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  جامعة البلقاء التطبیقیة
  القبول والتسجیلوحدة 

  دائرة كلیات المجتمع
  
  

 ةالمتوسط ةالجامعی الدرجة
  

للطلبة المقبولين اعتباراً من   ورسوم الساعات المعتمدة كليات الجامعةفي    ةالمتوسط  ةالجامعي  الدرجةتخصصات  
  )2018/2019( الثانيبداية الفصل الدراسي  

 
رسوم الساعات 

غیر المعتمدة ل
  ألردنیینا

  رسوم الساعات المعتمدة لألردنیین

 الرقم الكلیة  التخصص
البرنامج الموازي 
  بالدوالر االمریكي

  البرنامج الموازي بالدینار االردني
البرنامج العادي 
شھادة الثانویة   بالدینار االردني

  غیر االردنیة
شھادة الثانویة 

  االردنیة
التزویدادارة  20 30 40 75  

الجامعیةاربد  
 

"اربد "   
1- 

 التجمیل 25 35 45 100

تصمیم االزیاء وانتاج  20 30 40 75
 المالبس

 التمریض المشارك 20 30 40 75

فنون التصمیم الداخلي  20 30 40 75
 والدیكور

مساحة الطرق وحساب  35 45 55 125
 الكمیات

 الحصن الجامعیة
 

"الحصن "   
صیانة المركبات الكھربائیة  35 45 55 125 -2

 والھجینة
 التكییف والتبرید 20 30 40 75

 الصیانة الكھرومیكانیكیة 35 45 55 125
 ھندسة نظم  القوى الكھربائیة 35 45 55 125
ض المشاركالتمری 20 30 40 75   عجلون الجامعیة 

  
  "عجلون "

 المحاسبة 25 35 45  100  -3
 ادارة السیاحة والضیافة 20 30 40 75

 ھندسة الطاقة 35 45 55 125

 السلط التقنیة
  -4  "السلط " 

 ھندسة االبنیة الذكیة 35 45 55  125
 ھندسة معالجة المیاه 35 45 55  125
الذكیةھندسة االنظمة  35 45 55  125  

ھندسة الذكاء االصطناعي  35 45 55  125
 والروبوتات

  للعلوم االنسانیةالسلط   االنتاج النباتي 20 30 40 75
  

  "السلط  " 
 التمریض المشارك 20 30 40 75 -5

 القبالة 25 35 45 100
 ادارة التزوید 20 30 40 75
 االمیرة رحمة الجامعیة  *االصالح والتأھیل   حسب االتفاقیة مع مدیریة االمن العام  

"عالن" القیاس والتشخیص  25 35 45 100 -6 
 ألضطرابات التوحد

 التمریض المشارك 25 35 45 100

  الزرقاء الجامعیة
  

  "الزرقاء " 
7- 

 المختبرات الطبیة 25 35 45 100

یم االزیاء وانتاج تصم 25 35 45 100
 المالبس

)ذكور فقط(علوم الشریعة  20 30 40 75  
 المراقبة الصحیة  25 35 45 100

یم االزیاء وانتاج تصم 25 35 45 100
 المالبس

  االمیرة عالیة الجامعیة
 الشمیساني - عمان" 

 "اناث  –
8- 
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رسوم الساعات 
غیر المعتمدة ل

  ألردنیینا
  رسوم الساعات المعتمدة لألردنیین

 الرقم الكلیة  التخصص
البرنامج الموازي 
  بالدوالر االمریكي

  البرنامج الموازي بالدینار االردني
البرنامج العادي 
شھادة الثانویة   بالدینار االردني

  غیر االردنیة
شھادة الثانویة 

  االردنیة
  الجامعیة عمان ادارة االعمال 20 30 40 75

 شفا بدران -عمان " 
" 

 المحاسبة 20 30 40 75 -9
 ادارة التزوید 25 35 45 100
 العلوم الجمركیة والضریبیة 35 45 55 125

مساحة الطرق وحساب  35 45 55 125
 الكمیات

  ھندسة التكنولوجیةال
  

 " ماركا - عمان" 
10- 

ھندسة العمارة والتصمیم  35 45 55 125
 الداخلي

 تكنولوجیا التصنیع المحوسب 35 45 55 125
 التكییف والتبرید 35 45 55 125
 تكنولوجیا التحكم الصناعي 35 45 55 125

