
يرفق بطلب األلتحاق األوراق الثبوتية اآلتية  (وهي غير مستردة) 

صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية ا�ولى (وثيقة التخرج)
 بتقدير يتفق مع ما ورد في تعليمات الدراسات العليا.

صورة مصدقـة عن كشـف عالمـات البكالـوريوس/ الليسانـس.

صورة عن شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) مصدقة حسب ا�صول

صورة عن شهادة الثانوية العامة (التوجيهي) مصدقة حسب
 ا�صول

شهادة التوفل (IBT) أو االمتحان الوطني او االيلتس
(مصدقة من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ا�ردنية).

شهادة التوفل (IBT) أو االمتحان الوطني او االيلتس
(مصدقة من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ا�ردنية).

شهادة ميالد عليها الرقم الوطني، مصدقة حسب ا�صول.
صورة عن الهوية الشخصية مصدقة حسب ا�صول من دائرة ا�حوال

 المدنية.
دفتر خدمة العلم بالنسبة للطلبة ا�ردنيين الذكور من مواليد

 عام (1989) فما فوق.

عدم ممانعة للدراسة للطلبة الذين يعملون في القوات المسلحة
 وأي جهات أخرى تشترط حصـول الطالب على الموافقـة المسبقـة

 للدراسـة.
ثالثة صور شخصية.

(25) دينار رسوم تقديم طلب االلتحاق ببرنامج الدراسات
 العليا للطلبة ا�ردنيين وغير ا�ردنيين.

صورة مصدقة من قبل (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
ا�ردنيـة ووزارة الخارجيـة ا�ردنيـة) عن الشهـادة الجامعيـة ا�ولـى

(وثيقة التخرج) (البكالوريوس / الليسانس).
صورة مصدقة (وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ا�ردنية

ووزارة الخارجية ا�ردنية) عن كشف البكالوريوس/الليسانس. 

صورة عن جواز السفر.
ثالثة صور شخصية.

المبلغ بالدوالرالمبلغ بالدينار األردنيالبيان

رسم طلب االلتحاق

رسوم تسجيل فصل نظامي

رسوم تسجيل فصل صيفي

رسوم امتحان شامل

100 دينار

275 دينار

100 دينار

300 دينار

140 دوالر

390 دوالر

140 دوالر

425 دوالر

الكلية

الحقوق

اآلداب

الصيدلة

األعمال

الهندسة

التخصص

الحقوق

علم النفس اإلكلينيكي

الصيدلة
MBA

MBA مشترك

هندسة االتصاالت

عدد ساعات
الرسوم  بالدوالرالرسوم  بالدينار الخطة الدراسية

33120170

160230

200285

285
200300
200

175250

33+12*

33
33

33
45

وثيقة معادلة الشهـادة معتمدة ومصدقـة صـادرة عـن وزارة
التعليم العالي والبحث العلمي ا�ردنية لخرجي الجامعات

غير ا�ردنية. 

رسوم االلتحاق ببرامج الدراسات العليا

عمادة
 الدراسات العليا
 والبحث العلمي

رسوم الساعات المعتمدة

Dean_grad@ammanu.edu.jo

www.ammanu.edu.jo

Amman - Jordan

00962 5 3500211
ext: 2552

الطلبة األردنيون :

الطلبة غير األردنيون :

* الساعات اإلضافية، وهي ساعات اختيارية لمن يرغب من الطلبة وحسب نظام
 االعتماد في دولهم.


