
   جامعة البلقاء التطبيقية               لية األميرة عالية الجامعية ك    

 

 

 لدبلومدرجة ا                                                         
عدد  التخصص

الساعات 

 المعتمدة

سعر 

الساعة 

 تنافس

الرسم 

اإلجمالي 

للفصل األول 

 (ساعة  81)

سعر 

 الساعة 

 موازي

 جمالي للفصل األولالرسم اإل

 (ساعة  81) 

 162 87 891 5 27 تريبة طفل

 178 85 779 2  27 تربية خاصة 

 162 87 891 5 27 اقتصاد المنزلي 

علوم الشريعة 

 اإلسالمية

25 2 779 85 178 

 178 85 779 2 27 محاسبة

 178 85 779 2 27 إدارة األعمال

علوم مالية 

 ومصرفية

27 2 779 85 178 

ة األعمال إدار

 اإللكترونية

27 2 779 85 178 

 178 85 711 81 27 نظم معلومات إدارية

 178 85 779 2 27 تكنولوجيا المعلومات

 162 87 891 5 27 الخدمة االجتماعية 

 

 دنانير طلب التحاق اذا كان مدفوع مسبقا   6للدبلوم التنافس يخصم من المبلغ أعالة   -:مالحظة 

 بلومأسس القبول في الد

 فرع الثانوية العامة التخصص
 ، تمريض، اقتصاد منزلي(مسار أول)أدبي ، شرعي، علمي، إدارة معلوماتية تربية طفل

 ، تمريض، اقتصاد منزلي(مسار أول)أدبي ، شرعي، علمي، إدارة معلوماتية تربية خاصة

 تصاد منزلي، فندقي، تمريض، اق(مسار أول)أدبي ، شرعي، علمي، إدارة معلوماتية اقتصاد منزلي

علوم الشريعة 

 اإلسالمية

 ، تمريض(مسار أول)أدبي ، شرعي، علمي، إدارة معلوماتية

محاسبة، إدارة 

، علوم األعمال

 مالية ومصرفية،

إدارة األعمال 

 اإللكترونية

 فندقي، (مسار أول)أدبي ، شرعي، علمي، إدارة معلوماتية

تكنولوجيا 

 المعلومات

 (مسارأول)يةعلمي، إدارة معلومات

صناعي .فندقي . زراعي )، تمريض،(مسار أول)أدبي ، شرعي، علمي، إدارة معلوماتية  ةالخدمة االجتماعي

 (تجاري بإضافة المواد اإلضافية .

 الوثائق المطلوبة 

 .عالمات الثانوية العامة األصلي                     .صور شخصية 1

 .صورة عن جواز السفر لغير األردنيين          .صورة عن الهوية مصدقة

 :هامةمالحظة 

لعمل ايصال مالي  وتسليم الفيشة لقسم المحاسبة 18181/211يتم ايداع الرسوم في حساب البنك العربي رقم 

 .ويتم االحتفاظ بااليصاالت المالية لحين التخرج   .رسمي



 كلية األميرة عالية الجامعية

 رسوم الساعات لتخصصات الدبلوم
 

عدد الساعات  التخصص

 المعتمدة

 سعر الساعة المعتمدة

 البرنامج الموازي  البرنامج التنافسي  
 87 5 27 تربية طفل 

 87 5 27 االقتصاد المنزلي
 87 5 27 خدمة اجتماعية 

 85 2 27 المحاسبة
 85 2 27 ادارة االعمال 

 85 2 27 العلوم المالية و المصرفية 
 85 81 27 نظم معلومات ادارية

 85 2 27 تربية خاصة
 85 2 25 علوم الشريعة

 85 2 27 تكنولوجيا المعلومات
 85 2 27 اإلدارة اعمال اإللكترونية

 

 

 

 الرسوم األخرى
 البرنامج الموازي البرنامج التنافسي  الرسوم بالدينار األردني 

 11 81 رسوم قبول أول مرة 

 71 81 تأمين صحي 

 11 11 تأمينات

 11 71 عاتتبر

 87 6 طلب التحاق  

 7 8 هالل  أحمر 

 7 8 جمعيات طالبية 

 81 81 امتحان مستوى حاسوب 

 5 5 امتحان مستوى انجليزي
 81 81 امتحان مستوى عربي 

دنانير في حالة  6يخصم )812 المجموع 

 (دفع طلب االلتحاق مسبقا 

855 

 

  18181/211يتم ايداع الرسوم في حساب البنك العربي رقم 

 وتسليم الفيشة لقسم المحاسبة 

   الرجاء االحتفاظ بجميع االيصاالت المالية لحين التخرج
 قسم العالقات العامة          


