
  
  
  

  في جامعة الزرقاء  تعليمات الرسوم الجامعية

  وتعديالتها 1994لسنة ) 1(رقم 

      



  تعليمات الرسوم الجامعية في جامعة الزرقاء 

  وتعديالتها1994لسنة ) 1(رقم 
مــن تــاريخ إقرارهــا مــن ويعمــل بهــا   "تعليمــات الرســوم الجامعيــة فــي جامعــة الزرقــاء  "تســمى هــذه التعليمــات   ):1(المادة 

   .مجلس األمناء
الرســوم الجامعيــة مــن الطلبــة الــذين يســجلون لنيــل درجــة البكــالوريوس حســب الســاعات المعتمــدة التــي  تســتوفى  ):2(المادة 

  .ووفق القيمة المبينة أدناه عن كل ساعة معتمدة لكل مادة ،يسجلونها في كل فصل دراسي
  .2011/2012تطبق هذه التعليمات على الطلبة المستجدين اعتبارًا من مطلع العام الجامعي   ):3(المادة 

  :رسوم الساعات المعتمدة  .أ 

  الرسوم المقررة  التخصص  الكلية

  كلية الشريعة
  ديناراً  30  الفقه وأصوله -    
  ديناراً  30  أصول الدين -    

  كلية اآلداب

  ديناراً  55  اللغة العربية وآدابها -    
  ديناراً  55  اللغة اإلنجليزية وآدابها -    
  ديناراً  55  الترجمة -     
  ديناراً  80   الصحافة واإلعالم   -     

  
  كلية والعلوم تكنولوجيا

  المعلومات
  

  ديناراً  55  الرياضيات -    
  ديناراً  60  علم الحاسوب -    

  ديناراً  60  هندسة البرمجيات - 
  ديناراً  60  نظم المعلومات الحاسوبية - 
  ديناراً  60  تكنولوجيا اإلنترنت -    
  ديناراً  55  الفيزياء -    

كلية االقتصاد والعلوم 
  اإلدارية

  ديناراً  45  االقتصاد  -    
  ديناراً  60  إدارة األعمال   -    
  ديناراً  65  المحاسبة  -    
  ديناراً  55  العلوم المالية والمصرفية -    
  ديناراً  55  التسويق -    
  ديناراً  60  نظم المعلومات اإلدارية  -    
  ديناراً  60  نظم المعلومات المحاسبية -    



  ديناراً  60  المصارف اإلسالمية   -    

  كلية العلوم
  التربوية

  ديناراً  60  معلم صف -    
  ديناراً  55  علم المكتبات والمعلومات  -    
  ديناراً  55  رياض األطفال  -    

  ديناراً  50  الحقوق -      كلية الحقوق
  ديناراً  60  التحاليل الطبية -      كلية العلوم الطبية المساندة

  ديناراً  70  التمريض -      كلية التمريض

  كلية الهندسة
  الهندسة المعمارية  -    
  الهندسة المدنية  -     
  الهندسة الكهربائية   -    

  دينار  110
  دينار  110
  دينار  110

  كلية الفنون والتصميم
  التصميم الجرافيكي  -    
  التصميم الداخلي   -    

  ديناراً  75
  ديناراً  75

  دينار 100  الصيدلة  -      كلية الصيدلة

  كلية الدراسات العليا

  ماجستير اللغة اإلنجليزية وآدابها -    
  ماجستير اللغة العربية  وآدابها -    
  ماجستير المحاسبة  -    
  ماجستير علم الحاسوب  -    

  ديناراً  150
  ديناراً  150
  ديناراً  150
    ديناراً  150

  :الرسوم الجامعية األخرى للبكالوريوس    .ب   
  

  الرسوم المقررة  مالحظـات  البيان

  ديناراً  270  .لكل من الفصلين األول والثاني  رسم التسجيل

  ديناراً  135  .للفصل الصيفي
رسوم غير مسـتردة يـدفعها الطالـب المسـتجد مـرة   رسم االلتحاق

  .واحدة فقط في الفصل األول اللتحاقه بالجامعة
  ديناراً  50

يـــدفعها الطالــــب المســـتجد مــــرة واحـــدة ويســــتردها   تأمينات مستردة
عنــــد تخرجــــه أو حصــــوله علــــى بــــراءة ذمــــة مــــن 

  .الجامعة

  دينار 100

  ديناراً  20يدفعها الطالب المستجد عن كل امتحان مستوى رسوم امتحانات 



اللغـة العربيـة، واللغـة اإلنجليزيـة، (مرة واحدة في   المستوى
  )ومهارات الحاسوب

غرامة التسجيل 
  المتأخر

تــــــدفع فــــــي حــــــال عــــــدم التــــــزام الطالــــــب بموعــــــد 
التســــــــجيل المحــــــــدد لـــــــــه مــــــــن مديريــــــــة القبـــــــــول 

  .والتسجيل

  ديناراً  20

رسوم تحويل 
  التخصص

يــدفعها الطالــب عنــد التحويــل مــن تخصــص إلــى 
  تخصص آخر

  ديناراً  50

  
  :الرسوم الجامعية األخرى للدراسات العليا    .ج   
  

  الرسوم المقررة   مالحظـات  البيان

  ديناراً  300  .والثاني لكل من الفصلين األول  رسم التسجيل
  ديناراً  150  .للفصل الصيفي

رســــوم غيــــر مســــتردة يــــدفعها الطالــــب المســــتجد مــــرة   االلتحاقرسم 
  .واحدة فقط في الفصل األول اللتحاقه بالجامعة

  ديناراً  50

يـــدفعها الطالـــب المســـتجد مـــرة واحـــدة ويســـتردها عنـــد   تأمينات مستردة
  .تخرجه أو حصوله على براءة ذمة من الجامعة

  دينار 100

غرامة التسجيل 
  المتأخر

التـــزام الطالـــب بموعـــد التســـجيل  تـــدفع فـــي حـــال عـــدم
  .المحدد له من مديرية القبول والتسجيل

  ديناراً  20

  
  :رسوم الوثائق لدرجتي البكالوريوس والدراسات العليا    .د   
  مقدار الرسم بالدينار  نوع الوثيقة  

  دينار 100  رسم شهادة التخرج 
  دنانير 8  رسم كشف العالمات أو المصدقة باللغة العربية أو اإلنجليزية

  دنانير  5  رسم وثيقة إثبات الطالب
    ديناران 2  )مطالبة مالية(شهادة لمن يهمه األمر 

  :يتينتللطالب أو لذويه في الحالتين اآلالفصلية  رّد الرسوم الجامعية     .ه   

  .وفـاة الطالـب  .أ 

قدرته عدم اللياقة الصحية للطالب بموجب تقارير طبية معتمدة من الجامعة تثبت عدم   .ب 
  .على الدراسة



  . في حال بدء التدريس للفصل ُيطالب الطالب بباقي رسوم الساعات المعتمدة   •
تــرد رســوم الســاعات الجامعيــة للطالــب عنــد انســحابه رســميًا قبــل بــدء التــدريس،    •

  .باإلضافة إلى  رسوم التأمينات المستردة
الطالب أن يسدد رسومه الجامعية عند رغبة الطالب بتأجيل الدراسة، يجب على    •

  .السابقة ألي فصل سابق لفصل التأجيل
 


