


التخصصاللكية

اللكيات والتخصصات والرسوم الدراسية/ باكلوريوس 01
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أسس القبول وشروطه/ باكلوريوس 02
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على جمیع الطلبھ المقبولین في الجامعھ التقدم المتحانات المستوى (اللغة االنجلیزیة االستدراكیة واللغة العربیة 
االستدراكیة ومھارات الحاسوب االستدراكیة) خالل أول فصلین من التحاق الطالب في الجامعة.



أسس التجسير من لكيات المجتمع 03

نظام الدراسة في الجامعة 04
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• وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي.
• ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي وضمان جودتھا.

 .(AARU) اتحاد الجامعات العربیة •
• اإلتحاد الجامعات الدولي.

• اتحاد الجامعات اإلسالمیة.
• اتحاد الجامعات االروبیة العربیة.

• مجموعة الجامعات العربیة التركیة.
.(AROQA) المنظمة العربیة لضمان جودة التعلیم •
.(ABET) االعتماد االمریكي للھندسة والتكنولوجیا •

.(ACPE) االعتماد االمریكي الدولي للتعلیم الصیدالني •
• شھادة الجودة العالمیة الخاصة بالمؤسسات التعلیمیة.

اإلعتمادات األاكديمية والعضويات 05



التخصصاللكية

اللكيات والتخصصات والرسوم الدراسية/ ماجستير 06

أسس القبول وشروطه/ ماجستير 07

إدارة األعمال
المحاسبة
التسویق

علم الحاسوب
ھندسة البرمجیات

الریاضیات

العلوم الصیدالنیة

أدب إنجلیزي

الحقـوق

التمریض السریري/ بالغین

لكية العلوم
وتكنولوجيا
المعلومـات

150 33
150 33
130 33

150 33

120 33
120 33
130 33

120 33

120 33

120 33

لكية
األعمال

لكية الصيدلة

لكية اآلداب
لكية الحقوق
لكية التمريض

212
212
184

212

170
170
184

170

170

170
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الوثائق المطلوبة 08

المزايا والتسهيالت التي توفرها الجامعة 09
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1 8 0 - 1 5 0 1 5 0 - 0 / 5 0 0



تعليمات المنح والتسهيالت على الرسوم 12
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العناوين 13

الدائرة المالية

00962  6  4291511

229 - 150

00962  6  4291432

00962  79  6428046

00962  77  5150046

finance@zuj.edu.jo

Ext.

دائرة القبـول والتسجيـل

00962  6  4291511

320 - 266 - 230 - 170 - 213 - 195

00962  6  4291432

00962  79  6428090

00962  77  5150032

registration@zuj.edu.jo

Ext.

المملكة األردنية الهاشمية - عّمـان - طريق مطار الملكة علياء الدولي - على بعد 15 كم من الدوار السابع


