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 .. معلومات عامةالهاشمية. األردنيةالمملكة 

 

 :لغربيي مين   الشمال ا إلى األوسطفي قلب منطقة الشرق  الهاشميةتقع المملكة األردنية  الموقع الجغرافي

 إليى منفي    لألردنلى الشرق من فلسطين، ويتوفر إ لى الغرب من العراق وإ جنوب سوريا و السعودية و

 .مدينة العقبةل من خال األحمرالبحر 

 :مليون نسمة. 5، 461، 265 عدد السكان 

 شرق. 39-35شمال، 34-29 :اإلحداثيات الجغرافية 

 ميل مربع(.34،445كيلو متر مربع ) 892213 :المساحة 

 :تييتقن اللغيية   األردنيييميين الشييعب   شييريحة كبيييرة  أن إاللغيية الييبالد الرسييمية هييي اللغيية العربييية،     اللغةةة

 االنجليزية.

 :بشيكل عيام في ن     المتوسيط والصيحراء، و   األبيي  مزيج من منياخي حيوا البحير     األردنمناخ  المناخ

يتيراو  معيدل السيقوط المطيري ميا بيين        رطب في الشتاء و لطيف و في الصيف وجاف  والطقس حار 

( ملييم فييي السيينة فييي المرتفعييات الشييمالية، كمييا   811( ملييم فييي السيينة فييي المنيياطة الصييحراوية و )  51)

 .األحيانتتساقط الثلوج في بع  

   اليي ي يسيياوي   و األردنيييالعمليية الرسييمية فييي الييبالد هييي الييدينار      الصةةر : وأيةةعارالعملةةة الريةةمية

عشيرين   مين فايات خمسيين دينيار و    هو متوفر على شكل عملية ورقيية    ( قرش و111) أو( فلس 1111)

عليى شيكل عميالت معدنيية مين فايات       دينيار واحيد، كميا يتيوافر      خمسية دنيانير و   عشرة دنيانير و  دينار و

( 1242فيبلي  ) . أميا سيعر الصيرف    فليس ( 11)  ( فلس و25)  ( فلس و111نصف دينار وربع دينار و )

 دوالر أمريكي لكل دينار أردني تقريبًا.

 :ثيال  سياعات فيي     التوقيت في األردن يسبة غرينتش بساعتين في الشتاء )التوقيت الشتوي( و التوقيت

 حتى نهاية أيلول من كل عام. الصيف )التوقيت الصيفي( ال ي يطبة من األول من نيسان و

 :من األحد إلى الخمييس مين كيل أسيبو  مين السياعة الثامنية         ميتكون ساعات الدوام الرس ياعات العمل

 المكاتيب و  اليدوارر الحكوميية و  اليوزارات و الجامعيات و    تعطيل  صباحًا و حتى الساعة الثالثية مسياءًا و  

 .أسبو السبت من كل  ومي الجمعة وـي أعمالهاالبنوك 

 :ر ق متطيورة ومخدومية كميا تيوف    طير  بشيبكة الهاشيمية   األردنيية تربط مدن ومناطة المملكة  المواصالت

خدمة المواصالت الداخليية والخارجيية مين خيالل حيافالت نقيل الركياب وبأسيعار          العام هياة قطا  النقل

تتمييز بياللون    و األجيرة مقبولة جدًا كما يتوفر أيضيًا خدمية التاكسيي مين خيالل سييارات تحميل ولوحيات         

كبييير ميين مكاتييب تييأجير السيييارات السييياحية     تكلفتهييا مقبوليية أيضييًا. كمييا يتييوفر عييدد      أنكمييا  األصييفر

 والمنتشرة في جميع مدن المملكة.

 :من العاصيمة عميان وهيو مخيدوم      ( كيلو متر تقريبًا21ولي على بعد )يقع مطار الملكة علياء الد المطار

 .األجرةبشبكة مواصالت من خالل الحافالت وسيارات 

 :هرتز 51 –فولت  221 الكهرباء. 



 

 ... لمحة عامة الجامعة األردنية

 

مؤسسة للتعليم  أوللتكون  األردنيةالجامعة  ب نشاءالملكية السامية  اإلرادةصدرت  1962عام  أيلولفي الثاني من 

2 كلييات الجامعية   أوليى  اآلدابمين العيام نفسيد بيدأ التيدريس فيي كليية         األولكيانون   15فيي   . واألردنالجامعي في 

مختلفيية فييي درجييات    أكاديميييةبييرامج  121يزيييد عيين   مييا  شييتمل علييى معهييد ت  كلييية و 24 ة حالييياً تضييم الجامعيي 

 الدكتوراه. الدبلوم المهني والماجستير و و سالبكالوريو

 مين العاصيمة عميان و    الغربيي فيي منطقية الجبيهية فيي الشيمال       األردنيةتقع الجامعة  :الموقع والمساحة 

 .تر مربعم ألف 121أي ما يعادل  ًادونم 1211تبل  مساحة الجامعة حوالي 

 ( عضوا 1157حوالي ) األكاديميةالهياة التدريسية في مختلف الرتب  أعضاءيبل  عدد  :أرقام حقائق و

