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عالمجمو  التخصص تكلفة الدراسة للعام $ السكن والتأمین الصحي 
  

 الھندسة المعماریة 2100
  

 بیولوجیا 1450
  

 التقنیة الحیویة أنظمة وتقنیات 2100
  

 التكنولوجیا الحیویة 2100
  

 المساحة واإلستشعار عن بعد 1650
  

 أعمال فندقیة 1700
  

 اإلدارة الحكومیة والعامة 2000
  

 دیزاین 2200
  

األرشیفإدارة السجالت و 1700  
  

 الصحافة 1850
  

 دار النشر 1700
  

تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت  2100
 ونظم االتصاالت

  
 علوم الكمبیوتر 2100

  
 أمن المعلومات 2100

  
 نظم وتكنولوجیا المعلومات 2100

  
 التاریخ 1700

  
 تكنولوجیا اللیزر 2100

  
 علم اللغة 1750

  
 الریاضیات 1700

  
 الریاضیات وعلوم الحاسوب 1750

  
 ھندسة المیكانیك 1450

  
 العالقات الدولیة 1900
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 إدارة األعمال 1700

  
تكنولوجیا النانو والتكنولوجیا  2100

 المیكروسیستم
  

 العلوم السیاسیة 1750
  

 الریاضیات التطبیقیة 2100
  

 علم النفس 1750
  

 الھندسة اإلذاعیة 2100
  

والعالقات العامة الدعایة 2000  
  

 علم اإلجتماع 1750
  

 الھندسة المدنیة 1950
  

 ھندسة الطاقة والطاقة الحراریة 2100
  

 السیاحة 1800
  

 إدارة ھندسة النظم 1700
  

ضبط الجودةإدارة  1700  
  

 إدارة الموارد البشریة 1800
  

 الفیزیاء 1650
  

 التربیة الریاضیة 1900
  

 التكنولوجیا الكیمیائیة 2100
  

 الكیمیاء 1600
  

 اإلقتصاد 2200
  

 االقتصاد واالقتصاد العالمي 2350
  

 الفیزیاء والتكنولوجیا النوویة 2100
  

 علم الفلك 1700
  

محطات الطاقة النوویة: تصمیم  2100
 وصیانة والھندسة

  
  

  
أنظمة االتصاالت  وأمن المعلومات  2100

 السلكیة والالسلكیة
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 علم النفس السریري 1800

  
 أمن الكمبیوتر 2150

 دراسة ست سنوات 
 الفیزیاء الحیویة الطبیة 1900

 دراسة ست سنوات 
 الكیمیاء الحیویة الطبیة 1800

سنة 5.5دراسة    
 أنظمة الرادیو االلكترونیة والمجمعات 

سنوات 6دراسة    
الھندسة المدنیة لبناء المباني الفریدة  1850

اھمن نوع  
  

 
 

 

 دراسة الماجستر
السكن والتأمین  المجموع

 الصحي
دراسة ستتین -التخصص  تكلفة اادراسة للعام $  

  
 بیولوجیا 1450

  
 التقنیة الحیویة أنظمة وتقنیات 2400

  
 التكنولوجیا الحیویة 2400

  
واإلستشعار عن بعدالمساحة  1400  

  
 االدارة الحكومیة والمدنیة 1850

  
 الدیزاین أو التصمیم 2500

  
اإلرشیفإدارة السجالت و 1400  

  
 الصحافة 1450

  
 إدارة النشر 2000

  
تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت ونظم  2400

 االتصاالت
  

 علوم الكمبیوتر 2400
  

 أمن المعلومات 2400
  

 نظم وتكنولوجیا المعلومات 2400
  

 ھندسة المیكانیك 1900
  

 العالقات الدولیة 1450
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 إدارة أعمال 2000

  
تكنولوجیا النانو والتكنولوجیا  2400

 المیكروسیستم
  

 العلوم الساسیة 1400
  

 الریاضیات التطبیقیة 1800
  

 الھندسة اإلذاعیة 2400
  

 الریاضة 2050
  

المدنیةالھندسة  1900  
  

 ھندسة الطاقة والطاقة الحراریة 2400
  

 الساحة 1400
  

 إدارة الموارد البشریة 1800
  

 الفیزیاء 1450
  

 التربیة الریاضیة 2100
  

 التكنالوجیا الكیمیائیة 2400
  

 كیمیاء 1450
  

 االقتصاد 2100
  

 االلكترونیات والنانو إلكترونیات 2400
  

الكھربائیة واإللكترونیةالھندسة  2400  
  

 الھندسة المیكانیكیة 2400
  

 الفیزیاء والتكنولوجیا النوویة 2400
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