
ة تركية) اجور الدراسة السنوية (ل*( اسم القسم

18754,4 كلية طب األسنان
18754,4 كلية الصيدلة

كلية العلوم
6,122.00 علوم أحياء
6122 ياء 9 ف;:

6,122.00 احصاء
6122 كيمياء
6,122 رياضيات

بية B;كلية غازي لل
4,906.00  تربية لغة ألمانية
4906  تربية لغة عربية

4,906.00 تربية الحاسوب والتقنيات التعليمية
4906  تربية علوم أحياء

4,906.00 تربية جغرافيا
4906 تربية مجاميع الفلسفة

4,906.00 تربية علوم
4906 ياء 9 تربية ف;:

4,906.00 تربية لغة فرنسية
4906 تربية رياضيات للمرحلة االبتدائية

4,906.00 ية 9 ل;:
َ
تربية لغة إمك

4906 تربية كيمياء
4,906.00 تربية الرياضيات
4906 تعليم ما قبل المدرسة

4,906.00 تربية تعليم خاص
4906 التوجيه النفab وعلم النفس

4,906.00 معلم صف
4906 تربية علوم اجتماعية

4,906.00 تربية تاريخ
4906 تربية لغة تركية وآدابها
4906 تربية لغة تركية
4906  Bjتربية موسي
4906 تربية رسم وحرف

كلية العمارة
7,304.00  amالتصميم الصنا
7,304.00 الهندسة المعمارية
7,304.00 تخطيط المدن والمناطق

كلية الهندسة
7,304.00 هندسة الحاسوب
7,304.00 ونية B;الهندسة الكهربائية واإللك
7,304.00 ية) 9 ل;:

َ
ونية (لغة إنك B;الهندسة الكهربائية واإللك

7,304.00 الهندسة الصناعية
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7,304.00 ية) 9 ل;:
َ
الهندسة الصناعية (لغة إنك

7,304.00 الهندسة المدنية
7,304.00 ية) 9 ل;:

َ
الهندسة المدنية (لغة إنك

7,304.00 هندسة الكيمياء
7,304.00 ية) 9 ل;:

َ
هندسة الكيمياء (لغة إنك

7,304.00 هندسة الميكانيك
7,304.00 ية) 9 ل;:

َ
هندسة الميكانيك (لغة إنك
كلية العلوم الصحية

4,906.00 التغذية والحمية
4,906.00 العالج الطبيay وإعادة التأهيل
4,906.00 التمريض
4,906.00 الخدمات االجتماعية

كلية العلوم الرياضية
4,906.00 فيه B;ال
4,906.00 اإلدارة الرياضية
4,906.00  9 تدريب المدرب{:
4,906.00 تربية رياضية وبدنية

كلية التكنلوجيا
7,304.00 هندسة صناعة األعمال الخشبية
7,304.00 هندسة الحاسوب
7,304.00 ونية B;الهندسة الكهربائية واإللك
7,304.00  amهندسة التصميم الصنا
7,304.00 هندسة نظم الكهرباء
7,304.00 هندسة التصنيع
7,304.00 الهندسة المدنية
7,304.00 هندسة المواد والمعادن
7,304.00 هندسة السيارات
51993,2 كلية الطب
51993,2 ية) 9 ل;:

َ
كلية الطب (لغة إنك