  .(215حوالي ) اإلنا الهياة التدريسية من  أعضاء2 كما بل  عدد  أستاذ( منهم رتبة 321يحمل )

  .( عضو2541) والعاملون في الجامعة حوالي اإلداريةالهياة  أعضاءيبل  عدد            

 ( طالبا وطالبة.39212) 2116/2117بل  عدد الطلبة المسجلين في الجامعة للعام الجامعي            

   .%(61.15تشكل نسبة الطالبات من المجمو  العام لجميع الدرجات )حيث            

 الدارسين في  2116/2117عي بل  عدد الطلبة الوافدين المسجلين المنتظمين في بداية العام الجام           

 ( طالبا وطالبة. 3221الجامعة حوالي )           

 اء كليتيي  ميدة فيي جمييع كلييات الجامعية باسيتثن      نظام السياعات المعت  األردنيةتتبع الجامعة  :نظام الدراية

 في هاتين الكليتين. لطبيعة الدراسةحيث تتبع نظام الدراسة السنوية  األسنانالطب وطب 

 باسييتثناء تخصصييات اللغييات  اإلنسييانيةتسييتخدم اللغيية العربييية فييي التييدريس فييي الكليييات    :رايةةةلغةةة الد

 .الحديثة بينما يتم التدريس في الكليات العلمية في اللغة االنجليزية

  :فصلين دراسيين: الفصل األول ويبدأ بمنتصف  تمل العام الدراسي في الجامعة علىيشالتقويم الجامعي

منتصف شهر  ون الثاني والفصل الثاني ويبدأ فيشهر كان معي وينتهي في منتصفجاأيلول من كل عام 

شيهر حزييران وينتهيي فيي      نهايية  يبدأ فيي ف ف شهر حزيران أما الفصل الصيفي شباط وينتهي في منتص

 نهاية آب وهو فصل اختياري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :قدوم و إقامة الطالب في األردن

 

  قبييل الييدخول إلييى األردن يجييب الحصييول علييى فيييزا أو تأشيييرة    ردن:الفيةة ا وشيشةةيرات الةةدىول إلةة  األ

 دخول إلى البالد من خالل سفارات وقنصليات المملكة المنتشرة في كل دول العالم.

 شيهر   صيريح إقامية مؤقيت لميدة    يمينح الطاليب ت   2عنيد القيدوم إليى األردن    :إجراءات اإلقامة داىل األردن

اللتحياق بالجامعية التيي يرغيب بالدراسية فيهيا، وبعيد االنتهياء مين          واحد، ليتمكن الطالب مين التسيجيل وا  

جب على الطالب مراجعية اقيرب   إجراءات التسجيل وخالل مدة تصريح اإلقامة المؤقت الم كور أعاله ي

عليى الطاليب تجهييز     2بعيد تحدييد مكيان اإلقامية     إقامتيد. مني )الشرطة( لمكان إقامتد لتحديد مكان مركز أ

 ) جواز السفر, إثبات طالب من وحدة القبول و التسجيل, كرت اإلقامة القديم فيوهي  الوثارة المطلوبة

وتقيديمها إليى مكتيب     ة الةيين يحملةون وثيقةة يةفر      امة, شيشيرة الخروج والعودة للطلبة حالة شجديد اإلق

عليى   للبدء فيي إجيراءات الحصيول     في عمادة شؤون الطلبة في الجامعة األردنية شؤون الطلبة الوافدين

 اإلقامة السنوية.

 :تعتمد تكياليف المعيشية الشيهرية عليى المتطلبيات الشخصيية لكيل فيرد فهيي           شكاليف المعيشة في األردن   

 متفاوتة من فرد إلى آخر، إال أن متوسط تكاليف المعيشة األساسية للطالب هي:

 .دينار أردني 171-111تكاليف السكن من  -           

 .دينار أردني 151 -111المعيشة من تكاليف  -           

 .دينار أردني 31-21تكاليف المواصالت من  -            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   للحصول عل  درجة البكالوريوس:قبول في البرنامج الموازي الشروط 

 

     سية الثانويية   عليى شيهادة الدرا   كيان حاصيالً   إذايجوز للطالب التقدم لطلب التحاق فيي البرنيامج الميوازي

األمريكية ...الي  مين     High Schoolأو البكالوريا الدولية أو  GCEمثل شهادة  ما يعادلها2 أو األردنية

داخل المملكية األردنيية الهاشيمية أو مين خارجهيا ويتطليب قبيول الطلبية الحاصيلين عليى هي ه الشيهادات             

 ربية و التعليم األردنية.تمعادلتها من وزارة ال

 بالكلييية / التخصيي   لاللتحيياقالدراسيية الثانوييية التييي يحملهييا الطالييب ميين فيير  يؤهلييد    أن تكييون شييهادة

 المتقدم إليد:

  .التخصصاتمقبولة في جميع  العلمي:شهادة الدراسة الثانوية / الفر   -           

 .اإلنسانية : مقبولة في الكلياتاألدبي/ الفر   ةالثانويشهادة الدراسة  -           

 لمادتين اإلضافيتين المقررتيناالدراسة الثانوية / الفرو  المهنية: مع دراسة  شهادة -

 حسب أسس القبول(.)             

