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الجامعــــــة الأردنيـــــــة

 2016/2015          

البرنامج الموازي

والدولي
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�صروط القبول في البرنامج الموازي والدولي للح�صول على درجة البكالوريو�س:-

انواع القبول وال�صهادات والجن�صيات التي ي�صمح لها بالتقدم للبرنامجين الموازي والدولي:  -1

عملة الدفع�صروط خا�صةجن�صية �صهادة الثانويةجن�صية الطالبا�صم الربنامج

الربنامج 

املوازي

الأردنية
ال�شهادة الأردنية والعربية 

والأجنبية

معادلة ال�شهادة 

الجنبية من وزارة 

الرتبية والتعليم

الدينار 

الردين

الفل�سطينية
ال�شهادة الأردنية والعربية 

والأجنبية

اأبناء الأردنيات

 حا�سل على ثانوية عامة 

اأردنية اول ما يعادلها من 

داخل الأردن فقط

الربنامج الدويل
جميع اجلن�شيات 

باإ�ستثناء الأردنية

ال�شهادة الأردنية والعربية 

والأجنبية

معادلة ال�شهادة 

الأجنبية من وزارة 

الرتبية والتعليم

الدولر

�صروط القبول:  -2

اأن تكون �سهادة الدرا�سة الثانوية التي يحملها الطالب من فرع يوؤهله لاللتحاق بالكلية/التخ�س�ص المتقدم اإليه:  -1

... �سهادة الدرا�سة الثانوية العامة/ الفرع العلمي مقبولة في جميع التخ�س�سات. اأ- 

... �سهادة الدرا�سة الثانوية العامة/ الفرع الأدبي مقبولة في الكليات الإن�سانية. ب- 

)ح�سب  المقررتين  الإ�سافيتين  المادتين  درا�سة  مع  المهنية  الفروع  العامة/  الثانوية  الدرا�سة  �سهادة   ... ج- 

اأ�س�ص القبول(.

د- ... �سهادة الدرا�سة الثانوية العامة/ فرع الإدارة المعلوماتية )ح�سب اأ�س�ص القبول(.

توؤهله  باأنها  الطالب  اأثبت  ما  اإذا   ، الخرى  الفروع  في  الردنية  غير  الثانوية  الدرا�سة  �سهادة  قبول  يجوز  هـ- 

لاللتحاق في جامعات البلد الذي ا�سدر هذه ال�سهادة.

الحد الأدنى لمعدل �سهادة الثانوية العامة المطلوب لاللتحاق في كليتي الطب وطب الأ�سنان )85%(، وفي كلية   -2

والتمري�ص  التاأهيل  علوم  كليات  وتخ�س�سات  الطبية  والتحاليل  الهند�سة)%80(  كلية  وتخ�س�سات  ال�سيدلة 

)70%(، وباقي الكليات )%65(.

يحوز قبول الطلبة الحا�سلين على �سهادة دبلوم كليات المجتمع اأو ما يعادلها في التخ�س�سات المناظرة لها في   -3

الجامعة الأردنية �سمن ال�سروط التالية:-

اأن يكون الطالب ناجحًا في �سهادة الثانوية العامة الأردنية اأو ما يعادلها. اأ- 

اأن ل يقل تقدير الطالب في �سهادة الدبلوم عن جيد اأو اأن ل يقل معدله فيها عن )68%( لجميع التخ�س�سات  ب- 

المواد  معادلة  وتتم   )%70( عن  فيها  معدله  يقل  اأن  يجوز  ل  والتي  والهند�سة  ال�سيدلة  تخ�س�سات  عدا  ما 

لنظام ال�سنتين و لنظام الثالث �سنوات  بما ل يزيد على )55( �ساعة معتمدة من مواد الخطة الدرا�سية من قبل 

الأق�سام المعنية بتدري�ص المواد على اأن ل تقل عالماتها عن )70%( اأو ما يعادلها في كل مادة لتخ�س�سات 

ال�سيدلة والهند�سة و )68%( اأو ما يعادلها لباقي التخ�س�سات، ،و اأن ل يقل عدد ال�ساعات المعتمدة للمادة 

المعادلة عما هو مطلوب في الخطة واأن تكون المواد �سمن الخطة الدرا�سية للتخ�س�ص الملتحق به الطالب 

واأن ل تح�سب عالمات الطالب في هذه المواد في معدله التراكمي.
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�سريطة  الأردن  خارج  من  الدبلوم  �سهادة  على  الحا�سلين  الأردنيين  غير  و  الأردنيين  الطلبة   قبول  يجوز  ج-  

