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 الرسوم الجامعية التي تستوفيها جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية من طلبة

 الدراسات العليا 

 األردنيين/ دينار أردني

 

 برنامج الدبلوم العالي

 المبلغ الرسوم

 دينار أردني/ للساعة المعتمدة 60 رسوم الساعات المعتمدة

 دينار 170 رسوم قبول )لمرة واحدة فقط(

 دينار فصليا   100 استخدام مصادر بحثية وتعليميةرسوم 

 دينار فصليا   75 خدمات تكنولوجية

 

 

 الماجستيربرنامج 

  المبلغ الرسوم

رسوم 
 الساعات 
 المعتمدة

 التخصصات التالية:
 برنامج العالج الطبيعي. -
 برنامج علوم التأهيل السريري. -
 هندسة وعلوم النانو.برنامج  -
وأماااااات  اااااابكات  هندسااااااةبرنااااااامج  -

 الحاسوب.
 يانات ج علم الببرنام -
 يويةدسة الطبية الحناله برنامج -

أردني لكل دينار 120

 واحدة معتمدةساعة 

علما  بأت عدد الساعات المعتمدة 
( ساعة 34لبرنامج الماجستير )

معتمدة باستثناء طب األسنات 
( 45فعدد الساعات المعتمدة )

ساعة، والحد األدنى للعبء 
الدراسي للطالب خالل الفصل 

( ساعات 6الدراسي الواحد )

دينارأردني لكل  60 باقي التخصصات معتمدة.

 ساعة معتمدة واحدة

 لطلبة طب االسنات دينار فصليا   1500 رسوم استعمال المواد والمختبرات

 دينار  170 رسوم قبول )لمرة واحدة فقط(

 دينار فصليا   100 رسوم استخدام مصادر بحثية وتعليمية 

 دينار فصليا 75 خدمات تكنولوجية

 

 

 االختصاص العالي في الطببرنامج 

  المبلغ الرسوم

( سااااعة 12) عرساااوم السااااعات المعتدة بواق دينار سنويا   900 رسوم الساعات المعتمدة

( * رساااوم السااااعة المعتمدة سااانويا  معتمدة )
 ( دينار75)

 دينار 160 رسوم قبول )لمرة واحدة فقط(

 سنويا  دينار  200 رسوم استخدام مصادر بحثية وتعليمية 

 دينار سنويا    خدمات تكنولوجية
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 )حزيرات(  30/6( وتنتهي بـ تموز) 1/7تبدأ الدراسة في برنامج االختصاص العالي بـ * 

 مت العام الذي يليه.       
 

 

 

 

 

 

 برنامج االختصاص العالي في طب االسنات/ جراحة الفم والوجه والفكيت

  المبلغ الرسوم

( سااااااعة 12دة بواقع )مرساااااوم السااااااعات المعت دينار سنويا   720 رسوم الساعات المعتمدة

( 60معتمدة )ساانويا ( * رسااوم الساااعة المعتمدة )

 دينار

رسوم استعمال المواد 
 والمختبرات

 دينار سنويا   4500

 دينار 160 رسوم قبول )لمرة واحدة فقط(

رسوم استخدام مصادر بحثية 
 وتعليمية 

 دينار سنويا   200

 دينار سنويا    تكنولوجيةخدمات 

 

 

 

 )حزيرات(  30/6( وتنتهي بـ تموز) 1/7تبدأ الدراسة في برنامج االختصاص العالي بـ * 

 مت العام الذي يليه.       

 

 

 

 