المعدات والتركیبات  35 45 55 125
 الكھربائیة

 االتصاالت وشبكات الحاسوب 35 45 55 125

تكنولوجیا الصناعات  35 45 55 125
 الكیمیائیة

ھندسة االنظمة الھیدرولیكیة  35 45 55 125
اآللیات الثقیلة/  

ھندسة ھیاكل ومحركات  35 45 55 125
  الطائرات

انظمة المالحة الجویة  35 45 55 125
 واالتصاالت في الطائرات

 القبالھ  25 35 45 100

  الكرك الجامعیة
  

 "الكرك " 
11- 

اركالتمریض المش 20 30 40 75  
 ادارة السیاحة والضیافة 20 30 40 75
  )ذكور فقط(علوم الشریعة  20 30 40 75

 ادارة التزوید 25 35 45 100

تكنولوجیا الصناعات  30 40 50 100
ةالكیمیائی  

تكنولوجیا انشاء وصیانة  30 40 50 100
 المباني

  الشوبك الجامعیة السكرتاریا التنفیذیة 20 30 40 75
  

 "الشوبك " 
 االنتاج النباتي 20 30 40 75 -12

 السجل الطبي 25 35 45 100

مساحة الطرق وحساب  25 35 45 100
 الكمیات

  الجامعیة  معان
  

 "معان " 
13- 

 الصیانة الكھرومیكانیكیة 25 35 45 100

المعدات والتركیبات  25 35 45 100
 الكھربائیة

تكنولوجیا الصناعات  25 35 45 100
 الكمیائیة

 تكنولوجیا الطاقة المتجددة 30 40 50 100
 التمریض المشارك 25 35 45 100
 السجل الطبي 25 35 45 100
 الصیدلة 25 35 45 100
 ادارة االعمال 20 30 40 75

  العقبة الجامعیة الھندسة البحریة 55 80 90 200
  

 "العقبة " 
 التمریض المشارك 25 35 45 100 -14

 ادارة الفنادق 25 35 45 100
 العلوم الجمركیة والضریبیة 35 45 55 125
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رسوم الساعات 
غیر المعتمدة ل

  ألردنیینا
  رسوم الساعات المعتمدة لألردنیین

 الرقم الكلیة  التخصص
البرنامج الموازي 
  بالدوالر االمریكي

  البرنامج الموازي بالدینار االردني
البرنامج العادي 
شھادة الثانویة   بالدینار االردني

  غیر االردنیة
شھادة الثانویة 

  االردنیة
 الترجمة 35 45 55 125

 
 
 
 

ً  یعة للطلبة المبتعثین من قبل وزارة االوقافعلوم الشر**   .دینار اردني) 20(رسم الساعة ھو  حصرا

  في الكلیات العامة ت المستوى للحصول على الشھادة الجامعیة المتوسطة ارسوم التسجیل والخدمات وامتحان
  البرنامج الموازي

  بالدوالر االمریكي 
البرنامج   البرنامج الموازي بالدینار االردني

شھادة الثانویة   رسوم الخدمات  العادي
  غیر االردنیة

شھادة الثانویة 
  االردنیة

  لمرة واحدة/  رسم طلب االلتحاق  15 35 45 75
  لمرة واحدة/ رسم القبول   20 40 50 75
  مستردة/ تأمینات إتالف   30 30 40 100

150  110  100  100  
 بدل تدریب في المستشفیات الحكومیة تخصصات برنامج

 المھن الطبیة المساعدة
  بدایة كل عام جامعي

ً / تأمین طبي   15 25 30 125   فصلیا
ً / نشاط طالبي  10  10  20  150   فصلیا
ً / خدمات   20 35 55 125   فصلیا
ً / مكتبة   10 25 30 150   فصلیا
  المجموع  220 300 380 950

  
  
  

  .من رسوم الخدمات الفصلیة%) 50(الخدمات الفصلیة للفصل الدراسي الصیفي  مرسو: مالحظة 
 

  البرنامج الموازي
  بالدوالر االمریكي 

  شھادة الثانویة االردنیة  شھادة الثانویة غیر االردنیة  رسوم أمتحانات المستوى  البرنامج العادي  البرنامج الموازي بالدینار االردني
  رسم إمتحان مستوى اللغة االنجلیزیة  15  20 25  75
  رسم إمتحان مستوى اللغة العربیة  15  20 25  75
  رسم إمتحان مستوى الحاسوب  15  15  15  50

  المجموع  45  55  65  200
  
  
  