اعتراف دولهم بالموؤ�س�سات التعليمية التي تخرجوا منها، وعليهم اإح�سار وثيقة تثبت اأن هذه ال�سهادة توؤهلهم 

لموا�سلة تعليمهم الجامعي لم�ستوى البكالوريو�ص في دولهم، وفي هذه الحالة ينظر في معادلة  المواد على 

اأو ما  ال�سيدلة والهند�سة و )%68(  اأو ما يعادلها في كل مادة لتخ�س�سات  اأن ل تقل عالماتها عن )%70( 

يعادلها لباقي التخ�س�سات،  على اأن ل يزيد عدد ال�ساعات المعادلة عن )55( �ساعة معتمدة لنظام ال�سنتين و 

لنظام الثالث �سنوات،و اأن ل يقل عدد ال�ساعات المعتمدة للمادة المعادلة عما هو مطلوب في الخطة واأن تكون 

المواد �سمن الخطة الدرا�سية للتخ�س�ص الملتحق به الطالب واأن ل تح�سب عالمات الطالب في هذه المواد 

في معدله التراكمي.

على الطالب الملتحق في البرنامج الموازي اأو البرنامج الدولي، و�سبق اأن در�ص موادًا في جامعة اأخرى اأو كلية   -4

اأخرى اأن يجتاز بنجاح ما ل يقل عن )50%( من الخطة الدرا�سية المعتمدة للتخرج حين قبول الطالب، واأن يكون 

من �سمنها على الأقل ن�سف عدد ال�ساعات المعتمدة من متطلبات الق�سم التخ�س�سية، واأن يكون حا�سل على عالمة 

اأو ما يعادلها  في المواد التي در�سها ، واأن ل يكون قد م�سى على درا�ستها اأكثر من �سبع �سنوات  )ج(  فاأعلى 

لم�ستوى البكالوريو�ص والدبلوم.

اأو �سهادة  الثانوية  الدرا�سة  الطالب في �سهادة  تناف�سيًا ح�سب معدل  الموازي والدولي  البرنامج  القبول في  يتم   -5

الدبلوم وح�سب المعايير المعتمدة في الجامعة.

ل يجوز لمن التحق بالبرنامج الموازي اأو البرنامج الدولي التحويل اإلى البرنامج العادي.  -6

ل يجوز لمن التحق بالبرنامج الدولي التحويل اإلى البرنامج العادي اأو البرنامج الموازي.  -7

اإح�سار  اأخرى ويرغب باللتحاق بالجامعة الأردنية  اأية موؤ�س�سة تعليمية  الدرا�سة في  له  على الطالب الذي �سبق   -8

اإثبات اأنه لم يف�سل منها لأ�سباب تاأديبية )ح�سن �سيرة و�سلوك من جامعته(.

ال�ساعات  ر�سوم  له  ترد  بالن�سحاب،  رغب  ثم  الجامعية  الر�سوم  ودفع  بالت�سجيل  وقام  الطالب،  قبول  حال  في   -9

المعتمدة الم�سجلة فعليًا كما يلي:-

)90%( من ر�سوم ال�ساعات المعتمدة، اإذا ان�سحب ر�سميًا قبل بداية الف�سل الدرا�سي ح�سب التقويم الجامعي   -

المعتمد .

)75%( من ر�سوم ال�ساعات المعتمدة، اإذا ان�سحب ر�سميًا في الأ�سبوع الأول من بدء  الدرا�سة.  -

)50%( من ر�سوم ال�ساعات المعتمدة، اإذا ان�سحب ر�سميًا في الأ�سبوع الثاني من بدء  الدرا�سة.  -

)25%( من ر�سوم ال�ساعات المعتمدة، اإذا ان�سحب ر�سميًا في الأ�سبوع الثالث من بدء  الدرا�سة.  -

تح�سب الن�سبة من ر�سوم ال�ساعات المعتمدة اعاله للطالب الذي يقبل بعد بدء الدرا�سة من تاريخ قبوله.  -

ل ترد للطالب اأية ر�سوم اإذا ان�سحب ر�سميًا بعد الأ�سبوع الثالث من بدء الدرا�سة اأو من تاريخ قبول الطالب   -

في الجامعة اإذا قبل الطالب بعد بدء الدرا�سة، ويرد له ر�سيد ال�ساعات  المدورة.

