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التخصصات المطروحه ومعدالت
القبول والرسوم الدراسیة

Read 189420 times

رسوم التسجیل

162.5 دينار اردنيرسوم طلب القبول وااللتحاق

285 دينار اردنيرسوم تسجیل فصلیة لبرنامج البكالوريوس

350 دينار اردنيرسوم تسجیل فصلیة لبرنامج الماجستیر

100 دينار اردنيرسوم تخرج برنامج البكالوريوس

750 دينار اردنيرسوم تخرج برنامج الماجستیر

15 دينار اردنيرسوم خدمات للطلبة غیر االردنیین لكل فصل

رسوم تقديم امتحانات المستوى(اللغة العربیة،اللغة
45دينار اردنياالنجلیزية،الحاسوب)

 

التخصصات والرسوم لدرجة البكالوريوس للعام الجامعي 2019 / 2018

عدد ساعاتالتخصص
التخصص

معدل سنوات
الحد األدنى لمعدل الثانويةالدراسة

رسوم
الساعات
(بالدينار
االردني)

كلیة الھندسة

125%80 (علمي,صناعي)1605ھندسة مدنیة

125%80 (علمي)1655ھندسة العماره

100%80 (علمي,صناعي)1605ھندسة الطاقة المتجددة
ھندسة كھربائیة-ھندسة االتصاالت

100%80 (علمي,صناعي)1605وااللكترونیات

كلیة تكنولوجیا المعلومات

80%60 (علمي)*1354ھندسة البرمجیات

70%60 (علمي)*1354علم الحاسوب

70%60 (علمي)*1354نظم المعلومات الحاسوبیة

70%60 (علمي)*1354انظمة الشبكات الحاسوبیة

70%60 (علمي)*1354النظم الحاسوبیة للوسائط المتعددة

          80          %60 (علمي)*        4      135أمن المعلومات والفضاء االلكتروني

 
كلیة اآلداب

%135460اللغة العربیة وأدابھا
50(علمي، أدبي) *

%135460اللغة اإلنجلیزية وآدابھا
70(علمي، أدبي) *

%135460اللغة اإلنجلیزية /الترجمة
70(علمي، أدبي) *

%135460علم النفس
70(علمي، أدبي) *

كلیة العلوم التربويه

%135460معلم صف
60(علمي، أدبي) *

%135460تربیة الطفل
50(علمي، أدبي) *

كلیة العلوم

80%60 (علمي)*1354الكیمیاء

60%60 (علمي)*1354الفیزياء

         70         %60(علمي)*        4       135                   الرياضیات

كلیة االعمال

%132460إدارة األعمال
80(علمي، أدبي) *

%132460نظم المعلومات اإلدارية
70(علمي، أدبي) *

%132460االدارة المالیة والمصرفیة
80(علمي، أدبي) *

%132460التسويق
70(علمي، أدبي) *

%132460المحاسبة
80(علمي، أدبي) *

كلیة الصیدلة
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125%80 (علمي)1605الصیدلة

كلیة الحقوق

%141465الحقوق
70(علمي، أدبي) *

 
كلیة التمريض

90%70 (علمي)*1324التمريض

كلیة العلوم الطبیه المسانده

125%70 (علمي) *1324العالج الطبیعي

 
 

*يقبل الطالب الحاصل على الثانوية العامة بالفروع المھنیة شريطة النجاح بالمواد اإلضافیة التي تؤھله لاللتحاق بالجامعات حسب
تعلیمات وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي.

**يمكن قبول الطلبة غیر األردنیین استثناء من شرط المعدل وبحد أعلى 15 عالمه أقل من الحد المسموح به لمعدالت القبول.

 
 

التخصصات والرسوم لدرجة الماجستیر للعام الجامعي 2017 / 2018
 

عدد ساعاتالتخصص
التخصص

معدل سنوات
الدراسة

الحد االدنى لتقدير
رسوم الساعاتالبكالوريوس

كلیة الصیدلة

200جید332العلوم الصیدالنیة

كلیة اآلداب

175جید332ماجستیر اللغة العربیة

كلیة االعمال

(MBA) 250جید332إدارة األعمال

200جید332المحاسبة

 

كلیة العلوم التربويه

200جید332ماجستیر رياض االطفال

كلیة تكنولوجیا المعلومات

175جید332ماجستیر ھندسة البرمجیات

 

كلیة الھندسة

250جید332ماجستیر ادارة المشاريع الھندسیة

 250جید 2 33 ماجستیر ھندسة االنشاءات 

كلیة الحقوق

200جید332ماجستیر القانون

كلیة التمريض

                   ماجستیر تمريض
             250                 جید                2            34الحاالت المزمنة
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