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 للطلبة المقبولين في الرسوم واألقساط الجامعية

 1025/1026 األكاديمي لعاما 
 :برامج درجة البكالوريوس

 :م تقديم طلب االلتحاقرس

 (غير مستردة)دينار أردني  04  االلتحاق طلبم رس

  

 

 األكاديميلعام ل للطلبة الجددالبرنامج /حسب الكلية البكالوريوس لدرجة رسم الساعة المعتمدة 

1025/1026: 

 البرنامج /الكلية
رسوم الساعة المعتمدة 

 (بالدينار األردني)

 38 (جميع البرامج ما عدا ادناه) كلية اآلداب

 43 برامج اإلعالم

 04 التربية الرياضية

 04 اللغة األلمانية

 48 (جميع البرامج) كلية األعمال واالقتصاد

 38 (جميع البرامج) كلية العلوم

 43 (جميع البرامج ما عدا ادناه) كلية الهندسة والتكنولوجيا

 48 الميكاترونيكسهندسة  

 48 هندسة أنظمة الحاسوب

 43 علم الحاسوب

   كلية الحقوق واإلدارة العامة

 43 القانون

 43 اإلدارة العامة

 38 العلوم السياسية

   الصحيةكلية التمريض والصيدلة والمهن 

 48 التغذية والحمية

 48 التمريض

 63  النطق والسمع 

 83  الدكتور الصيدلي 

 83  (جميع البرامج) كلية التربية

 

 .الجامعة تقرره ما حسب سنويًا للتغيير قابلة الجامعية والرسوم األقساط:ةمالحظ
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د المطلوبة من الطلبة الجد ( حجز المقعد) الحساباألقساط التعليمية والرسوم غير التعليمية والدفعة تحت 

 (المبالغ بالدينار األردني)، 1025/1026 ألكاديميلعام ال البكالوريوس لدرجة

 

 البرنامج /الكلية
مجموع الرسوم 

   (أ) غير التعليمية

األقساط 

 (ب)التعليمية 

دفعة تحت 

 الحساب  

 724 574 054 (جميع البرامج ما عدا ادناه) كلية اآلداب

 795 505 054 برامج اإلعالم

 754 544 054 التربية الرياضية

 754 544 054 اللغة األلمانية

 374 724 054 (جميع البرامج) كلية األعمال واالقتصاد

 724 574 054 (جميع البرامج) كلية العلوم

 795 505 054 (جميع البرامج ما عدا ادناه) والتكنولوجيا  كلية الهندسة

 374 024 054 الميكاترونيكسهندسة  

 374 024 054 هندسة أنظمة الحاسوب

 795 505 054 علم الحاسوب

       كلية الحقوق واإلدارة العامة

 795 505 054 القانون

 795 505 054 اإلدارة العامة

 724 504 054 العلوم السياسية

       كلية التمريض والصيدلة والمهن الصحية

 374 024 054 التغذية والحمية

 374 024 054 التمريض

 0495 505 054  النطق والسمع 

 0895 1245 054   الدكتور الصيدلي 

     كلية التربية
 

 724 504 054 تعليم االجتماعيات

 724 504 054 تعليم العلوم

 
 :مالحظات

         

 .العربيةاللغة االنجليزية والرسوم غير التعليمية تشمل رسوم امتحانات المستوى في اللغة  ( أ)

ويتم اإلحتساب النهائي للرسوم بعد  للطالب، الفصل في معتمدة ساعة 05 أساس على التعليمية األقساط احتساب تم ( ب)

 .اكتمال عملية التسجيل

 .الجامعة تقرره ما حسب سنويًا للتغيير قابلة الجامعية والرسوم األقساط ( ت)

 

 

 

 

 

 