 يجوز قبول شهادة الدراسة الثانوية في الفرو  األخرى إذا ما أثبت الطالب أنها تؤهلد لاللتحاق في -            

 دة. جامعات البلد ال ي أصدر ه ه لشها             

  (%85) األسنانطب  كليتي الطب والحد األدنى لمعدل شهادة الثانوية العامة المطلوب لاللتحاق في 

 و التحالييل الطبيية وتخصصيات    (%81)التكنولوجييا   الهندسية و  كليية  و في كليية الصييدلة وتخصصيات   

 (%71)( و في تخصصات كلية الشريعة و الزراعة والتمري  والحقوق %75)كلية علوم التأهيل 

 %(.65) باقي الكليات و في           

  خيارج األردن   نالمتوسيطة مي  األردنيين وغير األردنيين الحاصيلين عليى الشيهادة الجامعيية      للطلبةيمكن

خييارج المملكيية التقييدم بطلبييات مباشييرة     وبغيي  النظيير عيين معييدلهم فييي المؤسسيية التييي تخرجييوا منهييا     

و طب األسنان ( عليى البيرامج الموازيية فيي الجامعيات      للجامعات للتجسير ) باستثناء تخصصات الطب 

دولهيم بالمؤسسيات    اعتيراف األردنية الرسمية2 و الجامعات الخاصية فيي التخصصيات النظييرة شيريطة      

 .التعليمية التي تخرجوا منها2 و شهاداتها

  ليد  الحاصلين على الشهادة الجامعية المتوسطة من خارج األردن في كل تخص للطلبةيكون التجسير  

نظييير فييي الجامعييات األردنييية وفيية قييوارم التخصصييات التييي تقيير لهيي ه الغاييية2 ة فييي حييال عييدم وجييود       

منييا ر وفقييًا للمييواد  الجامعيية المعنييية بتحديييد التخصيي  ال  تقييومالتخصيي  ضييمن قييوارم التخصصييات2  

 .الدراسية الواردة في كشوف العالمات

 األردنالدراسة الجامعية المتوسطة خيارج   مرحلةي تقوم الجامعات بمعادلة المواد التي درسها الطالب ف 

و الطيب  أو ميا يعادلهيا فيي كيل ميادة لتخصصيات الصييدلة و الهندسية          %(71التي ال تقل عالماتها عن )

يزييد عيدد السياعات     %( أو ميا يعادلهيا فيي بياقي التخصصيات2 و فيي جمييع األحيوال ال        68البيطري و )

سياعة معتميدة( لنظيام     45سياعة معتميدة( لنظيام السينتين و )     31) المعتمدة للمواد التيي ييتم معادلتهيا عين    

 الثال  سنوات.

 



 

 ادًا في جامعة أخرى أو كلية أخرى، أنج الموازي ، وسبة أن درس موعلى الطالب الملتحة في البرنام 

 يكون %( من الخطة الدراسية المعتمدة للتخرج حين قبول الطالب ،وأن 51يجتاز بنجا  ما ال يقل عن )      

 من ضمنها على األقل نصف عدد الساعات المعتمدة من متطلبات القسم التخصصية ، وأن ال يكون قد       

 مضى على دراستها أكثر من سبع سنوات لمستوى البكالوريوس.      

 وم أو شهادة الدبل شهادة الدراسة الثانوية يتم القبول في البرنامج الموازي تنافسيًا حسب معدل الطالب في

 .وحسب المعايير المعتمدة في الجامعة

 التحويل إلى البرنامج العادي. ييجوز لمن التحة بالبرنامج المواز ال 

 على الطالب ال ي سبة لد الدراسة في أية مؤسسة تعليمية أخرى ويرغب باإللتحاق بالجامعة األردنية 

 .من جامعتد( يبية )حسن سيرة وسلوكإحضار إثبات عدم فصلد منها ألسباب تأد      

   2 تييرد لييد رسييوم بفييي حييال قبييول الطالييب2 و قييام بالتسييجيل ودفييع الرسييوم الجامعييية ثييم رغييب باالنسييحا

 الساعات المعتمدة المسجلة فعليًا كما يلي:

 %( من رسوم الساعات المعتمدة2 إذا انسحب رسميًا قبل بداية الفصل الدراسي.91) -

رسميًا في األسيبو  األول مين بدايية الفصيل     %( من رسوم الساعات المعتمدة2 إذا انسحب 75) -

 الدراسي.

األسبو  الثاني مين بدايية الفصيل     ات المعتمدة2 إذا انسحب رسميًا في%( من رسوم الساع51) -

 الدراسي.

%( من رسوم الساعات المعتمدة2 إذا انسحب رسميًا في األسبو  الثالث مين بدايية الفصيل    25) -

 الدراسي.

انسيحب رسيميًا بعييد األسيبو  الثاليث2 و ييرد ليد الرصييد المييدور        ييرد للطاليب أي رسيوم إذا     ال -

 فقط.  

