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 الرسوم الجامعية لبرامج الماجستير

  مع المنحة الدراسية المقدمة في كل برنامج

 

 برامج ومسارات الماجستير
تكلفة  الساعة 

 المعتمدة

عدد الساعات 

 للفصل االول

نسبة 

 المنحة

رسوم حجز 

المقعد المعلن 

 عنها 

 3835 %30 6 743 إدارة األعمال

 3835 %30 6 743 ,التنافسية واقتصاديات التنمية

 3390 %40 6 743 المحاسبة والضرائب

 4280 %20 6 743 بناء المؤسسات والتنمية المستدامة 

 3835 %30 6 743 لقانون الخاصا القانون العام،

 3835 %30 6 743 القانون الجنائي

السايبر , علم الحاسوب, هندسة البرمجيات

 مادية
660 6 30% 3490 

التطبيقية الصناعية,  التكنولوجياالفيزياء, 

 الرياضيات
660  6 40% 3095 

 5400 %30 9 743 الترجمة التحريرية والشفوية,

 3835 %30 6 743 االعالم الرقمي و االتصال

 4180 %30 6 825 علم الجريمة

 3490 %30 6 660 اللغة العربية وآدابها ،االثار االسالمية

 \ \ الدراسات االوروبية
منحة 

100% 
715 

 4280 %30 6 660 الدراسات اإلسرائيلية 

 4875 %40 9 660 المقدسيةالدراسات 
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 3490 %30 6 660 لتفسير , الفقه والتشريعا-اصول الدين

االدارة التربوية، اساليب تدريس, االرشاد 

 النفسي والتربوي، التربية الخاصة
660 6 30% 3490 

 5470  %20 9  660 هندسة مصادر المياه

 3885 %20 6 660 الكيمياء الحيوية واالحياء الجزيئية

 4880 %30 8 743 العالج الطبيعي

 4880 %30 8 743 تكنولوجيا التصوير الطبي

تمريض صحة االم والطفل, االدارة في 

 التمريض, تمريض االطفال
743 9 30% 5400 

 5505 %30 9 760 العلوم الصيدالنية

الصحة العامة, السياسات واالدارة الصحية,  

الوقاية و ضبط االمراض المعدية, العالج 

 النفسي, التعزيز الصحي, علم االوبئة

743 9 30% 5400 

 6 688 الطاقة المتجددة واستدامتها
برنامج 

 مشترك
4855 

 9 550 ابتكارات علوم المياه
برنامج 

 مشترك
5665 

 

له االستفادة من منحة دراسية واحدة  يمكن خارجيةعلى منحة مالحظة: في حال حصول الطالب 

 فقط.

 

شيقل  715رسوم حجز المقعد تشمل : رسوم تسجيل الساعات معتمدة + رسوم التسجيل للفصل االول وقدرها 

مات المكتبة(تشمل)رسوم ملف التأمين الصحي + رسوم البطاقة الجامعية +الخدمات االلكترونية وخد  
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314143اسات العليا في البنك العربي: رقم حساب الدر  

308965رقم حساب التنمية المستدامة في البنك العربي :   

 

 شروط االستمرار بالمنحة كما يلي:

 

 %.85المحافظة على معدل تراكمي  -

 مساق. عدم الرسوب في أي -

 

الحصول عليها أن يكون % وشرط 30بخصوص منح برامج كلية الدعوة فهي مقدمة من الكلية)جهة مانحة ( بنسبة 

 الطالب حاصل على درجة البكالوريوس بتقدير جيد جدًا والمنحة مستمرة حتى تخرج الطالب/ة.

وهي مشروطة بحصول الطالب على  % من الجامعة االلمانية100مقدمة بنسبة  منح برنامج الدراسات االوروبية

 اللجنة االلمانية بعد السنة الدراسية االولى. ةقبول في البرنامج, وشرط استمرارها هو اجتياز الطالب لمقابل

 


