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 للطلبة المقبولين في الرسوم واألقساط الجامعية

 1024/1025 األكاديمي لعاما 
 :برامج درجة البكالوريوس

 :م تقديم طلب االلتحاقرس

 (غير مستردة)دينار أردني  04  قبولالعند إعالن فتح باب  االلتحاق طلبم رس

 

 

 

-1024 األكاديميمن العام  البرنامج للطلبة الجدد/حسب الكلية البكالوريوس لدرجة رسم الساعة المعتمدة 

1025: 

 البرنامج /الكلية
رسوم الساعة المعتمدة 

 (بالدينار األردني)

 38 كلية اآلداب

 43 برامج اإلعالم

 48 كلية األعمال واالقتصاد

 38 كلية العلوم

 43 كلية الهندسة والتكنولوجيا

 48 الميكاترونيكس

 48 هندسة أنظمة الحاسوب

 43 علم الحاسوب

   كلية الحقوق واإلدارة العامة

 43 القانون

 43 اإلدارة العامة

 38 العلوم السياسية

   كلية التمريض والصيدلة والمهن الصحية

 48 التغذية والحمية

 48 التمريض

 63  النطق والسمع 

 83  الدكتور الصيدلي 

   كلية التربية

 38 تعليم االجتماعيات

 83 تعليم العلوم

 .الجامعة تقرره ما حسب سنويا   للتغيير قابلة الجامعية والرسوم األقساط:ةمالحظ
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 لدرجةد الحساب المطلوبة من الطلبة الجداألقساط التعليمية والرسوم غير التعليمية والدفعة تحت 

 (بالدينار األردنيالمبالغ )، 1025-1024 ألكاديميلعام ال البكالوريوس

 البرنامج /الكلية
مجموع الرسوم 

 غير التعليمية  

األقساط 

 (أ)التعليمية 

دفعة تحت 

 الحساب  

 741 174 531 كلية اآلداب

 784 541 581 برامج اإلعالم

 811 724 531 كلية األعمال واالقتصاد

 741 174 531 كلية العلوم

 784 501 531 والتكنولوجيا  كلية الهندسة

 811 027 581 الميكاترونيكس

 811 027 581 هندسة أنظمة الحاسوب

 784 541 581 علم الحاسوب

       كلية الحقوق واإلدارة العامة

 784 541 581 القانون

 784 541 581 اإلدارة العامة

 741 107 581 العلوم السياسية

       كلية التمريض والصيدلة والمهن الصحية

 811 027 581 والحميةالتغذية 

 811 027 581 التمريض

 1080 541 581  النطق والسمع 

 1380 1245 581   الدكتور الصيدلي 

     كلية التربية
 

 741 107 581 تعليم االجتماعيات

 741 107 581 تعليم العلوم

 
 :مالحظات

 أكثر لساعات التسجيل يريد من وعلى للطالب، الفصل في معتمدة ساعة 51 أساس على التعليمية األقساط احتساب تم ( أ)

 بموافقة الطالب يطلبه لم ما رصيده في الباقي يبقى أقل لساعات يسجل ومن التسجيل، اكتمال قبل المتبقية المبالغ دفع

 .ذويه

 .الجامعة تقرره ما حسب سنويا   للتغيير قابلة الجامعية والرسوم األقساط ( ب)
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 للطلبة المقبولين في الرسوم واألقساط الجامعية

 1024/1025 األكاديمي لعاما 
 

 برامج الدراسات العليا

 :م تقديم طلب االلتحاقرس

 (غير مستردة)دينار أردني   04 اللتحاق في برامج الماجستيرام تقديم طلب رس

 (غير مستردة)دينار أردني  044 الدكتوراهبرنامج االلتحاق في طلب  م تقديمرس

 

 

 1024/1025رسم الساعة المعتمدة لبرامج الدراسات العليا للطلبة الجدد للعام األكاديمي  

 الماجستير برامج

 البرنامج
( أ) التعليمية غير الرسوم

   (األردني بالدينار)

رسم الساعة المعتمدة 

 (األردني بالدينار)

 024 04 دناهأ رالبرنامج المذكومج ما عدا كل البرا

 054 04 برنامج الماجستير في إدارة األعمال     

 
 :اتمالحظ

 .اإلنجليزية اللغة في المستوى المتحان الجلوس العليا الدراسات طالب من يطلب لم ما ( أ)

 .الجامعة تقرره ما حسب سنويا   للتغيير قابلة الجامعية والرسوم األقساط  ( ب)

 

 

 برنامج الدكتوراه

 البرنامج
 التعليمية غير الرسوم

   (األردني بالدينار)

رسم الساعة المعتمدة 

 (األردني بالدينار)

 254 044 برنامج الدكتوراه في العلوم اإلجتماعية

 

 :اتمالحظ

منحة شهرية  تقديم ، باإلضافة إلىالبرنامج هذا في يقبلوا الذين كاملة للطلبة التعليمية الرسوم تغطي منحة تقديم يتم ( أ)

 .دينار أردني 0111 بمقدار

 .الجامعة تقرره ما حسب سنويا   للتغيير قابلة الجامعية والرسوم األقساط ( ب)
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 للطلبة المقبولين في الرسوم واألقساط الجامعية

 1024/1025 األكاديمي لعاما 
 

 خاصةوفئات الدبلوم برامج 

 :م تقديم طلب االلتحاقرس

 الحصول بعد) التربوي التأهيل دبلومااللتحاق في برنامج إعادة طلب م تقديم رس

 (لطلبة الجامعة البكالوريوس على
 (غير مستردة)دينار أردني  03

 الحصول بعد) التربوي التأهيل دبلوم برنامج في االلتحاق إعادة طلب تقديم رسم

 (البكالوريوس على
 (مستردة غير) أردني دينار 43

 (غير مستردة)دينار أردني  03 البكالوريوس على الحصول بعد فرعي برنامج في االلتحاق طلب تقديم رسم

 (غير مستردة)دينار أردني  03 خاص بوضع كطالب االلتحاق طلب تقديم رسم

 (غير مستردة)دينار أردني  03 مستمع كطالب االلتحاق طلب تقديم رسم

 بوضع العليا الدراسات برامج من  مساقات لدراسة لتحاقا طلب تقديم رسم

 خاص
 (مستردة غير) أردني دينار 03

 

 

 

 1024/1025 للعام األكاديمي خاصة فئاتول التربوي التأهيل لدبلوم المعتمدة الساعة رسم

 الفئة
 التعليمية غير الرسوم

   (األردني بالدينار)

 رسم الساعة المعتمدة 

 (بالدينار األردني) 

 03 03 (بعد الحصول على البكالوريوس)دبلوم التأهيل التربوي 

 - (في الجامعة أثناء دراسة البكالوريوس)دبلوم التأهيل التربوي 
حسب رسم ساعة الكلية التي يدرس 

 فيها الطالب

 03 03 البكالوريوس على الحصول بعد الفرعي البرنامج

 03 03 طلبة بوضع خاص

 الكلية حسب الرسوم نصف 03 طلبة مستمعون

 03 العليا الدراسات برامجمن  مساقات لدراسة خاص بوضع طلبة
 العليا الدراسات برنامج ساعة رسم

 دنانير 03+  المساق يطرح الذي

للطلبة المقبولين في  ( مساقات البكالوريوس) المساقات اإلستدراكية

 برامج الدراسات العليا
- 03 

 .الجامعة تقرره ما حسب سنويا   للتغيير قابلة الجامعية والرسوم األقساط( أ)