الوثائق المطلوبة عند اإتمام عملية القبول:-

ك�سف عالمات الثانوية العامة الأ�سلي م�سدق ح�سب الأ�سول. اأ- 

�سهادة المعادلة الأ�سلية للطالب الحا�سل على �سهادة اأجنبية. ب- 

للطلبة  الأ�سول  ح�سب  م�سدق  الأ�سلي  الدبلوم  عالمات  وك�سف  الأ�سلية  ال�سامل  المتحان  م�سدقة  ج-  

الحا�سلين على دبلوم كليات المجتمع.

�سورة م�سدقة عن )هوية الأحوال المدنية و�سهادة الميالد للطالب الأردني( . د-  

هـ-  دفتر خدمة العلم للطلبة الردنيين الذكور من مواليد عام 1975 الى مواليد عام 1997.

�سورة عن جواز ال�سفر للطالب غير الأردني. و-  

ثالث �سور �سخ�سية. ز-  



-4-

تخ�ص�صات الكليات الإن�صانية )بكالوريو�س(

ا�صم التخ�ص�س

عدد 

�صاعات 

الخطة

الحد

الأدنى

لمعدل 

الثانوية

البرنامج الدوليالبرنامج الموازي

ر�صم ال�صاعة المعتمدة 

للطلبة الأردنيين

والفل�صطينيين بالدينار

ر�صم ال�صاعة المعتمدة للطلبة غير 

الأردنيين بالدولر

٭ تخ�ص�صات كلية اللغات الأجنبية

210 دولرًا75 دينارًا13265اللغة الإنجليزية واآدابها

210 دولرًا75 دينارًا13265اللغة الإنجليزية التطبيقية

140 دولرًا   75 دينارًا13265اللغة الفرن�سية واآدابها

140 دولرًا   75 دينارًا14465اللغتين الألمانية والإنجليزية

140 دولرًا   75 دينارًا14465اللغتين الإيطالية والإنجليزية

140 دولرًا   75 دينارًا14465اللغتين الإ�سبانية والإنجليزية

210 دولرًا75 دينارًا14465اللغتين الكورية والإنجليزية 

210 دولرًا75 دينارًا14465اللغتين ال�سينية والإنجليزية 

210 دولرًا75 دينارًا14465اللغتين الرو�سية والإنجليزية 

210 دولرًا75 دينارًا14465اللغتين التركية والإنجليزية 

٭تخ�ص�صات كلية الأعمال

210 دولرًا75 دينارًا13265المحا�سبة

210 دولرًا75 دينارًا13265اإدارة الأعمال

210 دولرًا75 دينارًا13265الت�سويق

210 دولرًا75 دينارًا13265التمويل

260 دولرًا100 دينارًا13265نظم المعلومات الإدارية

140 دولرًا60 دينارًا13265اقت�ساد الأعمال

210 دولرًا60 دينارًا13265الإدارة العامة

٭ تخ�ص�صات كلية ال�صريعة

140 دولرًا60 دينارًا13265اأ�سول الدين

140 دولرًا60 دينارًا13265الفقه واأ�سوله

210 دولرًا75 دينارًا13865الم�سارف الإ�سالمية

140 دولرًا70 دينارًا13265الإمامة والخطابة )ذكور(

٭تخ�ص�صات كلية العلوم التربوية

140 دولرًا60 دينارًا13265الإر�ساد وال�سحة النف�سية

140 دولرًا60 دينارًا13265التربية الخا�سة

140 دولرًا60 دينارًا13265تربية الطفل

140 دولرًا60 دينارًا13265معلم ال�سف

210 دولرًا75 دينارًا13265علم المكتبات والمعلومات

160 دولرًا75 دينارًا14165٭ كلية الحقوق

140 دولرًا60 دينارًا13365٭ كلية التربية الريا�صية
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ا�صم التخ�ص�س

