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 البكالوريوس تخصصات ومتطلبات القبول ورسوم الساعات المعتمدة في برامج

 
 :، ما يلي01/5/7102بتاريخ ( 3/7102)قرر مجلس األمناء في جلسته رقم 

 
وحسب أسس القبول المقررة من  مج الدولي في جميع تخصصات مرحلة البكالوريوس،إعتماد البرنا: أولا 

، على أن ال (بالكشف المرفق)اللجنة العليا للبرنامج الموازي والدولي، وفقاً للرسوم الجامعية المبينة 

 .يتم قبول الطلبة غير األردنيين إال في هذا البرنامج

ج البكالوريوس الموازي، يُقبل الطلبة األردنيين من حملة الشهادة الثانوية العامة األردنية في برنام :ثانياا 

أسس القبول المقررة من اللجنة العليا للبرنامج الموازي والدولي، وفقاً للرسوم الجامعية المبينة وحسب 

 .(بالكشف المرفق)

يقبل الطلبة األردنيين من حملة الشهادة الدولية، أو الغير أردنية، والطلبة المقيمين في الضفة الغربية،  :ثالثاا 

وحسب أسس في برنامج البكالوريوس الموازي، ( مصدر الشهادة من مكان اإلقامةو)وقطاع غزة 

بالكشف )القبول المقررة من اللجنة العليا للبرنامج الموازي والدولي، وفقاً للرسوم الجامعية المبينة 

 .(المرفق

 .الغاء جميع القرارات السابقة التي تتعارض مع هذا القرار :رابعاا 

 (.7102/7102)لقرار على الطلبة المقبولين من بدء العام الجامعي يطبق هذا ا :خامساا 

( 7112)لسنة ( 71)من قانون الجامعات األردنية رقم ( ز/00)وذلك إستناداا ألحكام المادة 

 (.7101)لسنة ( 01)والمعدل بقانون الجامعات األردنية المؤقت رقم 

 

 :، ما يلي71/8/7102بتاريخ ( 5/7102)قرر مجلس األمناء في جلسته رقم 

 

، والخاص 01/5/7102بتاريخ ( 3/7102)في جلسته رقم ( 70/7102)الموافقة على تعديل قراره رقم 

 7102حملة شهادة البجروت لعام ( 82)بتعديل قيمة الرسوم الجامعية للبرنامج الدولي الخاص بطلبة عرب 

دوالر بدالً من ( 811)األسنان لتصبح فما بعد، بحيث يتم تعديل الرسوم الجامعية في تخصصي الطب، وطب 

 .دوالر( 511)

 

والمعدل بقانون ( 7112)لسنة ( 71)من قانون الجامعات األردنية رقم ( ز/00)وذلك إستناداً ألحكام المادة 

 (.7101)لسنة ( 01)الجامعات األردنية المؤقت رقم 
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 لوريوسالبكا تخصصات ومتطلبات القبول ورسوم الساعات المعتمدة في برامج
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 رسم الساعة المعتمدة

البرنامج العادي للطلبة 
األردنيين والطلبة غير 

األردنيين ضمن االتفاقيات 

 (بالدينار األردني)الثقافية 

 البرنامج الموازي

 البرنامج الدولي
بالدوالر ) 

 (األمريكي

الطالب األردني الحاصل 

على الثانوية األردنية 
 (بالدينار األردني)

الطالب األردني الحاصل على الثانوية 
الطالب ( بالدينار األردني)غير األردنية 

الفلسطيني الحاصل على الثانوية 
 (بالدينار األردني)الفلسطينية 

 الطب
 511 211 151 63 58% الطب والجراحة

 211 1% 51 62 18% والسياسات الصحيةاالدارة 

العلوم الطبية 
 التطبيقية

 211 1% 51 62 18% العلوم الطبية المخبرية

 211 1% 51 62 18% تكنولوجيا األشعة

 211 1% 5% 22 358 تكنولوجيا صناعة األسنان

 211 1% 51 22 358 علوم طب األسنان المساندة

 211 1% 51 62 18% البصريات

 211 1% 51 62 18% العالج الطبيعي

 211 1% 51 62 18% العالج الوظيفي

 211 1% 51 62 18% السمع والنطق

 511 211 151 61 58% طب وجراحة األسنان طب األسنان

 الصيدلة
 221 111 5% 21 18% الصيدلة

 5%2 125 111 %2 18% دكتور صيدلة

 التمريض
 111 1% 51 61 18% التمريض

 111 1% 51 61 18% القبالة

 الهندسة

 1%1 111 51 21 18% الهندسة الكيميائية

 211 111 5% 21 18% الهندسة المدنية

 1%1 111 5% 21 18% الهندسة الكهربائية

 1%1 111 31 21 18% الهندسة الميكانيكية

 1%1 111 5% 21 18% الهندسة الطبية الحيوية

 1%1 111 31 66 18% الهندسة الصناعية

 1%1 111 111 51 18% هندسة الطيران

 1%1 111 111 66 18% الهندسة النووية

 211 1% 51 23 18% الطب والجراحة البيطرية الطب البيطري

 الزراعة

 5% 21 21 13 358 اإلنتاج الحيواني

 5% 21 21 13 358 اإلنتاج النباتي

 111 5% 51 13 358 التغذية وتكنولوجيا الغذاء

 5% 21 21 13 358 التربة والري

 العلوم واآلداب

 111 1% 51 12 358 اللغة االنجليزية واللغويات

 5% 51 21 13 358 الرياضيات

 5% 51 21 13 358 الكيمياء

 5% 51 21 13 358 الفيزياء

 01 31 51 62 358 وراثيةهندسة وتقانات حيوية 

تكنولوجيا 
الحاسوب 
 والمعلومات

 1%1 5% 5% 21 18% هندسة الحاسوب

 125 5% 5% 66 358 علوم الحاسوب

 125 5% 5% 66 358 نظم المعلومات الحاسوبية

 1%1 5% 5% 21 18% هندسة وأمن شبكات الحاسوب

 1%1 5% 5% 66 358 هندسة البرمجيات

 العمارة و التصميم

 211 111 5% 66 18% العمارة

 1%1 111 5% 66 18% تخطيط وتصميم المدن

 1%1 111 5% 66 358 التصميم والتواصل البصري

 https://services.just.edu.jo/applic: يكون تقديم طلبات االلتحاق الكترونيا من خالل الرابط 

 


