
فروع الثانوية/ الرسوم الجامعية/ عدد ساعات الخطة / كليات وتخصصات الجامعة األردنية الحدود الدنيا لمعدالت القبول

 التخصص الكلية 

الحد األدنى
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معلوماتيةصحيتمريضيزراعيصناعي

XX√XXXXXX√8525645175500دكتور في الطب الطب 

XX√XXXXXX√8519840175500دكتور في طب األسنان طب األسنان 

XX√XXXXXX√801622990280الصيدلةالصيدلة

XX√XXXXXX√8021650105500دكتور في الصيدلةالصيدلة

X√X√XXXX√√801622990260الهندسة المدنيةالهندسة

X√X√XXXX√√801742995260هندسة العمارةالهندسة

X√X√XXXX√√801622990260الهندسة الكهربائيةالهندسة

X√X√XXXX√√801622990260الهندسة الميكانيكيةالهندسة

X√X√XXXX√√801622985260الهندسة الكيميائيةالهندسة

X√X√XXXX√√801622995260الهندسة الصناعيةالهندسة

X√X√XXXX√√801622990260هندسة الحاسوبالهندسة

X√X√XXXX√√801642985260هندسة الميكاترونكسالهندسة

XX√XXX√√X√701361565170التمريضالتمريض

XX√XXX√√X√701361565170التمريض لإلناثالتمريض

XX√XXX√√X√701353465280العالج الطبيعيعلوم التأهيل

XX√XXX√√X√701353465280العالج الوظيفيعلوم التأهيل

XX√XXX√√X√701383465280االطراف االصطناعية واالجهزة المساعدةعلوم التأهيل

XX√XXX√√X√701353465280علوم السمع والنطقعلوم التأهيل

√√√√√X√√√√651324790260علم الحاسوبالملك عبداهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات

√√√√√X√√√√651324790260أنظمة المعلومات الحاسوبيةالملك عبداهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات

√√√√√X√√√√651326090300تكنولوجيا معلومات األعمالالملك عبداهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات

√√√√√X√√√√651322660170الرياضياتالعلوم

X√√√√X√√√√651322660170الفيزياءالعلوم

X√√√√X√√√√651322660170الكيمياءالعلوم

X√√√√X√√√√651322660170العلوم الحياتيهالعلوم

X√√√√X√√√√651322660170الجيولوجيا البيئية والتطبيقيةالعلوم

XX√XXX√√X√701404585260العلوم الطبية المخبريةالعلوم
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X√√X√X√√√√651382665170البستنة والمحاصيلالزراعة