 : الوثائق المطلوبة 

 كشف العالمات األصلي. -

 شهادة المعادلة األصلية للطالب الحاصل على شهادة أجنبية. -

الشامل األصلية و كشيف عالميات اليدبلوم األصيلي مصيدق حسيب األصيول         االمتحانمصدقة  -

 م كليات المجتمع.للطلبة الحاصلين على دبلو

 صورة مصدقة عن هوية األحوال المدنية وشهادة ميالد للطالب األردني. -

 صورة عن جواز السفر للطالب غير األردني. -

 ثال  صور شخصية. -

 

  

 

 

 



 بالدوالر:(: رسوم الساعة المعتمدة للطلبة غير األردنيين في البرنامج الموازي 1جدول )

 

 شخصصات كلية اللغات األجنبية

 115 لغة االنجليزيةال

 115 اللغة اإلنجليزية التطبيقية

 71 اللغة الفرنسية

 71 اللغتين األلمانية واالنجليزية

 71 االنجليزية اللغتين اإليطالية و

 71 االنجليزية سبانية واللغتين اإل

 115 اللغتين الكورية و اإلنجليزية

 115 اللغتين الصينية و اإلنجليزية

 115 ية و اإلنجليزيةاللغتين الروس

 115 اللغتين التركية و اإلنجليزية

 

 األعمال شخصصات كلية

 115 المحاسبة

 115 إدارة األعمال

 115 التسوية 

 115 التمويل

 131 اإلدارية تنظم المعلوما

 71 قتصاد األعمالإ

 115 اإلدارة العامة

 

 شخصصات كلية الشريعة

 71 أصول الدين

 71 الفقد و أصولد

 115 المصارف اإلسالمية

 

 81 كلية الحقوق



 

 71 كلية التربية الرياضية

 

 شخصصات كلية العلوم التربوية

 71 اإلرشاد والصحة النفسية 

 71 التربية الخاصة

 71 تربية الطفل

 71 معلم صف

 115 علم المكتبات و المعلومات

 

 شخصصات كلية اآلداب

 71 اللغة العربية

 71 التاري 

 71 الجغرافيا

 71 جتما علم اإل

 71 علم النفس

 71 الفلسفة

 71 العلوم السياسية

 

 

 شخصصات معهد اآلثار

 71 علم اآلثار

 71 إدارة المصادر التراثية و صيانتها

 71 اإلرشاد و التطوير السياحي

 

 85 معهد العمل اإلجتماعي

 

 

 



 شخصصات كلية الفنون والتصميم

 115 ةقسم الفنون البصري

 115 قسم الفنون المسرحية

 115 قسم الموسيقى

 

 

 شخصصات كلية العلوم

 85 الرياضيات

 85 الفيزياء

 85 الكيمياء

 85 العلوم الحياتية

 85 التطبيقية و البياية االجيولوجي

 131 التحاليل الطبية

 

 شخصصات كلية ال راعة

 85 المحاصيل البستنة و

 85 الوقاية النباتية

 85 نتاج الحيوانياإل

 85 المياه والبياة األراضي و

 85 إدارة األعمال الزراعية و الزراعي االقتصاد

 115 تنسية المواقع و إنتاج األزهار

 121 تغ ية اإلنسان و الحميات

 121 علم وتكنولوجيا الغ اء

 

 

 

 

 

 



 

 شخصصات كلية الهندية والتكنولوجيا

 131 الهندسة المدنية

 131 مارةهندسة الع

 131 الهندسة الكهربارية

 131 هندسة الحاسوب

 131 هندسة الميكاترونكس 

 131 ميكانيكيةالهندسة ال

 131 الهندسة الكيميارية

 131 الهندسة الصناعية

 

 شخصصات كلية علوم التيهيل

 141 العالج الطبيعي

 141 العالج الو يفي

 141 االطراف االصطناعية

 141 ةعلوم السمع والنط

  

 251 كلية الطب

 

 شخصصات كلية التمريض

 85 التمري 

 85 نا التمري  لإل

 

 كلية الصيدلة

 141 الصيدلة

 211 دكتور صيدلة

 

 251 كلية طب األينان

 



 

 المعلومات اشخصصات كلية الملك عبد اهلل الثاني لتكنولوجي

 131 أنظمة المعلومات الحاسوبية

 131 علم الحاسوب

 131 معلومات األعمالأنظمة 

 

 

 

 

 :بالدوالر س( يبين الرسوم المتفرقة للطلبة غير األردنيين في البرنامج الموازي لدرجة البكالوريو2جدول )

 

 431 رسوم متفرقة )تقديم طلب قبول2 تسجيل2 إستخدام الحاسوب2 إمتحانات الكفاءة(

 141 رسم تسجيل في كل فصل دراسي

 51 ل فصل دراسيفي كرسم استخدام الحاسوب 

 25 الفصل الصيفيرسم استخدام الحاسوب في 

 151 تأمينات مستردة من طلبة الكليات العلمية

 75 تأمينات مستردة من طلبة الكليات اإلنسانية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   :دنيين )بالدوالر(للطلبة غير األر الدكتوراه( رامج الدراسات العليا )الماجستيرو( رسوم ب3جدول )

 

 111 ق الواحد. تقديم طلب االلتحارسم 

 511 للمرة األولى.رسم قبول 

البريد2  قصندو2 النشاط الطالبي2 المكتبة2 المطبوعات)التأمين الطبي2  رسوم أخرى فصلية

