
سعر الساعة بالدينارالتخصص

يبية والمالية 90ماجستير المنازعات الضر

85ماجستير العلوم البيئية

85ماجستير الصحة العامة

85ماجستير الرياضيات

85ماجستير الرياضيات المحوسبة

ياء ر 85ماجستير الفير

85ماجستير الكيمياء

65ماجستير اللغة العربية وآدابها

جمة 65ماجستير اللغويات التطبيقية والير

65ماجستير التاري    خ

65ماجستير الجغرافيا

ي    ع 65ماجستير الفقه والتشر

65(عام)ماجستير اصول دين 

75ماجستير إدارة األعمال

75ماجستير إدارة السياسة االقتصادية

75ماجستير التخطيط والتنمية السياسية

85ماجستير هندسة المياه والبيئة

85ماجستير هندسة اإلنشاءات

85ماجستير هندسة الطرق والمواصالت

ي واإلقليمي 85ماجستير هندسة التخطيط الحضر

85ماجستير اإلدارة الهندسية

سعر الساعة بالدينار
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85ماجستير الهندسة المعمارية

85ماجستير هندسة الطاقة النظيفة وترشيد االستهالك

بوية 65ماجستير اإلدارة الير

ية ر 65ماجستير أساليب تدريس اللغة االنجلير

65ماجستير أساليب تدريس العلوم

65ماجستير أساليب تدريس الرياضيات

65ماجستير اساليب تدريس اللغه العربيه

65ماجستير اساليب تدريس االجتماعيات

65ماجستير مناهج وأساليب التدريس

ي المحاسبه
ر
100ماجستير ف

بوي 100ماجستير االرشاد النفسي والير

ي االدارة الرياضية
ر
100ماجستير ف

ي التمويل
ر
100ماجستير ف

ر 100ماجستير تربية الموهوبير

100ماجستير العالقات العامة المعارصة

100ماجستير جيومتكس

ي
ر
100ماجستير االقتصاد المالي والمضف

ي التمويل االسالمي
ر
100ماجستير ف

ي
ر
85ماجستير اإلنتاج الحيوان

ي والوقاية
ر
85ماجستير اإلنتاج النبان

100ماجستير الصيدلة الشيرية

ي ادارة الصحة العامة
ر
100ماجستير ف
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85ماجستير القانون العام

85ماجستير القانون الخاص

85ماجستير دراسات المرأة

120ماجستير الحوسبه المتقدمه

120ماجستير هندسة القوى الكهربائيه

ي االنتاج
ر
120ماجستير هندسة االستدامة ف

120ماجستير ادارة مخاطر الكوارث

ي االعمال الزراعية الربحية
ر
120ماجستير ف

120ماجستير التغذية  وتكنولوجيا الغذاء

ي
 
120ماجستير القانون الجنان

ي اللغه
 
جمة ثالن 120ماجستير الير

120ماجستير الملكيه الفكرية وادارة االبداع

120ماجستير علم النفس االكلينيكي

ي الطب
ر
100طب األرسة/ برنامج اإلختصاص العالي ف

ي الطب 
ر
100طب الطوارىء/برنامج اإلختصاص العالي ف

ي االشعة التشخيصية العامة
ر
100برنامج االختصاص العالي ف

100ماجستير تمريض التخدير

100ماجستير  تمريض الصحة النفسية المجتمعية

ي االدب المقارن
ر
80ماجستير ف

بية الرياضية 85ماجستير الير

ي العلوم الصيدالنية 
ر
120(علم االدوية )ماجستير ف

ي العلوم الصيدالنية
ر
علم التكنولوجيا )ماجستير ف

(الصيدالنية
120
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علم العقاقير والكيمياء )ماجستير العلوم الصيدالنيه

(الطبيه
120

ي العلوم الصيدالنية 
ر
علم التحليل )ماجستير ف

ي
ر
(الصيدالن

120

120ماجستير تمريض العناية المكثفة

120ماجستير علم االدوية

120ماجستير الكيمياء الحيوية الشيرية

120ماجستير الصيدله المجتمعية

ي البحث الشيري
ر
120ماجستير ف

120ماجستير مكافحة وضبط العدوى

ياء/الدكتوراه ر 150الفير

125الكيمياء/الدكتوراة

150الفقه واصوله/ الدكتوراة 

150دكتوراه اللغه العربية وادابها

150دكتوراه علم التعلم والتعليم

175دكتوراه اصول الدين

ي تكنولوجيا الطاقة المستدامة
ر
200دكتوراة ف

بوي 50دبلوم التأهيل الير

ية الشيرية ي العلوم المخير
ر
200الدكتوراه ف

120ماجستير الذكاء الصناعي
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550ماجستير السينما والتلفزيون

550ماجستير القانون الدولي وحقوق االنسان

ي علوم الرياضه
 
800دكتوراه الفلسفه ف

700ماجستير هندسة االنظمة الذكية

450ماجستير تدريس العلوم االجتماعية

700ماجستير تمريض الطوارئ

ي وادارة المعلومات الرقمية
 
ان 700ماجستير االمن السيير

450الفكر االسالمي ومقارنة االديان

550دراسات الهجرة والالجئير 

550ذكاء االعمال وتحليل البيانات

550التقنيات الحيوية والعلوم الحياتية

سعر الساعة بالشيكل
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