
 قنا  –بيان بالبرامج المميزة بجامعة جنوب الوادي 

          
 الكلية

                         
 البرنامج 

نوع الشهادة التى تمنحها 
 للخريج 

ساعات     المصروفات الدراسية 
 التدريس

عدد سنوات  
 الدراسة

لغة   
 التدريس

 التربية بقنا

الدراسة باللغة االنجليزية )تعليم 
 عام( 

 شعبة الكيمياء
 شعبة الفيزياء

 شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية

 
درجة البكالوريوس في العلوم  

والتربية باللغة االنجليزية شعبة ) 
العلوم   –الفيزياء  –الكيمياء 

 البيولوجية والجيولوجية ( 
 

يسدد الطالب الوافد   
   -آلتية :الرسوم الدراسية ا

دوالر رسم قيد +   1500
دوالر مصروفات   3000
 دراسية 

 
 الساعات العادية

 
 سنوات 4

 
 اللغة االنجليزية

الدراسة باللغة االنجليزية )تعليم 
 عام( 

 شعبة الرياضيات

درجة البكالوريوس في العلوم  
والتربية باللغة االنجليزية شعبة ) 

 ( الرياضيات 
 

يسدد الطالب الوافد   
   -الرسوم الدراسية اآلتية :

دوالر رسم قيد +   1500
دوالر مصروفات   3000
 دراسية 

 
 الساعات العادية

 
 سنوات 4

 
 اللغة االنجليزية

الدراسة باللغة االنجليزية  )تعليم 
 أساسي( 

 شعبة العلوم 

درجة البكالوريوس في العلوم  
والتربية شعبة التعليم األساسي ) 
الحلقة األولى  باللغة االنجليزية 

 (العلوم  شعبة
 

يسدد الطالب الوافد   
   -الرسوم الدراسية اآلتية :

دوالر رسم قيد +   1500
دوالر مصروفات   3000
 دراسية 

 
 الساعات العادية

 
 سنوات 4

 
 اللغة االنجليزية

الدراسة باللغة االنجليزية  )تعليم 
 أساسي( 

 شعبة الرياضيات 

درجة البكالوريوس في العلوم  
 والتربية شعبة التعليم األساسي

) الحلقة األولى  باللغة  

يسدد الطالب الوافد   
   -الرسوم الدراسية اآلتية :

دوالر رسم قيد +   1500

 
 الساعات العادية

 
 سنوات 4

 
 اللغة االنجليزية



 (االنجليزية شعبة  الرياضيات  
 

دوالر مصروفات   3000
 دراسية 

 ا

 التجارة بقنا 

درجة البكالوريوس في التجارة  شعبة الدراسة باللغة االنجليزية 
باللغة االنجليزية شعبة  

أدارة األعمال شعبة   –المحاسبة 
 شعبة االقتصاد  –

يسدد الطالب الوافد   
   -الرسوم الدراسية اآلتية :

دوالر رسم قيد +   1500
دوالر مصروفات   3000
 دراسية 

   

درجة البكالوريوس في الصيدلة   برنامج الصيدلة االكلينيكية  الصيدلة بقنا 
 برنامج الصيدلة اإلكلينيكية 

 

سدد الطالب الوافد   ي
   -الرسوم الدراسية اآلتية :

دوالر رسم قيد +   1500
دوالر مصروفات   5000
 دراسية 

عدد الساعات  
 المعتمدة 

 ةساع 20)
معتمدة للفصل  
 الدراسي الواحد

 

 
 خمس سنوات

 
 اللغة االنجليزية

اآلداب  كلية 
 بقنا 

برنامج المساحة ونظم المعلومات 
 الجغرافية 

 برنامج الفئات الخاصة  

يسدد الطالب الوافد    الليسانس درجة 
   -الرسوم الدراسية اآلتية :

دوالر رسم قيد +   1500
دوالر مصروفات   3000
 دراسية 

باالضافة لرسوم  البرنامج 
 ج عن الساعة 200

عدد الساعات  
 المعتمدة 

ساعات   149)
خالل فترة معتمدة 
 الدراسة 

 

  
 سنوات اربع 

 
 عربيةاللغة ال

يسدد الطالب الوافد    الليسانس درجة  برنامج الترجمة الفرنسية                                
   -الرسوم الدراسية اآلتية :