 (.التأمين على الحياة والهوية
211 

 251 .(الدكتوراه 2 ماجستيرم الساعة المعتمدة : لجميع المستويات والبرامج )ورس

اآلداب 2 الشييريعة 2 العلييوم التربوييية 2   للكليييات: م اسييتخدام مصييادر تعليمييية وبحثييية فصييلية  رسييو

 .عمال 2 العلوم االجتماعية واإلنسانيةاألالحقوق 2 الرياضة 2 إدارة 
211 

 العلوم2 التمري 2 الزراعة2 للكليات: رسوم استخدام مصادر تعليمية وبحثية فصلية

 .ة2 تكنولوجيا المعلوماتالهندسة والتكنولوجيا2 الصيدل
311 

 511 .الطب لكلية رسوم استخدام مصادر تعليمية وبحثية فصلية

 111 التأمينات المستردة )مرة واحدة (.

 51 رسم استخدام الحاسوب )فصلية (.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :التيمين الصحي

 

للطلبية المسيجلين    إجبياري التيأمين الطبيي    أنحيث  فيها2تأمينا طبيا لجميع طلبتها المسجلين  األردنيةتوفر الجامعة 

 إذاالتيأمين الجيامعي يلغيى     أن إالوالثاني من العام الجامعي واختياري للفصيل الصييفي.    األولرسميا في الفصلين 

كيان الطاليب مسيجال وانسيحب مين دراسية        إذاأجيل دراسيتد ويبقيى التيأمين مسيتمرا       أوانقطع الطالب عن الدراسة 

 الفصل. 



معالجية   أميا جانيب عميادة شيؤون الطلبية2     لطبيي فيي عييادة الطلبية الواقعية ب     الطلبة المشيمولين بالتيأمين ا  تتم معالجة 

يمكين   الطلبة في مستشفى الجامعة فتتم بعد حصول الطالب على تحويل من الطبيب المخت  فيي عييادة الطلبية. و   

وام الرسمي دون الحاجة للتحويل الد أوقاتطوارئ مستشفى الجامعة في العطل الرسمية وخارج للطالب مراجعة 

 من عيادة الطبيب.

  

 :السكن الجامعي

 

للطالبيات الوافيدات وهميا سيكنا جيرش و عميون وهميا عليى مسيتوى متقيدم مين             داخليًا سكنًا األردنيةتوفر الجامعة 

عمييون فييي سييكني جييرش و  باإلقامييةو بأسييعار  منافسيية . ويمكيين للطالبيية الراغبيية  اإلشييرافالتأثيييث و التجهيييز و 

 (.318 أو 497فرعي 5355591االتصال على هاتف )مقسم السكن:  أوزيارة السكنيين 

الطلبة فيتوفر العديد من الشقة السكنية القريبة من الحرم الجامعي ويمكن لمكتب شؤون الطلبية الوافيدين    أبنارناأما 

 .على شريك في السكنعدة في الحصول المسا أو أمكنيساعد الطلبة في الحصول على سكن مناسب ما  أن

 

 :عمادة شؤون الطلبة

 

ستفادة من الخدمات التيي تقيدمها لطلبية    م للتفاعل و اإلإن عمادة شؤون الطلبة ترحب بجميع أبنارها الطلبة و تدعوه

الجامعة المسجلين 2 حيث تقوم العمادة بعقد العديد من الدورات التي تساعد الطلبة على تطوير خبراتهم النظريية و  

مين   األكاديميةغير   األنشطةة و تنمي شخصية الطلبة  في التفاعل مع المجتمع2 كما توفر العمادة العديد من العملي

ارييرة ود المهنييي ( لإلرشييادمكتييب شييؤون الطلبيية الوافيدين و مكتييب صييندوق الملييك عبييد اة الثياني للتنمييية )    خيالل 

مكتييب الييدعم   رة الهياييات و النشيياطات الطالبييية و و داريي اإلعالميييالخييدمات الطالبييية و دارييرة النشيياط الثقييافي و   

 .ن  و البلياردو و التنسيصالة رياضية للبول أيضًاو داررة النشاط الرياضي2 كما يوجد  الطالبي

 

 :مكتب شؤون الطلبة الوافدين

 

ههم خيالل  مكتب شؤون الطلبة الوافدين لمساعدة و رعاية الطلبة الوافدين في الجامعة في القضايا التي تيواج  أنشئ

 التي يعقدها المكتب. األنشطةمرحلة دراستهم الجامعية و تفعيل دور الطلبة الوافدين في الجامعة من خالل 

متابعة شيؤون الطلبية الوافيدين فيي الجامعية 2 ليتيولى حيل و متابعية          إلىالمكتب من اجلها  أنشئتهدف الفلسفة التي 

النافي ة داخيل المملكية     األنظمية جها و بميا يتوافية ميع القيوانين و     القضايا التي يواجهها الطلبة داخل الجامعة و خار

الطلبية   أداءعليى متابعية    المكتيب . كميا يعميل   األردنيية و التعليمات الخاصة  بالجامعة  األنظمةالهاشمية و  األردنية

رات بلدانهم فيي  خالل مرحلة دراستهم الجامعية و بالتعاون مع المستشارين و الملحقين الثقافيين في سفا األكاديمي

