
 
 

 

 

 

     

    جامعة البلقاء التطبيقية                                                             لية األميرة عالية الجامعية ك

 

  البكالوريوس ة درج                                                   

  
عدد  التخصص

الساعات 

 المعتمده

سعر الساعة 

 تنافس

مالي الرسم االج

 21)للفصل االول 

 (ساعة

سعر الساعة 

 موازي

الرسم االجمالي 

للفصل االول 

 (ساعة 21)

 331 33 373 12 231 تربية طفل 

 331 33 373 12 231 االقتصاد المنزلي

 771 63 633 13 231 التريبة الخاصة

 331 33 373 12 231 اللغة العربية وآدابها 

 771 63 693 32 231 إدارة المكتبات والمعلومات

 771 63 633 13 231 لغة إنجليزية وأدابها

 291 33 333 33 231 ادارة اعمال 

 771 63 693 32 231 النفسي والتربوي  اإلرشاد

 

 %33  (الموازي)البكالوريوس الحد األدنى لمعدل القبول لمرحلة 

 

 الوثائق المطلوبة 

 .صور شخصية 6 .2

 .عالمات الثانوية العامة األصليكشف  .1

 .صورة عن الهوية مصدقة .3

 .صورة عن جواز السفر لغير األردنيين .6
 

 :هامةمالحظة 
 

وتسليم الفيشة  62222/722يتم ايداع الرسوم في حساب البنك العربي رقم 

 .لعمل ايصال مالي رسمي لقسم المحاسبة

 

- :مالحظة 

 

  .الرجاء االحتفاظ بااليصاالت المالية جميعها لحين التخرج
 
 

 

 



 

 رة عالية الجامعيةكلية االمي

 رسوم الساعات لتخصصات البكالوريوس
 

عدد  التخصص

الساعات 

 المعتمدة

 سعر الساعة المعتمدة

البرنامج  البرنامج التنافسي   

 الموازي 

سعر الساعات 

بالدوالر لغير 

 االردنيين

 دوالر 92 33 12 231 تربية طفل 

 دوالر 92 33 12 231 االقتصاد المنزلي

 دوالر 222 63 13 231 التريبة الخاصة

 دوالر 92 33 12 231 اللغة العربية التطبيقية

 دوالر 222 63 32 231 إدارة المكتبات والمعلومات

 دوالر 212 63 13 231 لغة إنجليزية وأدابها

 دوالر222 33 33 231 ادارة اعمال

 دوالر  232 63 32 231 النفسي والتربوي  اإلرشاد
 

 رسوم الخدمات الول مره ( 622+ )سعر الساعة  xعدد الساعات : لبه المستجدةطرسوم ال
 

 :  الوثائق المطلوبه للبكالوريوس
 ( عربي) كشف الثانوية العامه  االصلي .2

 صوره عن الهويه الشخصيه مصدقة  .1

 صور شخصيه ( 1)  .3

 صوره عن جواز السفر لغير االردنيين .6
 

 :  الوثائق المطلوبه للتجسير

 مصدقة ( عربي)ن كشف الثانوية العامة صوره ع .2

 ( التعليم العالي)صوره عن كشف عالمات الدبلوم مصدقة  .1

 ( التعليم العالي)صوره عن مصدقة الشامل مصدقة  .3

 صوره عن الهوية الشخصية مصدقة .6

 صوره عن شهادة الميالد مصدقة  .3

 صور شخصية ( 6) .3

 صوره عن جواز السفر لغير االردنيين .7

 

 

 

 

 

 قسم العالقات العامة

 الثانوية العامة % 33( موازي )لبة البكالوريوس ل قبول طالحد االدنى لمعد

 الشامل% 32( موازي )لبة التجسير الحد االدنى لمعدل قبول ط