عدد 

�صاعات 

الخطة

الحد

الأدنى

لمعدل 

الثانوية

البرنامج الدوليالبرنامج الموازي

ر�صم ال�صاعة المعتمدة 

للطلبة الأردنيين

والفل�صطينيين بالدينار

ر�صم ال�صاعة المعتمدة للطلبة غير 

الأردنيين بالدولر

٭تخ�ص�صات كلية الآداب

140 دولرًا60 دينارًا13265اللغة العربية واآدابها

140 دولرًا60 دينارًا13265التاريخ

140 دولرًا60 دينارًا13265الجغرافيا

140 دولرًا60 دينارًا 13265علم الجتماع

140 دولرًا60 دينارًا13265علم النف�ص

140 دولرًا60 دينارًا13265الفل�سفة

170 دولرًا60 دينارًا13265العمل الجتماعي

٭ تخ�ص�صات كلية الآثار وال�صياحة

140 دولرًا60 دينارًا13265الآثار

140 دولرًا60 دينارًا13265اإدارة الم�سادر التراثية و�سيانتها

140 دولرًا60 دينارًا13265الإدارة ال�سياحية

٭ تخ�ص�صات كلية الفنون والت�صميم

210 دولرًا90 دينارًا13265الفنون الب�سرية

210 دولرًا90 دينارًا13265الفنون الم�سرحية

210 دولرًا90 دينارًا13265المو�سيقى

كلية الأمير ح�صين بن عبد اهلل الثاني للدرا�صات الدولية

140 دولرًا60 دينارًا13265العلوم ال�سيا�سية
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تخ�ص�صات الكليات العلمية )بكالوريو�س(

ا�صم التخ�ص�س

عدد 

�صاعات 

الخطة

الحد

الأدنى

لمعدل 

الثانوية

البرنامج الدوليالبرنامج الموازي

ر�صم ال�صاعة المعتمدة 

للطلبة الأردنيين

والفل�صطينيين بالدينار

ر�صم ال�صاعة المعتمدة للطلبة غير 

الأردنيين بالدولر

٭ تخ�ص�صات كلية العلوم

170 دولرًا75 دينارًا13265الريا�سيات

170 دولرًا75 دينارًا13265الفيزياء

170 دولرًا75 دينارًا13265 الكيمياء

170 دولرًا75 دينارًا13265العلوم الحياتية

170 دولرًا75 دينارًا13265الجيولوجيا البيئية والتطبيقية

260 دولرًا100 دينارًا13270التحاليل الطبية

٭ تخ�ص�صات كلية الزراعة

170 دولرًا75 دينارًا13865الب�ستنة والمحا�سيل

170 دولرًا75 دينارًا13865الوقاية النباتية

170 دولرًا75 دينارًا13865الإنتاج الحيواني

170 دولرًا75 دينارًا13865الأرا�سي والمياه والبيئة

170 دولرًا75 دينارًا13865القت�ساد الزراعي واإدارة الأعمال الزراعية

210 دولرًا80 دينارًا13865تن�سيق المواقع واإنتاج الأزهار

240 دولرًا100 دينارًا13865تغذية الإن�سان والحميات

240 دولرًا100 دينارًا13865علم وتكنولوجيا الغذاء

٭تخ�ص�صات كلية الهند�صة والتكنولوجيا

260 دولرًا115 دينارًا16280الهند�سة المدنية

260 دولرًا120 دينارًا17480هند�سة العمارة

260 دولرًا100 دينارًا16280الهند�سة الكهربائية

260 دولرًا100 دينارًا16280هند�سة الحا�سوب

260 دولرًا100 دينارًا16280هند�سة الميكاترونك�ص

260 دولرًا115 دينارًا16280الهند�سة الميكانيكية

260 دولرًا100 دينارًا16280الهند�سة الكيميائية

260 دولرًا115 دينارًا16280الهند�سة ال�سناعية

٭ تخ�ص�صات كلية ال�صيدلة 

280 دولرًا100 دينارًا16280ال�سيدلة

500 دولرًا120 دينارًا21680دكتور في ال�سيدلة

500 دولرًا200 دينارًا25685٭ كلية الطب )6 �سنوات(
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ا�صم التخ�ص�س