 و تنظيم نشاطات خاصة ذات صبغة ثقافية و فنية تجمع بين ثقافات الطلبة. المملكة2

شؤون الطلبة الوافدين هو المكان األول ال ي يمكنيك القيدوم إلييد للحصيول عليى المعلوميات و المسياعدة         مكتب إن

 اعدتك يمكننا أن نجد من يساعدك.ف ذا لم نستطيع مس الوافدين.غير األكاديمية التي قد يحتاجها الطلبة 



جنسيية عربيية وأجنبيية .    ( 72) لوافدين و ال ين يمثلونتضم بين جنباتها مجموعة من الطلبة ا األردنيةالجامعة  إن

شييؤون الطلبية الوافيدين علييى انيدماج الطلبية الوافيدين ولمييا ميا قيد يواجهييد الطاليب الوافيد ميين           وحرصيًا مين مكتيب   

بشكل عيام فيأن المكتيب     األردنياجد وتأقلمد في المجتمع الجامعي بشكل خاص والمجتمع تحديات فيما يتعلة باندم

يعمل على مساعدة الطلبية الوافيدين عليى التيأقلم واالنيدماج فيي الجسيم الطالبيي كميا يمكين ان يقيدم المكتيب خدمية              

 .من خالل مرشد اجتماعي مخت  اإلرشاد

 

 

 

 :ين بغيرهايم اللغة العربية للناطقالمعهد الدولي لتعل

  

بهيدف تيدريس اللغية    1979عيام   األردنيية أسس المعهيد اليدولي لتعلييم اللغية العربيية للنياطقين بغيرهيا فيي الجامعية          

حد المراكيز المعتميدة لتعلييم اللغية العربيية لييس فقيط عليى مسيتوى          أ اآلنحيث يعد المركز  األجانبللطلبة  العربية

يعطي الفرصية للطلبية اليراغبين ليتعلم اللغية العربيية ليتعلم لغية فيي          على مستوى العالم حيث  وإنما األوسطالشرق 

 .تتقن اللغة العربية كاللغة األم بياة

 

 :مكتب المستشار الثقافي

 

وذليك   األردنيي يتوفر داخل الحرم الجامعي مكتب للمستشار الثقيافي التيابع ليوزارة التعلييم العيالي والبحيث العلميي        

 اج لمراجعة التعليم العالي.لتسهيل معامالت الطلبة التي تحت

  

 :الهوية الجامعية

  

الحييرم الجييامعي واسييتخدامد لمرافقهييا يييتم ميين خييالل بطاقيية الطالييب   إلييىدخييول الطالييب المسييجل فييي الجامعيية  إن

 الجييامعي ليي ا يتوجييب علييى كييل طالييب فييي الجامعيية الحصييول علييى هيي ه البطاقيية وذلييك بمراجعيية دارييرة الخييدمات   

 الجنا  الثاني.  - األولالطابة  الطلبة / الطالبية في عمادة شؤون

 

 

 

 :فتح حساب في البنك

  

ينصح مكتب شؤون الطلبة الوافدين الطالب الوافيد بزييارة عيدد مين فيرو  البنيوك داخيل الحيرم الجيامعي وخيارج           

مين  الحرم الجامعي لالطيال  عليى الخيدمات المقدمية مين قبلهيا والمقارنية بينهيا لفيتح حسياب بنكيي لييمكن الطاليب              

 .تسهيل تلقيد للحواالت المالية المرسلة لد من بلده

 



 :مختبرات الحايوب

  

الحاسييوب والمييزودة  أجهييزةمجموعيية كبيييرة ميين مختبييرات الحاسييوب المجهييزة بأحييد    األردنيييةالجامعيية  أنشييات

 هيي هبخدميية االنترنييت وهييي منتشييرة فييي جميييع كليييات الجامعيية حيييث يمكيين لكييل طالييب المسييجل بالجامعيية ارتييياد   

 المختبرات واالستفادة من الخدمات التي تقدمها. 

 

 

 

 

 

 :مرك  بيع الكتب الجامعية

 

توفر الجامعة األردنية خدمة بيع الكتب الجامعية وذلك من خالل مركز بييع الكتيب الجامعيية والكيارن بجانيب كليية       

جيامعي فييمكن الحصيول    الدراسات العليا، وفي حال عدم توفر بع  الكتب لدى مركيز بييع الكتيب داخيل الحيرم ال     

 .على ه ه الكتب من المكتبات المتخصصة حول الحرم الجامعي

 

 :االيتهالكيةالجمعية التعاونية 

  

 8مين السياعة    أبوابهيا استهالكية وهي تفتح  أغرااتوفر الجامعة سوقا استهالكية تقدم كل ما يحتاجد الطالب من 

 مساءا. 5الساعة  حتىصباحا 

  

 :مكتب البريد

 

اخل الحرم الجامعي مكتب بريد يقدم الخدمات البريديية واالتصياالت الدوليية للطلبية داخيل الحيرم الجيامعي        يوجد د

  سنوي.كما يتوفر في خدمة الصنادية البريدية مقابل رسم مالي 

 

 :مطاعم الجامعة

 

