
 
   

 

 
 

 -الرسوم الدراسية للتخصصات المطروحة في كلية السلط التقنية :

 
رسوم الساعات 

غير المعتمدة ل

 ألردنيينا

 رسوم الساعات المعتمدة لألردنيين

 التخصص
البرنامج الموازي 

 بالدوالر االمريكي

 البرنامج الموازي بالدينار االردني
البرنامج العادي 

شهادة الثانوية  بالدينار االردني

 غير االردنية

شهادة الثانوية 

 االردنية

 هندسة الطاقة 35 45 55 125

 هندسة االبنية الذكية 35 45 55 125

 المياه هندسة معالجة 35 45 55 125

 هندسة االنظمة الذكية 35 45 55 125

125 55 45 35 
هندسة الذكاء االصطناعي 

 والروبوتات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 في الكليات العامة ت المستوى للحصول على الشهادة الجامعية المتوسطة ارسوم التسجيل والخدمات وامتحان

 البرنامج الموازي

 بالدوالر االمريكي 

 نار االردنيالبرنامج الموازي بالدي
البرنامج 

 العادي
شهادة الثانوية  رسوم الخدمات

 غير االردنية

شهادة الثانوية 

 االردنية

 رسم طلب االلتحاق/  لمرة واحدة 15 35 45 75

 رسم القبول / لمرة واحدة 20 40 50 75

 تأمينات إتالف / مستردة 30 30 40 100

150 110 100 100 

لحكومية تخصصات برنامج بدل تدريب في المستشفيات ا

 المهن الطبية المساعدة

 بداية كل عام جامعي

 تأمين طبي / فصليا   15 25 30 125

 نشاط طالبي/ فصليا   10 10 20 150

 خدمات / فصليا   20 35 55 125

 مكتبة / فصليا   10 25 30 150

 المجموع 220 300 380 950

 

 



 
   

 

 

 

 ( من رسوم الخدمات الفصلية.%50مالحظة : رسوم الخدمات الفصلية للفصل الدراسي الصيفي )

 

 البرنامج الموازي

 بالدوالر االمريكي 

 البرنامج الموازي بالدينار االردني
 رسوم أمتحانات المستوى البرنامج العادي

 ية االردنيةشهادة الثانو شهادة الثانوية غير االردنية

 رسم إمتحان مستوى اللغة االنجليزية 15 20 25 75

 رسم إمتحان مستوى اللغة العربية 15 20 25 75

 رسم إمتحان مستوى الحاسوب 15 15 15 50

 المجموع 45 55 65 200

 : كما يليهي ه التخصصات بولها بهذية العامة التي يمكن قلثانوافروع علما  بأن 

الفرع الصناعي مع 

 المادتين االضافيتين

فرع االدارة المعلوماتية 

 بمختلف مساراته
 هندسة الطاقة الفرع العلمي

الفرع الصناعي مع 

 المادتين االضافيتين

فرع االدارة المعلوماتية 

 بمختلف مساراته
 هندسة االبنية الذكية الفرع العلمي

ناعي مع الفرع الص

 المادتين االضافيتين

فرع االدارة المعلوماتية 

 بمختلف مساراته
 هندسة معالجة المياه الفرع العلمي

الفرع الصناعي مع 

 المادتين االضافيتين

فرع االدارة المعلوماتية 

 بمختلف مساراته
 هندسة االنظمة الذكية الفرع العلمي

الفرع الصناعي مع 

 المادتين االضافيتين

دارة المعلوماتية فرع اال

 بمختلف مساراته
 الفرع العلمي

هندسة الذكاء االصطناعي 

 والروبوتات

 

بالسياسااات العامااة لقبااول الطلبااة فااي الكليااات الفاارع الصااناعي باادون المااادتين االضااافيتين ث كمااا هااي مثبتااه امااا 

 ( حسب الحرف التالية:2018/2019) الجامعية المتوسطة 

 هندسة الطاقة

 الذكية هندسة االنظمة

هندسة الذكاء االصطناعي 

 والروبوتات

ستعمالاكهرباء  الشخصية صيانة اجهزة الحاسوب  مكتبيةالت اآلالصيانة    

دقيقةالجهزة األصيانة  إلكترونيات صناعية كهرباء/ توليد  

 كهرباء / نقل وتوزيع
 اتصاالت كهرباء/سيارات

 راديو وتلفاز
ح طوباربناء وتسلي هندسة االبنية الذكية  النجارة والديكور قصارة وتبليط ودهان 

 

 

 

 مدير وحدة القبول والتسجيل
 

 د. زكريا العطيات                                                                                                        


