
 لدرجة البكالوریوس ورسوم الساعات المعتمدة بالدینار األردنيالمطروحة  التخصصات
 -:الرسوم اإلضافیة المطلوبة لدرجة البكالوریوس كما یلي

  البرنامج العادي انـــــــــــــــــالبی
 بالدینار األردني

 البرنامج الموازي
 بالدینار األردني

 البرنامج الدولي
 بالدینار األردني

 ٨٠ ٨٠ ١٥ )عند القبولمرة واحـدة ( رسم قبول 
 ٥٥ ٥٥ ١٠ )عند القبول مرة واحدة(غیر مستردة  تأمینات

 ١٥ ١٥ ١٥ )عند القبول مرة واحدة(رسم امتحانات المستوى
 ١٣٥ ١٣٥ ٣٠ رســوم أخـــرى لكل فصل دراسي

 ٣٥ ٣٥ ١٠ رسم استخدام حاسـوب لكــل فصل دراسي

 )القبولعند (٨٠ المجموع
 )فصلي(٤٠

 )عند القبول(٣٢٠
 )فصلي(١٧٠

 )عند القبول(٣٢٠
 )فصلي(١٧٠

 

 ٣٥ ٣٥ ٣٥ رسوم التخرج
 

 -:رسوم الساعات المعتمدة

 
 

 التخصص/ الكلیة

الحد األدنى لمعدل 
 القبول

 )معدل الثانویة العامة( 

 )العاديالبرنامج (
 بالدینار األردني

 )البرنامج الموازي( 
 بالدینار األردني

 )البرنامج الدولي( 
 بالدینار األردني

 ة المعتمدةرسم الساع
 للطلبة األردنیین

الحاصلین على شهادة 
 الثانویة العامة األردنیة

رسم الساعة 
للطلبة  المعتمدة
الحاصلین  األردنیین

على شهادة الثانویة 
 العامة األردنیة

رسم الساعة المعتمدة 
للطلبة األردنیین 

شهادة الحاصلین على  
الثانویة العامة غیر 

 األردنیة

رسم الساعة المعتمدة 
 للطلبة
 )الوافدین (غیر األردنیین 

 كلیة العلوم
 ٦٠ ٥٠ ٤٠ ١٨ %٦٥ الریاضیات

 ٦٠ ٥٠ ٤٠ ١٨ %٦٥ الفیزیاء
 ٦٠ ٥٠ ٤٠ ١٨ %٦٥ الكیمیاء

 ٦٠ ٥٠ ٤٠ ١٨ %٦٥ العلوم الحیاتیة
 ٦٠ ٥٠ ٤٠ ٤٠ %٦٥ التكنولوجیا الحیویة

 اآلدابكلیة 
 ٦٠ ٥٠ ٤٠ ١٦ %٦٥ اللغة العربیة وآدبها

 ٨٠ ٧٠ ٦٠ ١٦ %٦٥ اللغة اإلنجلیزیة وآدابها
األدب والدراسات الثقافیة 

 النجلیزیةباللغة ا
٦٠ ٥٠ ٤٠ ٣٠ %٦٥ 

 

العالقات الدولیة والدراسات 

 اإلستراتیجیة
 

٧٠ ٦٠ ٥٠ ٣٠ %٦٥ 



 
 

 التخصص/ الكلیة

الحد األدنى لمعدل 
 القبول

 )معدل الثانویة العامة( 

 )العاديالبرنامج (
 بالدینار األردني

 )البرنامج الموازي( 
 بالدینار األردني

 )البرنامج الدولي( 
 بالدینار األردني

 ة المعتمدةرسم الساع
 للطلبة األردنیین

الحاصلین على شهادة 
 الثانویة العامة األردنیة

رسم الساعة 
للطلبة  المعتمدة
الحاصلین  األردنیین

على شهادة الثانویة 
 العامة األردنیة

رسم الساعة المعتمدة 
للطلبة األردنیین 

شهادة الحاصلین على  
الثانویة العامة غیر 

 األردنیة

رسم الساعة المعتمدة 
 للطلبة
 )الوافدین (غیر األردنیین 

 كلیة االقتصاد والعلوم االداریة
 ٧٠ ٦٠ ٤٠ ١٦ %٦٥ االقتصاد
 ٩٠ ٧٠ ٦٠ ١٦ %٦٥ المحاسبة

