية وآدابها

كلية الطب
دبلوم دكتور - 7 سنواتطب عام

3 - 7 سنوات بعد الطب العامطبيب مختص

كلية إدارة األعمال 
والعلوم التجارية

تدقيق
شؤون مالية وإدارة 

مصرفية

بكالوريوس - ماجستير - دكتوراه
المعلوماتية 

اإلدارية
إدارة

نقل ومواصالتتسويق

علم السياحة وتنظيم الفنادق

ماجستيرإدارة الطاقة

كلية العلوم الزراعية
والغذائية

بكالوريوسعلوم زراعية

علم الحمية والتغذية البشرية
هندسة الصناعات الغذائية

بكالوريوس - ماجستير

التنوع الحيوي والنباتي والبيوتكنولوجيا
دبلوم مهندس زراعي

ماجستير

دكتوراهالعلوم الزراعية والغذائية

كلية العلوم

الكيمياء
البيوكيمياء

علوم الحياة واالرض
المعلوماتية

تكنولوجيا المعلومات
الرياضيات االكتوراية واإلحصاء

الرياضيات

بكالوريوس - ماجستير

ماجستيرعلوم األعصاب والبيوتكنولوجيا
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الشهادةاإلختصاصالكلية / القسم

كلية الهندسة

هندسة تقنيات طبية
هندسة كهرباء وإلكترونيك

هندسة ميكانيك
هندسة كيميائية
هندسة كمبيوتر
هندسة إتصاالت
هندسة مدنية

بكالوريوس - ماجستير

كلية الموسيقى
علم الموسيقى

بكالوريوس- ماجستير - دكتوراه
تربية موسيقية مختصة

مدرسة الموسيقى

االت موسيقية، صولفيج، امالء، غناء، تاريخ 
وتحليل الموسيقى الغربية والعربية، 

نظريات غربية وعربية، الهارمني، الطباقية 
والتأليف الموسيقي، تنشئة موسيقية، 

علم االصوات، التربية الموسيقية بحسب 
طريقة كودالي.

افادة

كلية الفنون الجميلة 
والتطبيقية

بكالوريوستصميم وفنون تطبيقية

هندسة داخليةهندسة معمارية
بكالوريوس - ماجستير

فنون اإلعالنفنون زخرفية

فنون سمعية وبصرية ومسرحية )مسرح، 
سينما، تلفزيون، فيديو، تصوير، إعالم متعدد 

بكالوريوس - ماجستير - دكتوراهالوسائط(

الفن المقدس )زجاجات، فسيفساء، أيقونات، 
تصميم ألبسة الليتوروجية، ترميم اللوحات الفنية(

معهد التاريخ
بكالوريوس- ماجستير - دكتوراهآثار وتاريخ الفنتاريخ

ماجستيرعلم المكتبات والتوثيق والمتاحف

بكالوريوس- ماجستير - دكتوراهليتوروجيامعهد الليتوروجيا

المعهد العالي 
بكالوريوسعلوم تمريضيةللعلوم التمريضية

المعهد العالي 
للعلوم السياسية 

واإلدارية

بكالوريوسعلوم سياسية

عالقات دولية
الدبلوماسية واالمن الدولي

ماجستيرإدارة عامة

كلية العلوم الدينية 
والمشرقية

التربية الدينية والراعوية
علوم االسرة
ليتوروجيا

إجازة - دبلوم دراسات معمقة

األقساط الدراسية

سعر الوحدة / $الشهادة

160 - 320 مرحلة البكالوريوس

440-330مرحلة الدكتوراه

USEK