دوالر رسم قيد +   1500
دوالر مصروفات   3000

 
عددالساعات 

 124المعتمدة 
ساعة خالل فترة  

 
 سنوات اربع

 
 اللغة االنجليزية



 دراسية 
باالضافة لرسوم  البرنامج 

 ج عن الساعة 200

 الدراسة  

يسدد الطالب الوافد    الليسانس درجة  برنامج الفئات الخاصة 
   -الرسوم الدراسية اآلتية :

دوالر رسم قيد +   1500
دوالر مصروفات   3000
 دراسية 

باالضافة لرسوم  البرنامج 
 ج عن الساعة 200

 
عددالساعات 

 134المعتمدة 
ساعة خالل فترة  

 الدراسة  

 اللغة االنجليزية سنوات اربع

 

 2019/2020عن العام اجلامعي   قنا  –الوادي ابلربامج جبامعة جنوب  بيان

 مالحظات  المصروفات اسم البرنامج  البرنامج الكلية
  مصروفات دراسية  رسم القيد ألول مرة

 
 
 

 التربية بقنا 

برنامج إعداد  
معلم العلوم 
والرياضيات 

باللغة االنجليزية 
للتعليم األساسي  
) الحلقة األولى 

 والتعليم العام 

 ساعات عادية  دوالر  3000 دوالر  1500 البكالوريوس  في العلوم والتربية باللغة االنجليزية  شعبة الكيمياء
 ساعات عادية  دوالر  3000 دوالر  1500 البكالوريوس في العلوم والتربية  باللغة االنجليزية  شعبة الفيزياء

 ساعات عادية  دوالر  3000 دوالر  1500 االنجليزية  شعبة الرياضيات البكالوريوس في العلوم والتربية  باللغة 
 ساعات عادية  دوالر  3000 دوالر  1500 البكالوريوس في العلوم والتربية باللغة االنجليزية  شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية

األساسي )الحلقة األولى ( البكالوريوس في العلوم والتربية  باللغة االنجليزية شعبة التعليم 
 تخصص العلوم 

 ساعات عادية  دوالر  3000 دوالر  1500

 
البكالوريوس في العلوم والتربية باللغة االنجليزية شعبة  التعليم األساسي )الحلقة األولى ( 

 ساعات عادية  دوالر  3000 دوالر  1500



 تخصص الرياضيات 
 
 
 

التربية 
 بالغردقة 

برنامج إعداد  
العلوم معلم 

والرياضيات 
باللغة االنجليزية 
للتعليم األساسي  
) الحلقة األولى 

 والتعليم العام 

 ساعات عادية  دوالر  3000 دوالر  1500 البكالوريوس  في العلوم والتربية باللغة االنجليزية  شعبة الكيمياء
 ساعات عادية  دوالر  3000 دوالر  1500 الفيزياءالبكالوريوس في العلوم والتربية  باللغة االنجليزية  شعبة 

 ساعات عادية  دوالر  3000 دوالر  1500 البكالوريوس في العلوم والتربية  باللغة االنجليزية  شعبة الرياضيات 
 ساعات عادية  دوالر  3000 دوالر  1500 البكالوريوس في العلوم والتربية باللغة االنجليزية  شعبة العلوم البيولوجية والجيولوجية

البكالوريوس في العلوم والتربية  باللغة االنجليزية شعبة التعليم األساسي )الحلقة األولى ( 
 تخصص العلوم 

 ساعات عادية  دوالر  3000 دوالر  1500

 
البكالوريوس في العلوم والتربية  باللغة االنجليزية شعبة  التعليم األساسي )الحلقة األولى ( 

 الرياضيات تخصص 

 ساعات عادية  دوالر  3000 دوالر  1500

برنامج الدراسة   التجارة بقنا 
 باللغة االنجليزية

 ساعات عادية  دوالر  3000 دوالر  1500 البكالوريوس في التجارة باللغة االنجليزية شعبة المحاسبة 
 ساعات عادية  دوالر  3000 دوالر  1500 البكالوريوس فى التجارة باللغة االنجليزية شعبة ادارة األعمال 

 ساعات عادية  دوالر  3000 دوالر  1500 البكالوريوس فى التجارة باللغة االنجليزية شعبة اآلقتصاد
 ساعات عادية  دوالر  3000 دوالر  1500 البكالوريوس فى التجارة باللغة االنجليزية شعبة الرياضة والتأمين

برنامج الصيدلة  الصيدلة بقنا 
 اإلكلينيكية (

 دوالر  5000 دوالر 1500 البكالوريوس في الصيدلة  ) برنامج الصيدلة اإلكلينيكية (
 400باإلضافة إلى 

جنية عن كل ساعة  
 معتمدة

 ساعات معتمدة
 

 

 
 


