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رغ الحكومیةوبطرسب كتجامعة سان  
 

 البكالوریوس
 التخصص تكلفة الدراسة للعام $ تكلفة السكن والتأمین الصحي$ المجموع $

معلوماتیة-اعمال 5900 700 6600  
 بیواجیا 4500 700 5200
 الفن الغنائي 5300 700 600
 جغرافیا 4300 700 500

 جیولوجیا 4800 700 5500
 األرصاد الجویة 4300 700 500

 االدارة الحكومیة والبلدیة 5500 700 6200
 دیزاین 5300 700 600

الصحافة الدولیة -الصحافة 5400 700 6100  
 الصحافة 5300 700 6000
المخزونات التخطیط و 4000 700 4700  
العلوم اإلنسانیة الفنون و 5100 700 5800  
 التاریخ 3700 700 4400
 تاریخ الفن 3700 700 4400

المعلوماتیة  رسم الخرائط و 4300  
 الجغرافیة

 علم الصراعات 4400  
 علم الثقافات 4400  
اللغات االجنبیة -علم اللغة 5400    
التطبیقیة والكمبیوتر  -علم اللغة 5400  

 و
 اللغویات الریاضیة

 (اإلنجلیزیة)
اللغة الروسیة  -علم اللغة 5400  

 لألجانب
اللسانیات النظریة  -علم اللغة 5400  

 والتجریبیة
 (اإلنجلیزیة)

نظریة وطرق  -علم اللغة 5400  
تدریس اللغات األجنبیة 

 والثقافات
 (اإلنجلیزیة)

النظریة والممارسة  -علم اللغة 5400  
 من التواصل بین الثقافات

 (اإلنجلیزیة)
 ونظریة الترجمة  -علم اللغة 5400  

 لغة التواصل
لغات الكتاب المقدس -علم اللغة 5400    
 الریاضیات 4700  
ریاضیات البرمجیات وادارة  4600  

 انظمة المعلوماتیة
 العالقات الدولیة 5500  
ادارة اعمال دولیة -ادارة اعمال 8700    
 ادارة اعمال 7400  
الریاضي التصمیمالمیكانیكا و 4500    
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 الثقافیة و والحمایة علم المتاحف 3700  
االسناد  -التراث الطبیعي

 واختبارات المواقع الثقافیة
 الثقافیة و والحمایة علم المتاحف 3700  

االسناد  -التراث الطبیعي
 واختبارات القیم الفنیة

االدوات الفنیة -موسیقیا 4700    
والغاز ھندسة النفط 5000    
 العلوم السیاسیة 4300  
 علم التربة 4400  
 تطبیق المعلوماتیة 5400  
وعلوم  الریاضیات التطبیقیة 4600  

 الكمبیوتر
الریاضیات التطبیقیة وعلوم  3700  

الریاضیات  -الكمبیوتر
 العلوم األساسیة و, التطبیقیة
 البرمجة

 األخالق التطبیقیة 3900  
 الریاضیات التطبیقیة والفیزیاء 4600  
 ھندسة البرمجیات 4700  
 علم النفس 4200  
 الفیزیاء اإلشعاعیة 4600  
والعالقات العامة الدعایة 5700    
 ترمیم اآلثار 5000  
 العمل االجتماعي 3600  
 السیاحة 3600  
 إدارة الموارد البشریة 5800  
 الفیزیاء 4700  
اللغة اإلنجلیزیة  - علم فقھ اللغة 5300  

 وآدابھا
الكالسیكیة فقھ  - علم فقھ اللغة 5300  

اللغة (الیونانیة والالتینیة 
 واألدب القدیم)

أدب شعوب  - علم فقھ اللغة 5300  
الدول األجنبیة، واللغة األجنبیة 

 (االلمانیة)
اللغة المحلیة  -فقھ علم فقھ اللغة 5300  

)(اللغة الروسیة وآدابھا  
علوم الحاسوب األساسیة وتقنیة  3800  

 المعلومات
 الكیمیاء 4600  
الكیمیاء والفیزیاء ومیكانیكا  4600  

 المواد
 البیئة والطبیعة 4400  
اقتصاد الطرق  –االقتصاد  5600  

 الریاضیة
 االقتصاد 5600  
(مع دراسة متعمقة للغة الحقوق  5800  

)الصینیة والقانون الصیني ) 
 الحقوق 5800  
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$تكلفة السكن والتأمین الصحي  المجموع $  التخصص تكلفة دراسة العام $ 
 التمثیل 4900 700 5600
 علم الفلك 4300 700 500

 رسم تخطیطي 4800 700 5500
 الرسم التشكیلي 4600 700 5300
 علم النفس السریري 400 700 4700
 الطب البشري  5000 700 5700
 علم النفس إدارة األداء 4100 700 4800
 طب االسنان 5000 700 5700

 الریاضیات األساسیة 4200 700 
الریاضیات ( والمیكانیكا
)األساسیة  

 الریاضیات األساسیة 4200 700 4900
المیكانیكا ( والمیكانیكا
)األساسیة  
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