
 الرسوم املقررة للدراسات العليا في جامعة اليرموك

 رسوم طلبة الدراسات العليا لمرحلة ) الماجستير والدكتوراه (   

 
 نسانيةاإلالعلوم دكتوراه  ماجستيرالتخصصات الهندسية  ماجستيرالتخصصات العلمية  ماجستير التخصصات االنسانية 

 بالدوالر  بالدينار  بالدوالر  بالدينار  بالدوالر  بالدينار  بالدوالر  بالدينار 

 350 100 300 80 300 80 225 70 رسوم الساعه المعتمدة 

         

 نسانيةاإلالعلوم دكتوراه  ماجستيرالتخصصات الهندسية  ماجستيرالتخصصات العلمية  نسانية ماجستير التخصصات اإل رسوم قبول تدفع لمرة واحده 

 بالدوالر  بالدينار  بالدوالر  بالدينار  بالدوالر  بالدينار  بالدوالر  بالدينار   

 112.5 15 112.5 15 112.5 15 112.5 15 رسوم التحاق 

 600 150 600 150 600 150 600 150 رسوم قبول 

 150 10 150 20 150 20 75 10 تالف مسترده إرسوم 

 7.5 2 7.5 2 7.5 2 7.5 2 رسوم الهوية الجامعية 

 870 162 870 172 870 172 795 162 المجمــــــــــوع

         

 نسانيةاإلالعلوم دكتوراه  ماجستيرالتخصصات الهندسية  ماجستيرالتخصصات العلمية  نسانية ماجستير التخصصات اإل رسوم خدمات تدفع كل فصل 

 بالدوالر  بالدينار  بالدوالر  بالدينار  بالدوالر  بالدينار  بالدوالر  بالدينار   

 52.5 7 52.5 7 52.5 7 52.5 7 مين صحي أت

 7.5 1 7.5 1 7.5 1 7.5 1 مين حياة أت

 37.5 5 37.5 5 37.5 5 37.5 5 مكتبة 

 37.5 5 37.5 5 37.5 5 37.5 5 مطبوعات 

 37.5 5 37.5 5 37.5 5 37.5 5 نشاط طالبي

 15 10 15 10 15 10 15 10 خدمة تكنولوجيا المعلومات  

 400 75 400 75 400 75 200 40 استخدام مصادر تعليمية 

 50 25 50 25 50 25 50 25 نترنتإلخدمة ا

 637.5 133 637.5 133 637.5 133 437.5 98 المجمــــــــــوع

 رسوم الساعات لبرنامج هندسة النظم المضمنة للطلبة األردنيين وغير االردنيين تحدد الحقاً.
 دوالر( 500دينار للساعة الواحدة ( ولغير األردنيين ) 120رسوم الساعات لبرنامج إدارة الخدمات الصحية للطلبة األردنيين )

 دوالر( 300ة ( ولغير االردنيين )دينار للساعة الواحد 100رسم الساعات لبرامج الذكاء االصطناعي، الريادة والقيادة، الدراسات المتحفية، الجيوانفورماتكس التطبيقي للطلبة األردنيين )
 دوالر(. 300دينار( وغير االردنيين ) 120رسوم الساعات لبرنامج االدارة الهندسية للطلبة األردنيين )
 دوالر(. 300دينار( وغير االردنيين ) 120رسوم الساعات لبرنامج االحصاء التطبيقي للطلبة األردنيين )

 دوالر(. 200دينار( وغير االردنيين ) 100بة األردنيين )رسوم الساعات لبرنامج التصميم للطل
 دوالر(. 150دينار( وغير االردنيين ) 70رسوم الساعات لبرنامج دبلوم التعليم الدامج  للطلبة األردنيين )

 

دفع كاملةستثناء رسوم استخدام مصادر تعليمية ت  إللفصل الصيفي نصف الرسوم  ب ةتدفع رسوم الخدمات الفصلي  


