
3555علوم حياتية1

3555األحياء بيوتكنولوجيا2

3555الرياضيات3

3555رئيسي رياضيات فرعي تربية4

3555رئيسي رياضيات فرعي احصاء5

3555فرعي تامين / رياضيات رئيسي 6

3555االحصاء7

3555الفيزياء8

3555رئيسي فيزياء فرعي تربية9

3555فيزياء وفرعي الكترونيات10

3555الكيمياء11

3555رئيسي كيمياء فرعي تربية12

3555كيمياء تطبيقية13

3550اللغة العربية وآدابها14

3550رئيسي اللغة العربية وآدابها فرعي اللغة العبرية15

3550رئيسي اللغة العربية وآدابها فرعي تربية16

17

اللغه العربية وادابها رئيسي فرعي اعداد المعلمين 

3550للناطقين باللغه العربية لغيرها

3550اللغة اإلنجليزية وآدابها18

3550رئيسي اللغة االنجليزية وادابها فرعي لغة فرنسية19

3550رئيسي اللغة االنجليزية فرعي دراسات امريكية20

3550رئيسي اللغة اإلنجليزية وآدابها فرعي اللغة العبرية21

3550اللغة الفرنسية22

سعر الساعة  بالدينار

كلية العلوم 

اإلنسانية

كلية العلوم

سعر الساعة دراسة خاصة بالدينارسعر الساعة دراسة عادية بالديناراسم التخصصالكلية 



كلية العلوم

سعر الساعة دراسة خاصة بالدينارسعر الساعة دراسة عادية بالديناراسم التخصصالكلية 

3550رئيسي اللغة الفرنسية فرعي لغة انجليزية23

3550فرعي اللغة العبرية / رئيسي اللغه الفرنسة 24

25

فرعي اعداد معلمي اللغه / رئيسي اللغه الفرنسية 

3550العربية للناطقين بغيرها

3550السياحة واآلثار26

3550التاريخ 27

3550رئيسي تاريخ فرعي تربية28

3550فرعي تربيه / رئيسي اللغه االنجليزية وادابها 29

4050رئيسي لغة انجليزية فرعي ترجمة 30

31

فرعي اعداد معلمي / رئيسي اللغه االنجليزية وادابها 

3550اللغه العربية للناطقين بغيرها

3550فقه وتشريع32

3550(عام)أصول الدين 33

3550رئيسي اصول الدين فرعي لغة عربية 34

3550شريعة ومصارف إسالمية35

3550معلم المرحلة األساسية الدنيا36

3550رياض األطفال37

3550تعليم الرياضيات_ معلم المرحلة األساسية العليا 38

3550تعليم العلوم_ معلم المرحلة األساسية العليا 39

3550تعليم اللغة العربية_ معلم المرحلة األساسية العليا 40

3550تعليم اللغة االنجليزية_ معلم المرحلة األساسية العليا 41

3550تعليم االجتماعيات_ معلم المرحلة األساسية العليا 42

3550تعليم التكنولوجيا_ معلم المرحلة األساسية العليا 43

3565التربية الرياضية44

3550التعليم الجامع والتربية الخاصة 45

كلية الشريعة

كلية العلوم 

اإلنسانية

كلية العلوم 

التربوية وإعداد 

المعلمين



كلية العلوم

سعر الساعة دراسة خاصة بالدينارسعر الساعة دراسة عادية بالديناراسم التخصصالكلية 

4565الهندسة المدنية46

4565هندسة الجيوماتكس 47

4565الهندسة المعمارية48

4565هندسة البناء49

4565الهندسة الميكانيكية50

4565الهندسة الكيميائية51

4565الهندسة الصناعية52

4565هندسة الحاسوب53

4565الهندسة الكهربائية54

4565هندسة االتصاالت55

4565هندسة الميكاترونكس56

4565هندسة الطاقة والبيئة57

4565هندسة علوم المواد58

4555علم الحاسوب59

5055الحاسوب في سوق العمل 60

4555أنظمة المعلومات اإلدارية61

4555أنظمة المعلومات الحاسوبية62

5070الشبكات وامن المعلومات63

-100العلوم الطبية الحيوية المقبولين دراسة عادية 64

65

 واقل من معدل 95معدل  (خاصة)العلوم الطبية الحيوية 

150150القبول العادي

200200 95 واقل من 90معدل  (خاصة)العلوم الطبية الحيوية 66

6585الصيدلة67

70100دكتور صيدلي68

كلية الهندسة 

وتكنولوجيا 

المعلومات