عدد 

�صاعات 

الخطة

الحد

الأدنى

لمعدل 

الثانوية

البرنامج الدوليالبرنامج الموازي

ر�صم ال�صاعة المعتمدة 

للطلبة الأردنيين

والفل�صطينيين بالدينار

ر�صم ال�صاعة المعتمدة للطلبة غير 

الأردنيين بالدولر

٭ تخ�ص�صات كلية علوم التاأهيل

280 دولرًا75 دينارًا13570العالج الطبيعي

280 دولرًا75 دينارًا13570العالج الوظيفي

280 دولرًا75 دينارًا13870الأطراف ال�سطناعية

280 دولرًا75 دينارًا13570علوم ال�سمع والنطق

٭ تخ�ص�صات كلية التمري�س 

170 دولرًا75 دينارًا13670التمري�ص

170 دولرًا75 دينارًا13670 التمري�ص لالإناث

500 دولرًا200 دينارًا19585٭ كلية طب الأ�صنان )5�سنوات(

٭ تخ�ص�صات كلية الملك عبداهللهّ الثاني لتكنولوجيا المعلومات

260 دولرًا100 دينارًا13265اأنظمة المعلومات الحا�سوبية

260 دولرًا100 دينارًا13265علم الحا�سوب

300 دولرًا100 دينارًا13265تكنولوجيا معلومات الأعمال

تخ�ص�صات كليات العقبة )بكالوريو�س(

٭ تخ�ص�صات كلية اللغات

140 دولرًا60 دينارًا13265اللغة العربية واآدابها

210 دولرًا60 دينارًا13265اللغة الإنجليزية واآدابها

210 دولرًا60 دينارًا14465اللغتين الفرن�سية والإنجليزية

٭ تخ�ص�صات كلية الإدارة والتمويل

210 دولرًا60 دينارًا13265المحا�سبة

210 دولرًا60 دينارًا13265اإدارة الأعمال

210 دولرًا60 دينارًا13265اإدارة المخاطر والتاأمين

٭ تخ�ص�صات كلية ال�صياحة والفندقة

210 دولرًا60 دينارًا13265اإدارة ال�سياحة وال�سفر

260 دولرًا70 دينارًا13265اإدارة الفنادق

260 دولرًا70 دينارًا13265اإدارة الطعام وال�سراب

٭ تخ�ص�صات كلية نظم تكنولوجيا المعلومات

260 دولرًا75 دينارًا13265اأنظمة المعلومات الحا�سوبية

260 دولرًا75 دينارًا13265تكنولوجيا معلومات الأعمال

٭ تخ�ص�صات كلية العلوم البحرية

260 دولرًا65 دينارًا13265البيئة ال�ساحلية
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ت�صتوفي الجامعة اأي�صاً الر�صوم التالية:-

ر�صوم البرنامج الموازي للطلبة الأردنيين والفل�صطينين واأبناء الأردنيات:

دينارًا تقديم طلب قبول تدفع لمرة واحدة.  )25(

دينارًا ر�سوم قبول تدفع لمرة واحدة.  )50(

دينارًا ر�سوم امتحانات الكفاءة تدفع لمرة واحدة.  )21(

دينار تاأمينات م�ستردة من طلبة الكليات العلمية تدفع لمرة واحدة.  )100(

دينار تاأمينات م�ستردة من طلبة الكليات الإن�سانية تدفع لمرة واحدة.  )50(

دينارًا ر�سم ت�سجيل في كل ف�سل درا�سي تدفع ف�سليًا.  )46(

دينارًا ر�سم ا�ستخدام الحا�سوب في الف�سل العادي تدفع ف�سليًا.  )30(

دينارًا ر�سم ا�ستخدام الحا�سوب في الف�سل ال�سيفي.  )15(

ر�صوم البرنامج الدولي للطلبة غير الأردنيين:

دولرًا تقديم طلب قبول تدفع لمرة واحدة.  )140(

دولرًا ر�سوم قبول تدفع لمرة واحدة.  )280(

دولرًا ر�سوم امتحانات الكفاءة تدفع لمرة واحدة.  )60(

دولرًا تاأمينات م�ستردة من طلبة الكليات العلمية تدفع لمرة واحدة.  )300(

دولرًا تاأمينات م�ستردة من طلبة الكليات الإن�سانية تدفع لمرة واحدة.  )150(

دولرًا ر�سم ت�سجيل في كل ف�سل درا�سي.  )280(

دولرًا ر�سم ا�ستخدام الحا�سوب في الف�سل العادي.  )100(

دولرًا ر�سم ا�ستخدام الحا�سوب في الف�سل ال�سيفي.  )50(

لمزيد من المعلومات وال�صتف�صارات يرجى مرا�صلتنا عبر البريد الإلكتروني 

regju@ju.edu.jo :الخا�ص بوحدة القبول والت�سجيل وهو

اأو الدخول على الموقع الإلكتروني لوحدة القبول والت�سجيل

Registration.ju.edu.jo
وحدة القبول والت�سجيل الجامعة الأردنية - عمان

فاك�ص )0096265300240( / )تلفون 5355000(

يعقد امتحان الكفاءة في اللغة النجليزية واللغة العربية والمهارات الحا�صوبية لجميع الطلبة بداية الف�صل 

الدرا�صي الذي قبل فيه الطالب، ويتم ن�صر مواعيد المتحانات على موقع وحدة القبول والت�صجيل

Registration.ju.edu.jo

موقع اجلامعة األردنيةصفحة وحدة القبول والتسجيل على الفيسبوكموقع وحدة القبول والتسجيل

مطبعــة اجلامعة األردنية


