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 رشته  مدت  زبان  )ساالنه( شهریه
 ای(رشته های مقطع اکردانی )فنی و حرفه

 ایمادیگ زبان انگلیسی برای داشکده فنی و حرفهآ سال 1 انگلیسی  دالر  2.550
 ایآمادیگ زبان تریک برای دانشکده فنی و حرفه سال 1 تریک دالر  1.500

 ای عدالت دانشکده فنی و حرفه سال 2 تریک دالر  2.700 
 ای تحصیالت عالیدانشکده فنی و حرفه سال 2 انگلیسی  دالر  3.000 

 ای تحصیالت عالیدانشکده فنی و حرفه سال 2  تریک دالر  2.700
 ای خدمات ب هداشت و سالمت دانشکده فنی و حرفه سال 2 تریک دالر  2.700

 رشته های مقطع اکرشناسی 
 های مقطع اکرشناسی مادیگ زبان انگلیسی برای رشتهآ سال 1 انگلیسی  دالر  5.025
 های مقطع اکرشناسی ادیگ زبان تریک برای رشتهآم  سال 1 تریک دالر  1.500

 )طب دندان( دندانپ زشیک سال 5 انگلیسی  دالر  17.500
 )طب دندان( دندانپ زشیک سال 5 تریک دالر  14.000

 دانشکده تربیت معلم  سال 4 تریک دالر  4.000
 دانشکده علوم و هنر سال  4 تریک دالر 4.500
 دانشکده هنر های زیبا  سال 4 تریک دالر  4.000
 دانشکده حقوق  سال 4 تریک دالر  4.500
 دانشکده اقتصاد و علوم اداری  سال 4 انگلیسی  دالر  6.000
 دانشکده اقتصاد و علوم اداری  سال 4 تریک دالر  4.500
 دانشکده ارتباطات  سال 4 تریک دالر  4.000
 دانشکده معماری و طراحی سال 4 تریک دالر  5.000
 دانشکده مهندسی  سال 4 انگلیسی  دالر  6.000
 دانشکده مهندسی  سال 4 تریک دالر  4.500
 درمان دانشکده علوم ب هداشت و  سال 4 تریک دالر  4.500
 دانشکده علوم ورزشی سال 4 تریک دالر  4.000

 دانشکده پ زشیک )طب( سال 6  انگلیسی  دالر  19.500
 دانشکده پ زشیک )طب( سال 6 تریک دالر  16.000
 دانشکده علوم اکربردی  سال 4 تریک دالر  4.000

 های خارجیدانشکده زبان سال 4  _ دالر  4.000 
 و دکتری  اکرشناسی ارشدرشته های مقطع  

 های مقطع اکرشناسی ارشد مادیگ زبان انگلیسی برای رشتهآ سال 1 انگلیسی  )هزینه کل دوره( دالر  2.100
 های مقطع اکرشناسی ارشد مادیگ زبان تریک برای رشتهآ سال 1 تریک )هزینه کل دوره(  دالر  1.500

 (نامهپایان)های دپارتمان علوم طبیعی و مهندسی رشته سال 2 انگلیسی  )هزینه کل دوره( دالر  6.000
 (نامهبدون پایان)های دپارتمان علوم طبیعی و مهندسی رشته سال  1.5 انگلیسی  )هزینه کل دوره( دالر  5.700
 (نامهپایان)های دپارتمان علوم طبیعی و مهندسی رشته سال 2 تریک )هزینه کل دوره( دالر  5.300
 (نامهبدون پایان)های دپارتمان علوم طبیعی و مهندسی  رشته سال  1.5 تریک )هزینه کل دوره(   دالر  5.000
 (نامهپایان)های دپارتمان علوم اجتماعی رشته سال2  انگلیسی  )هزینه کل دوره(  دالر  5.500
 (نامهبدون پایان)های دپارتمان علوم اجتماعی رشته سال  1.5 انگلیسی  )هزینه کل دوره(  دالر  5.200
 ( نامهپایان)های دپارتمان علوم اجتماعی رشته سال 2 تریک )هزینه کل دوره(   دالر  5.000
 (نامهبدون پایان)های دپارتمان علوم اجتماعی رشته سال  1.5 تریک )هزینه کل دوره(  دالر  4.700
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 ( نامهپایان)رشته روانشناسی بالینی   سال 2 تریک )هزینه کل دوره( دالر  8.500
 ( نامهبدون پایان)رشته روانشناسی بالینی   سال  1.5 تریک )هزینه کل دوره( دالر  8.500
 ( نامهپایان)های دپارتمان علوم سالمت و ب هداشت رشته سال 2 تریک )هزینه کل دوره(  دالر  8.500

 (نامهبدون پایان)های دپارتمان علوم سالمت و ب هداشت رشته سال  1.5 تریک هزینه کل دوره( ) دالر  8.000
 (نامهپایان) (MD) های تخصصی برای رشته دندانپ زشیکدوره سال  2 تریک دالر  11.000
 بدون پایان نامه( ) (MD)های تخصصی برای رشته دندانپ زشیک دوره سال 2  تریک دالر  11.000
 (PHD)های تخصصی برای رشته دندان پ زشیک دوره سال 4  تریک دالر  11.000

 ( PHDی )های مقطع دکتر رشته  سال 4 تریک )هزینه کل دوره( دالر  7.000
 ( PHDی )های مقطع دکتر رشته  سال 4 انگلیسی  )هزینه کل دوره( دالر  8.000

 

 