 ٨٠ ٧٠ ٦٠ ١٦ %٦٥ إدارة األعمال
 ٨٠ ٧٠ ٦٠ ١٦ %٦٥ العلوم المالیة والمصرفیة

 ٧٠ ٦٠ ٤٠ ٢٠ %٦٥ االقتصاد المالي
 ٧٠ ٦٠ ٤٠ ٢٠ %٦٥ إدارة المخاطر والتأمین
 ٨٠ ٧٠ ٦٠ ٢٠ %٦٥ نظم المعلومات اإلداریة

 ٦٠ ٥٠ ٤٠ ٢٠ %٦٥ إدارة الفنادق
 ٨٠ ٧٠ ٦٠ ٢٠ %٦٥ المحاسبة والقانون التجاري

 ١٠٠ ٦٠ ٦٠ ٤٠ %٦٥ التسویق الرقمي

 كلیة العلوم التربویة
 ٦٠ ٥٠ ٤٠ ١٦ %٦٥ معلم صف
 ٦٠ ٥٠ ٤٠ ٣٠ %٦٥ ينفساإلرشاد ال

 ٦٠ ٥٠ ٤٠ ٢٥ %٦٥ معلم تربیة فنیة

 كلیة الهندسة
 ١٢٠ ١٠٠ ٩٠ ٤٠ %٨٠ الهندسة المدنیة

 ١١٠ ٩٠ ٧٠ ٤٠ %٨٠ المیكانیكیــةالهندسة 
 ١١٠ ٩٠ ٧٠ ٤٠ %٨٠ الهندسة الصناعیــة
 ١١٠ ٩٠ ٧٥ ٤٠ %٨٠ الهندسة الكهربائیة

 ١١٠ ٩٠ ٧٠ ٤٠ %٨٠ المیكاترونكسهندسة 
 ١١٠ ٩٠ ٧٥ ٤٠ %٨٠ الهندسة الطبیة

 ١٠٠ ٩٠ ٧٥ ٤٠ %٨٠ هندسة الحاسوب
 ١٢٠ ١٠٠ ٩٠ ٥٠ %٨٠ هندسة العمارة

 التطبیقیةكلیة العلوم الطبیة 
 ٨٠ ٧٠ ٦٠ ٣٠ %٧٠ العلوم الطبیة المخبریـــة

 ٨٠ ٧٠ ٥٥ ٣٠ %٧٠ التغذیة السریریة والحمیات



 
 

 التخصص/ الكلیة

الحد األدنى لمعدل 
 القبول

 )معدل الثانویة العامة( 

 )العاديالبرنامج (
 بالدینار األردني

 )البرنامج الموازي( 
 بالدینار األردني

 )البرنامج الدولي( 
 بالدینار األردني

 ة المعتمدةرسم الساع
 للطلبة األردنیین

الحاصلین على شهادة 
 الثانویة العامة األردنیة

رسم الساعة 
للطلبة  المعتمدة
الحاصلین  األردنیین

على شهادة الثانویة 
 العامة األردنیة

رسم الساعة المعتمدة 
للطلبة األردنیین 

شهادة الحاصلین على  
الثانویة العامة غیر 

 األردنیة

رسم الساعة المعتمدة 
 للطلبة
 )الوافدین (غیر األردنیین 

 ٨٠ ٧٠ ٥٥ ٣٠ %٧٠ العـــالج الوظیفـــي

 ٨٠ ٧٠ ٥٥ ٣٠ %٧٠ العـــــالج الطبیعـي

 ٨٠ ٧٠ ٥٥ ٣٠ %٧٠ اإلشعاعــيالطبي و التصویــر 

 البدنیة وعلوم الریاضةكلیة التربیة 
 ٧٠ ٦٠ ٥٠ ٢٠ %٦٥ التأهیل الریاضي

 ٦٠ ٥٠ ٤٠ ٢٠ %٦٥ التربیة البدنیة وعلوم الریاضة
 ٦٠ ٥٠ ٤٠ ٢٠ %٦٥ اإلدارة والتدریب الریاضي