قيدم الوجبيات   ت صيالة صالتين  إلىتشتمل مطاعم الجامعة على مطعم رريس يقدم وجبات الطعام وخدمة بوفيد يقسم 

دينيار ونصيف تبعيا لميا يطلبيد       إليى من خالل الخدمة ال اتية وتبل  تكلفة الوجبة للشخ  الواحد ما بين دينار واحيد  

تقدم فيهال الوجبات من خالل الخدمة الكاملية ويبلي  سيعر الوجبية للشيخ  الواحيد ميا بيين          أخرىالطالب. وصالد 

ليب 2 كميا تيوفر مطياعم الجامعية مجموعية مين المقاصيف التيي          دينارين ونصف  لما يطلبيد الطا  إلىدينار ونصف 

 تقدم السندويشات والعصارر وهي منتشرة في جميع أرجاء الجامعة.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 :ىارطة األردن

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األردناألماكن األثرية والسياحية والدينية في 

 

زارير مير بهيا، ومين أهيم هي ه األمياكن         كيل  رت فؤادلقد حبا اة بطبيعة خالبة ومواقع أثرية وسياحية استهوت وأس

 التي يمكن ألبنارنا الطلبة زياراتها ما يلي:

 :المدينة الوردية، التي لم يخلة لها نظير في العالم كلد وهي من عجارب اليدنيا السيبع، حييث تقيع      البتراء

 ( كيلو متر.251في جنوب األردن وتبعد عن مدينة عمان ما يقارب )

 

 

 

 

 



  ثغر األردن الباسم والتي تتمتع بشواطئ خالبة على البحر األحمير، وهيي تقيع فيي جنيوب       العقبة:مدينة

 ( كيلو متر.351األردن وتبعد عن مدينة عمان ما يقارب )

 : تلك المنطقة الصحراوية في جنوب األردن التي حباها اة بجميال متفيرد سيواء     وادي رم )وادي القمر

قة تأسر الفيؤاد وخاصية إذا أمضيى الزارير فيهيا ليلية كاملية ليتمتيع بيأجواء          في رمالها أو جبالها وهي منط

 الليل الخالبة فيها وهي تقع في جنوب األردن على طرية مدينة العقبة.

 :ذلك البحر ال ي يعيد اخفي  بقعية فيي العيالم، والي ي يتمتيع بجيو معتيدل ودافيئ فيي فصيل              البحر الميت

 ( كيلو متر.61) الشتاء، ويبعد عن مدينة عمان ما يقارب

 :تلك المدينة الرومانية التي ال تزال أعمدتها قارمة تشهد على عراقة األردن وتاريخيد، تليك    مدينة جرش

المدينة التي ال بد لزارر األردن أن يمر بها ليمتع نا ريد بجمالها وهي تقع إلى الشيمال مين مدينية عميان     

 جان سنوي ثقافي من كل عام.( كيلو متر تقريبًا كما يقام فيها مهر61وعلى بعد )

 :تلك المنطقة األثرية التي تقع في مدينة اربد عروس الشمال، والتي يشتم فيها  أم قيس و الحمة األردنية

 ( كيلومترًا.91الزارر عبة األردن، وهما يبعدان عن مدينة عمان ما يقارب )

 :وتينخف  عين سيطح البحير     ( كيليو متير إليى الجنيوب مين عميان،       58وتبع دما يقارب ) حمامات ماعين

متييرًا وهييي مشييهورة بمنتجعاتهيا ومياههييا المعدنييية السيياخنة وعياداتهيا الطبيعييية التييي تييوفر    121بمقيدار  

العييالج للمرضييى اليي ين يعييانون ميين األمييراا الجلدييية وأمييراا الييدورة الدموييية والعظييام والمفاصييل     

 يضًا أنشطة للتدريب الجسماني.والظهر واآلالم العضلية، حيث توفر العيادات في تلك المنطقة أ

 :كيلومترًا فقط من مدينة الطفيلة، تنطلة المياه  26تقع في الجنوب من األردن، وعلى بعد  حمامات عفرا

مصدرًا لتمأل أجواء المكان بالمعادن الشافية . ويقول الخبراء أن ه ه المياه على  15الحارة من أكثر من 

لجية العقيم واليدوالي وفقير اليدم والرومياتيزم، ولقيد تيم بنياء مركيزًا           وجد التحدييد ليديها قيوة هارلية فيي معا     

 للخدمات العامة بجانب المطعم والعيادة الطبيعية.

 :( 311تقع محمية ضانا في مدينة الطفيلة وهي محمية طبيعية كبيرة تبل  مساحتها حوالي ) محمية ضانا

بتنييو  طبيعييي ميين خييالل تنييو    كمنطقيية محمييية طبيعييية وتشييتهر  1989كيلييو متيير مربييع وأسسييت عييام  

 تضاريسها الطبيعية بين األراضي المنخفضة وسالسل الجبال الصخرية.

