
  لبرنامج الماجستير ورسوم الساعات المعتمدة بالدينار األردنيالمطروحة  التخصصات
 -:كما يلي (والهندسية والعلمية )التخصصات اإلنسانية الماجستيرالرسوم اإلضافية المطلوبة لدرجة 

 

 البيــــــــــــــــــــــــــان
  البرنامج العادي
 بالدينار األردني

 دوليالبرنامج ال
 ينار األردنيبالد

التخصصات 
 اإلنسانية

 التخصصات 
 والهندسية العلمية

التخصصات 
 اإلنسانية

التخصصات 
 العلمية والهندسية

 80 80 15 15 (  عن القبولمرة واحـدة رسم قبول )
 320 320 150 150 (عند القبول رسوم التحاق )مرة واحدة

 مرة واحدةغ ر مســـــــــتر ة ) رســـــــــوم   م نا 
 (عند القبول

10 10 55 55 
 450 300 115 65 رســوم أخـــرى لكل فصل  راسي

 )عندالقبول(240 المجموع
 )فصلي(65

 
 )عندالقبول(290

 )فصلي(115

 

 )عندالقبول(755
 )فصلي(300

 )عند القبول( 905
 )فصلي(450

 

 45 45 45 45 رسوم  خرج
 
 -سوم الساعات المعتمدة بالدينار األردني:ر 

 الكلية/ التخصص

 مج العادي البرنا
 بالدينار األردني

 البرنامج الدولي
 بالدينار األردني

 للطالب غير األردني  ة المعتمدةرسم الساع للطالب األردني  ة المعتمدةرسم الساع

 كلية العلوم
 200 100 التطبيقيةالفيزياء 
 200 100 الكيمياء 

 200 100 العلوم الحياتية 

 كلية اآلداب
 170 85 نزاعاتدراسات السالم وال

 اللغة العربية وآدابها/ اللغويات
85 

100 

على الطلبة  107/10/2019)قرار مجلس األمناء 

 (2019/2020ألول االمسجلين اعتباراً من الفصل 

 اللغة العربية وآدابها/ األدب والنقد
85 

100 

على الطلبة  107/10/2019)قرار مجلس األمناء 

 (2019/2020ألول االمسجلين اعتباراً من الفصل 

 170 85 اللغة االنجليزية



 الكلية/ التخصص

 مج العادي البرنا
 بالدينار األردني

 البرنامج الدولي
 بالدينار األردني

 للطالب غير األردني  ة المعتمدةرسم الساع للطالب األردني  ة المعتمدةرسم الساع

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
 170 85 محاسبة وتمويل

 170 85 إدارة أعمال/ إنتاج وعمليات

 170 85 االستثمار والتمويل

 كلية العلوم التربوية

 170 85 اإلدارة التربوية
 170 85 مناهج وأساليب تدريس

 170 85 علم نفس تربوي 

 170 85 لنفسيااإلرشاد 

 كلية الهندسة
 250 125 الهندسة الميكانيكية/ أنظمة الطاقة

 250 125 إدارة الصيانة
 175 60 هندسة االنشاءات

 175 100 إدارة األزمات والكوارث
 250 125 هندسة العمارة

 التطبيقيةكلية العلوم الطبية 
 200 100 العلوم الطبية المخبريـــة 

 175 85 التغذية العالجية الطبية وسالمة الغذاء
 كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث

 170 85  بية القديمةآثار الحضارات العر 
 170 85 إدارة وتطوير المواقع السياحية والتراثية

 كلية الملكة رانيا للطفولة
 170 85 تربية خاصة للطفولة

 كلية االمير الحسين بن عبد هللا الثاني لتكنولوجيا المعلومات
 200 100 هندسة البرمجيات 
 100 75 األمن السيبراني

 لموارد الطبيعية والبيئةاألمير الحسن بن طالل لكلية 
 200 100 الجيولوجيا التطبيقية

 200 100 التغيرات المناخية واستدامة األراضي الجافة
 200 100 علوم البيئة وإدارتها

 كلية التمريض
 200 100 التمريض

 


