


/الكليات والتخصصات لمرحلة البكالوريوسعمادة القبول والتسجيل  

 التخصص الكلية 
سعر الساعة 

 بالدينار
 قبل الخصم

 نسبة الخصم
بالدينار السعر 

 بعد الخصم

 الشريعة
  

 9 %70 30 الفقه وأصوله

 9 %70 30 أصول الدين

 اآلداب
  
  

 16.5 %70 55 اللغة العربية وآدابها

 33 %40 55 اللغة اإلنجليزية وآدابها

 44 %20 55 الترجمة

 العلوم 
  

 22 %60 55 الرياضيات 

 18 %70 60 الفيزياء 

 تكنولوجيا المعلومات 
  
  
  
  

 32.5 %50 65 علم الحاسوب 

 39 %50 65 نظم المعلومات الحاسوبية

 40 %50 80 هندسة البرمجيات

 21 %65 60 تكنولوجيا االنترنت

 29.25 %55 65 الذكاء االصطناعي

 االقتصاد والعلوم اإلدارية
  
  
  
  
  
  
  

 15 %70 50 االقتصاد 

 29.25 %55 65 إدارة األعمال 

 36 %55 80 المحاسبة 

 29.25 %55 65 العلوم المالية والمصرفية

 27 %55 60 التسويق

 27 %55 60 نظم المعلومات المحاسبية

 12 %80 60 المصارف االسالمية

 27 %55 60 نظم المعلومات االدارية

 العلوم التربوية
  
  

 24 %60 60 معلم الصف

 16.5 %70 55 علم المكتبات والمعلومات

 13.75 %75 55 الطفولة المبكرة

 21 %65 60 الحقوق الحقوق

 العلوم الطبية المساندة
  
  

 59.5 %15 70 التحاليل الطبية

 25.2 %64 70 السمع والنطق التطبيقي

 30 %50 60 تكنولوجيا التغذية العالجية والحمية

 38.5 %45 70 التمريض  التمريض

 الهندسة التكنولوجية
  
  
  
  

 42 %65 120 الهندسة المدنية

 38.5 %65 110 الهندسة الكهربائية

 42 %65 120 هندسة العمارة

 110   110 هندسة الميكانيك

 42 %65 120 هندسة الطاقة

 72 %40 120 الصيدلة الصيدلة

 الفنون والتصميم
  

 36 %60 90 التصميم الجرافيكي

 36 %60 90 التصميم الداخلي

 اإلعالم
  

 28 %65 80 الصحافة واإلعالم الرقمي

 28 %65 80 االذاعة والتلفزيون
 



الماجستير/الكليات والتخصصات لمرحلة عمادة القبول والتسجيل  

 التخصص الكلية 
سعر 

الساعة 
 قبل الخصم

نسبة 
 الخصم

السعر بعد 
 الخصم

عالمة 
االمتحان 

 الوطني

 كلية الدراسات العليا

 اللغة االنجليزية 
 75 60 %60 دينار 150

 أدب / لغويات

 50 60 %70 دينار 200 المحاسبة 

 50 51 %66 دينار 150 التسويق 

 65 120 %20 دينار 150 الرياضيات 

 65 51 %66 دينار 150 علم الحاسوب 

 65 60 %70 دينار 200 إدارة األعمال 

 65 51 %66 دينار 150 هندسة البرمجيات 

 50 75 %50 دينار 150 القانون

 50 150   دينار 150 المصارف االسالمية

 65 100 %50 دينار 200 إدارة التمريض

 75 150 %25 دينار 200 العلوم الصيدالنية

%30 دنيار 60   دبلوم عالي في التربية  42  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


