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رسوم الساعات المعتمدة ألبناء الهيئات التدريسية والعاملين في الجامعات األردنية
 
 

 
 -:في البرنامج العادي

 

  تحدد نسبة رسوم الساعات المعتمدة ألبناء أعضاء الهيئات التدريسية والعاملين في الجامعات

 :الشروط التاليةمن الرسوم المقررة، وذلك إذا استوفوا %( 05)األردنية الرسمية بنسبة 
 :والدة الطالب/أن يكون والد (أ

 أوعلى رأس عمله في إحدى الجامعات األردنية الرسمية،  .1

 أوأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة األلمانية،  .2

أحد أعضاء الهيئات التدريسية والعاملين في جامعة البلقاء التطبيقية بما في ذلك كليات المجتمع  .3

 أوالتابعة لها، 

 سيل) لقألا ىلع تاونس رشعأن يكون قد أمضى في خدمة إحدى الجامعات األردنية الرسمية  .4

  اودقف وأ ةمدخلا نم اولزع وأ مهتامدخ نع ينعتسأ نيذلا ءانثتساب) (ةلصتم نوكت نأ ةرورضلاب

 أو،  (مهفئاظو

حت اآلن ضمن مالك جامعة التي أصب"المتقاعدين الذين خدموا في كليات المجتمع الحكومية  .5

البلقاء التطبيقية مدة ال تقل عن عشر سنوات متصلة وتمت إحالتهم على التقاعد بعد "

 أو، 1/1/1991

إذا أنتهت خدمة أي عامل في إحدى )قد أنهيت خدماته بسبب المرض أو بلوغه السن القانونية،  .6

بالدراسة في تلك الجامعة، فإنه الجامعات األردنية لتجاوزه السن القانوني وكان له إبن ملتحق 

يعامل بعد إنتهاء خدمة والده وكأن والده ما زال على رأس عمله حتى ينهي دراسته، ويتضمن 

 أو( "القرار السابق الذكر"ذلك إعفاؤه إبتداًء من نصف الرسوم الجامعية 

.قد توفي وهو على رأس عمله .7

.رسميةأن ال يكون الطالب مبعوثاً من جهة رسمية أو غير  (ب
 .أن يكون الطالب في مرحلة البكالوريوس (ج

  جيد فما فوق فتحدد رسوم الساعات المعتمدة لهه بنسهبة (سنوي)وإذا حصل الطالب على معدل فصلي

الذي حصل فيه على (السنة)الذي يلي الفصل (السنة)من الرسوم المقررة وذلك في الفصل %(11)

 .تقدير جيد فما فوق

  إن تعليمات الطب وطب األسنان في الجامعة تحتسب مهواد متطلبهات الجامعهة ااجباريهة وااختياريهة

اء مهن دراسهتها ب هل النفهر فهي أي سهنة فهي معهدل السهنة األولهى عنهد االنتهه(المواد غير المرسهبة)

 :درسها الطالب ول ايات تسديد الرسوم ألبناء العاملين في البرنامج العادي، يعتمد اآلتي

يُعتمد السنة األولى عند األنتهاء من دراسة السنة األولى بنجاح قبل إحتساب :السنة األولى (أ

 .مواد متطلبات الجامعة ااجبارية وااختيارية التي درسها الطالب بعد السنة األولى

باقي السنوات (ب يُعتمد المعدل السنوي الفعلي لكل سنة حسب تعليمات الطب وطب األسنان :

 .بهذا الخصوص

  من %(11)في حال التحويل إلى تخصص آخر في تخصصات نفام الساعات يستوفى من الطالب

 .الرسوم في حال كان معدله الفصلي األخير في التخصص السابق جيد

  اعتبار الفصل الصيفي فصالً دراسياً للدراسة في الجامعات األردنية، ويطبق عليه ما يطبق على

بخصوص تحديد رسوم الساعات المعتمدة ألبناء أعضاء الهيئتين الفصل الدراسي األول والثاني 

 .التدريسية واادارية العاملين في الجامعات األردنية الرسمية

 ينطبق هذا القرار على من يعين في الجامعات األردنية الرسمية كمحاضر متفرغ. 

 ينطبق هذا القرار على من يعين في الجامعات األردنية من غير األردنيين. 
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 -:في البرنامج الموازي

تحههدد رسههوم السههاعات المعتمههدة الدراسههية ألبنههاء العههاملين فههي جامعههة العلههوم والتكنولوجيهها  .1

من الرسهوم الجامعيهة المقهررة فهي البرنهامج %(51)األردنية للبرنامج الدراسي الموازي بـ

نسههبة المههوازي، وال يجههوز تخفههيل هههذه النسههبة ألي سههبب مههن األسههباب، علههى أن ال تزيههد 

مههن أعههداد الطلبههة المقبههولين تنافسههياً فههي البرنههامج الدراسههي المههوازي %(5)المقبههولين عههن 

 .حسب أسس القبول الخاصة بذلك

تحدد رسوم الساعات المعتمدة الدراسية ألبناء العاملين في جامعة اليرموك للبرنامج الدراسي  .2

لموازي، وال يجهوز تخفهيل من الرسوم الجامعية المقررة في البرنامج ا%(51)الموازي بـ

مهن أعهداد %(3)هذه النسهبة ألي سهبب مهن األسهباب، علهى أن ال تزيهد نسهبة المقبهولين عهن 

 .الطلبة المقبولين تنافسياً في البرنامج الدراسي الموازي حسب أسس القبول الخاصة بذلك

 