كلية الطب 

وعلوم الصحة

كلية الهندسة 

وتكنولوجيا 

المعلومات



كلية العلوم

سعر الساعة دراسة خاصة بالدينارسعر الساعة دراسة عادية بالديناراسم التخصصالكلية 

7085البصريات69

5060التمريض70

5060القبالة71

4055العلوم الطبية المخبرية72

6090التصوير الطبي73

6080علم السمع والنطق 74

6080العالج الطبيعي75

80100التروية القلبية 76

7090التخدير واالنعاش التقني 77

4050االقتصاد78

4050فرعي تامين / اقتصاد رئيسي 79

4050العلوم السياسية80

3550الجغرافيا81

3550جفرافيا فرعي جيوماتكس82

3550الخدمة االجتماعية83

3550فرعي إرشاد نفسي_ علم النفس 84

4550الصحافة المكتوبة وااللكترونية85

4550االتصال واالعالم الرقمي 86

4550اإلذاعة والتلفزيون87

4550العالقات العامة واالتصال88

4050المحاسبة89

4050فرعي تامين / محاسبة رئيسي 90

4050إدارة األعمال91

4050فرعي تامين / علوم مالية ومصرفية رئيسي 92

كلية االقتصاد 

والعلوم 

اإلجتماعية

كلية الطب 

وعلوم الصحة

كلية االقتصاد 

والعلوم 

اإلجتماعية



كلية العلوم

سعر الساعة دراسة خاصة بالدينارسعر الساعة دراسة عادية بالديناراسم التخصصالكلية 

4050العلوم المالية والمصرفية93

4050فرعي تامين / ادارة اعمال رئيسي 94

4050فرعي تامين / تسويق رئيسي 95

4550فرعي اقتصاد- رئيسي االتصال واالعالم الرقمي 96

4050رئيسي اقتصاد فرعي عالقات عامة 97

3555اإلنتاج النباتي والوقاية 98

3555اإلنتاج الحيواني وصحة الحيوان 99

3555.التغذية والتصنيع الغذائي100

7085الطب البيطري101

4050القانونكلية القانون102

-35الموسيقى103

3550(ديكور)التصميم الداخلي 104

-35الرسم والتصوير105

3550التصميم الجرافيكي106

-35فن الخزف107

كلية الفنون 

الجميلة

كلية الزراعة 

والطب البيطري

كلية االقتصاد 

والعلوم 

اإلجتماعية



1
180250فرعي عالقات عامه - رئيسي اللغه الفرنسية 

2
220300فرعي اللغة االنجليزية لالغراض الخاصة- رئيسي انجليزي 

3

كلية الهندسة 

وتكنولوجيا 

المعلومات

200300هندسة التخطيط العمراني وتكنولوجيا المدن 

4
-100550- 98معدل / طب وجراحة االسنان 

5
97.90650-90معدل / طب وجراحة االسنان 

6
89.90750-85معدل / طب وجراحة االسنان 

7
450550مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة 

العناية التنفسية8
500600

ادارة المعلومات الصحية9
450550

10
200270االتصال والتسويق الرقمي 

11
180250فرعي الريادة واالبتكار - رئيسي ادرة اعمال 

12
200250فرعي الريادة واالبتكار- رئيسي محاسبة 

الكلية#

سعر الساعة  بالشيكل

اسم التخصص
سعر الساعة دراسة عادية 

بالشيكل
سعر الساعة دراسة خاصة بالشيكل

كلية العلوم اإلنسانية

كلية الطب وعلوم 

الصحة

كلية االقتصاد 

والعلوم اإلجتماعية



اسم التخصصالكلية#
سعر الساعة دراسة عادية 

بالشيكل
سعر الساعة دراسة خاصة بالشيكل

كلية العلوم اإلنسانية 13
200250فرعي الريادة واالبتكار- رئيسي علوم مالية ومصرفية 

14
200250فرعي الريادة واالبتكار- رئيسي اقتصاد 

15
200250فرعي نقود وبنوك- رئيسي اقتصاد 

16
250300عقارات

17
250300ذكاء االعمال

18
200300تصميم األلعاب 

19
300350تصميم االزياء

20
250300رئيسي قانون فرعي عالقات دوليةكلية القانون

21

كلية العلوم التربوية 

واعداد المعلمين
250350التربية البدنية والصحية

كلية الفنون

كلية االقتصاد 

والعلوم اإلجتماعية
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