 كلیة الملكة رانیا للسیاحة والتراث
 ٦٠ ٥٠ ٤٠ ١٥ %٦٥ یةالسیاح دارةاإل

 ٦٠ ٥٠ ٤٠ ١٥ %٦٥ علم المحافظة على اآلثار
إدارة الموارد التراثیة 

 والمتاحف
٦٠ ٥٠ ٤٠ ١٥ %٦٥ 

 میر الحسین بن عبد اهللا الثاني لتكنولوجیا المعلوماتكلیة األ

 ٩٠ ٨٠ ٧٠ ٤٥ %٦٥ علم الحاسوب وتطبیقاته

 ٩٠ ٨٠ ٧٠ ٤٥ %٦٥ أنظمة المعلومات الحاسوبیة

 ٩٠ ٨٠ ٧٥ ٤٥ %٦٥ هندسة البرمجیات

 ٩٥ ٨٠ ٨٠ ٦٠ %٦٥ تكنولوجیا معلومات االعمال

 ٩٥ ٨٠ ٨٠ ٦٠ %٦٥ األمن السیبراني

علم البیانات والذكاء 
 االصطناعي

٩٥ ٨٠ ٨٠ ٦٠ %٦٥ 

 كلیة الملكة رانیا للطفولة

 ٦٠ ٥٠ ٤٠ ٢٥ %٦٥ تربیة الطفولة المبكرة

 ٧٠ ٦٠ ٥٠ ٣٠ %٦٥ التربیة الخاصة

 لموارد الطبیعیة والبیئةكلیة األمیر الحسن بن طالل ل
 ٦٠ ٥٠ ٤٠ ١٨ %٦٥ والبیئةالجیولوجیا 

 ٦٠ ٥٠ ٤٠ ١٨ %٦٥ إدارة األراضي والمیاه

 ٦٠ ٥٠ ٤٠ ١٨ %٦٥ إدارة المیاه والبیئة



 
 

 التخصص/ الكلیة

الحد األدنى لمعدل 
 القبول

 )معدل الثانویة العامة( 

 )العاديالبرنامج (
 بالدینار األردني

 )البرنامج الموازي( 
 بالدینار األردني

 )البرنامج الدولي( 
 بالدینار األردني

 ة المعتمدةرسم الساع
 للطلبة األردنیین

الحاصلین على شهادة 
 الثانویة العامة األردنیة

رسم الساعة 
للطلبة  المعتمدة
الحاصلین  األردنیین

على شهادة الثانویة 
 العامة األردنیة

رسم الساعة المعتمدة 
للطلبة األردنیین 

شهادة الحاصلین على  
الثانویة العامة غیر 

 األردنیة

رسم الساعة المعتمدة 
 للطلبة
 )الوافدین (غیر األردنیین 

الموارد الطبیعیة في األراضي 
 الجافة

٨٠ ٧٠ ٦٠ ٣٠ %٦٥ 

 كلیة التمریض

 ٨٠ ٧٠ ٦٠ ٢٠ %٧٠ علم التمریض

 كلیة الطب البشري

 ٣٢٠ ٢٥٠ ١٧٥ ٨٥ %٨٥ دكتور في الطب

 العلوم الصیدالنیةكلیة 

 ٢٠٠ ١٥٠ ١٤٠ ٧٥ %٨٠ صیدلة 
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