X√√X√X√√√√651382665170الوقاية النباتيةالزراعة

X√√X√X√√√√651383570210تنسيق المواقع وإنتاج األزهارالزراعة

X√√X√X√√√√651382665170اإلنتاج الحيوانيالزراعة

X√√X√X√√√√651383585240علم وتكنولوجيا الغذاءالزراعة

X√√X√X√√√√651383585240تغذية اإلنسان والحمياتالزراعة

X√√X√X√√√√651382665170األراضي والمياه والبيئةالزراعة

X√√X√X√√√√651382660170اإلقتصادالزراعي وادارةاألعمال الزراعيةالزراعة

√√XXX√√√√√651322070210إدارة األعمالاألعمال

√√XXX√√√√√651322070210المحاسبةاألعمال

√√XXX√√√√√651322070210التمويلاألعمال

√√XXX√√√√√651322070210التسويقاألعمال

√√√√√√√√√√651324790260نظم المعلومات اإلداريةاألعمال

√√XXX√√√√√651322045210اإلدارة العامةاألعمال

√√XXX√√√√√651321645140إقتصاد األعمالاألعمال

√√XXX√√√√√651321670210اللغة اإلنجليزية وآدابهااللغات األجنبية

√√XXX√√√√√651322070210اللغة اإلنجليزية التطبيقيةاللغات األجنبية

√√XXX√√√√√651321665140اللغة الفرنسية وآدابهااللغات األجنبية

√√XXX√√√√√651441665140اللغتين األلمانية واإلنجليزيةاللغات األجنبية

√√XXX√√√√√651441665140اللغتين اإليطالية واإلنجليزيةاللغات األجنبية

√√XXX√√√√√651441665140اللغتين اإلسبانية واإلنجليزيةاللغات األجنبية

√√XXX√√√√√651442570210اللغتين الكورية واإلنجليزيةاللغات األجنبية

√√XXX√√√√√651442570210اللغتين الصينية واإلنجليزيةاللغات األجنبية

√√XXX√√√√√651442570210اللغتين الروسية واإلنجليزيةاللغات األجنبية

√√XXX√√√√√651442570210اللغتين التركية واإلنجليزيةاللغات األجنبية

√√XXX√√√√√651476090275اللغتين الفرنسية واالنجليزيةاللغات األجنبية
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√√XXX√√√√√651321645140اللغة العربية وآدابهااآلداب

√√XXX√√√√√651321645140التاريخاآلداب

√√XXX√√√√√651321645140الجغرافيااآلداب

√√XXX√√√√√651321645140الفلسفةاآلداب

√√XXX√√√√√651321645140علم النفساآلداب

√√XXX√√√√√651321645140علم اإلجتماعاآلداب

√√XXX√√√√√651322555170العمل اإلجتماعياآلداب

√√XXX√√√√√651411665160القانونالحقوق

√√√√√√√√√√651321650140معلم الصفالعلوم التربوية

√√√√√√√√√√651321650140التربية الخاصةالعلوم التربوية

√√√√√√√√√√651321650140اإلرشاد والصحة النفسيةالعلوم التربوية

√√√√√√√√√√651321650140تربية الطفلالعلوم التربوية

√√√√√√√√√√651323070210علم المكتبات والمعلوماتالعلوم التربوية

√√XXX√√√√√751321645140أصول الدينالشريعة

√√XXX√√√√√751321645140الفقه وأصولهالشريعة

√√XXX√√√√√751383570210المصارف االسالميةالشريعة

√√XXX√√√√√651321645140اآلثاراآلثار والسياحة

√√XXX√√√√√651321645140إدارة المصادر التراثية وصيانتهااآلثار والسياحة

√√XXX√√√√√651321645140اإلدارة السياحيةاآلثار والسياحة

√√√√√√√√√√651332050140التربية الرياضيةالتربية الرياضية

√√√√√√√√√√651325080210الفنون البصريةالفنون والتصميم

√√√√√√√√√√651325080210الفنون المسرحيةالفنون والتصميم

√√√√√√√√√√651325080210الموسيقىالفنون والتصميم

√√XXX√√√√√651321645140العلوم السياسيةاألمير الحسين بن عبداهلل الثاني للدراسات الدولية
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 :(فصل قبول الطالب)يتم استيفاء الرسوم التالية          -

(دينار)البرنامج العادي البند

15تقديم طلب قبول

15رسوم القبول

رسوم امتحانات الكفاءة لغة عربية 

وإنجليزية وحاسوب
21

10رسوم تأمنيات مستردة لطلبة الكليات العلمية

5رسوم تأمنيات مستردة لطلبة الكليات اإلنسانية

28(فصليًا)رسوم تسجيل 

20(فصليًا)رسوم إستخدام الحاسوب للفصل العادي 

10(فصليًا)رسوم إستخدام الحاسوب للفصل الصيفي 

109المجموع للتخصصات العلمية*

104المجموع للتخصصات اإلنسانية*

:مضافًا إليها رسوم الساعات المعتمدة للتخصص  (بعد فصل قبول الطالب)يتم استيفاء الرسوم التالية فصليًا          -

الفصلين األول والثانينوع القبول

48(دينار)البرنامج العادي 

76(دينار)البرنامج الموازي 

380(دوالر)البرنامج الدولي 

1160

1010

.يخصم من المجموع رسم تقديم طلب القبول حسب البرنامج إذا تقدم الطالب مسبقًا بطلب إلكتروني وتم قبوله بالتخصص نفسه*

61

30

15

الفصل الصيفي

38

330

272

222

150

280

100

50

(دينار)البرنامج الموازي 

25

50

21

100

50

(دوالر)البرنامج الدولي 

140

280

60

300

46
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