 



 

 

يوجد في األردن عدة قال  أثرية منها قلعة الرب  في عجلون وقلعة الكرك في مدينة الكيرك   القالع األثرية:

 تاريخية من تاري  األردن. وقلعة الشوبك في مدينة الشوبك حيث تقبع ه ه القال  شاهدة على عدة حقب

 

 

 :يقع  الميدرج الرومياني فيي سيفح جبيل الجوفية فيي وسيط مدينية عميان، وتشيير كتابية              المدرج الروماني

يونانية موجودة على إحدى منصات األعمدة أن ه ا الميدرج بنيي إكراميًا لإلمبراطيور مادرييانوس الي ي       

 ميالدي.131زار عمان سنة 

 :في وسط مدينة عمان وهو احد جبال عميان السيبعة وميا يمييزه وجيود القلعية        يقع جبل القلعة جبل القلعة

مين اآلثيار    القديمة والتي تضم الموقع القيديم لربية عميان حييث أ هيرت الحفرييات األثريية وجيود العدييد         

 ة واإلسالمية فيد.الرومانية والبيزنطي

 :مؤتية المية الكبيرى مثيل معركية    كان األردن بوابة لعدد مين الفتوحيات المعيارك اإلسي     مقامات الصحابة 

ومعركييية فحيييل ومعركييية اليرميييوك، وروت دمييياء الشيييهداء والصيييحابة رضيييي اة عييينهم ارا األردن  

والميزار قيرب مدينية     مؤتية الطهور كما توجد أضرحة ومقامات لعدد من الصحابة رضيي اة عينهم فيي    

بين رواحية،    وعبيد اة رثية،  الكرك الجنوبية، حيث يوجد ضريح جعفر بن أبي طاليب، ومقيام زييد بين حا    



والحييار  بيين عمييير االزدي رضييي اة عيينهم أمييا وادي األردن فيحتضيين عييددًا ميين مقامييات الصييحابة     

زور بالقرب مين بليدة ديير عيال، ومقيام الصيحابي الجلييل أبيو عبييدة عيامر بين            األومنها: مقام ضرار بن 

م شرحبيل بين حسينة فيي بليدة المشيار ،      الجرا  )أمين األمة( ال ي يقع في الغور المعروف باسمد، ومقا

 ومقام معاذ بن جبل، ومقام عامر بن أبي وقاص في األغوار الشمالية.

 

 :ف والمكتبات في األردنالمتاح

 

  ويضييم  1962عييام  األردنيييةللجامعيية  األولييىتأسييس مييع النشييأة   :األردنيةةةفةةي الجامعةةة   اآلثةةارمتحةةف

مييين بدايييية العصيييور الحجريييية وانتهييياء بيييالفترة  األردنمعروضيييات مييين جمييييع الحقيييب التاريخيييية فيييي 

 .اإلسالمية

  ويشتمل عليى مجموعية مين المقتنييات مين التيرا  الشيعبي         :األردنيةمتحف التراث الشعبي في الجامعة

 المنزلية والطب الشعبي. واألدواتالزراعية  األدواتمثل  األردني

 :نية الحسيين الطبيية ويشيتمل عليى عيدد       ويقع في حدارة الملك حسين بجانب مدي متحف السيارات الملكي

ما  األسبو  أيامالزوار طيلة  أمام أبوابدحيث يفتح المتحف  األردنكبير من السيارات العارلة المالكة في 

 ( مساًء.11( مساًء ويوم الجمعة حتى )7( صباحًا وحتى )11عدا يوم الثالثاء وذلك من الساعة )

  :يعييود  وأسييلحة أدواتدات والتقالييد العربييية ويشييتمل عليى   للتعريييف بالعييا أسيس  متحةف الحيةةاة الشةةعبية

 -5-9يوميًا من السياعة   أبوابدالقرن التاسع عشر ويقع المتحف في المدرج الروماني ويفتح  إلىتاريخها 

 عدا يوم الثالثاء.

  التعريييف بالحضييارات التييي توالييت علييى   إلييىوهييو متحييف اثييري ثقييافي يهييدف   :األردنةةي اآلثةةارمتحةةف

 عدا يوم الثالثاء. 5-9من الساعة  أبوابدقع في جبل القلعة ويفتح وي األردن

 :وبغرا فيد تاري  القوات  وأمتهمتخليدًا ل كرى ال ين استشهدوا دفاعًا عن وطنهم  أسس صرح الشهيد

المسلحة والجيش العربي من  الثورة العربية الكبرى وحتيى الوقيت الحاضير ويقيع فيي المدينية الرياضيية        

 السبت. أيامعدا  4-9من الساعة  ويفتح يوميًا

  ويقيع فيي بليدة     إسيالمية وقطيع عملية    اإلسيالمية يحتوي عليى مختليف العصيور     :اإليالميمتحف الم ار

 عدا يوم الثالثاء. 3-9المزار/ الكرك ويفتح يوميًا من الساعة 

  ون الجميلية  مين قبيل الجمعيية الملكيية للفني      1981انشيىء عيام    للفنون الجميلةة:  األردنيالمتحف الوطني

 بهدف نشر الوعي والت وق الفني.

  المتحف للمحافظة عليى التيرا  الشيعبي ويحتيوي عليى       أسس :واألزياءللحلي  األردنيالمتحف الشعبي

 .5-9سنة ويقع في المدرج الروماني ويفتح يوميًا من الساعة  151 – 111من  أعمارهاوحلي  أزياء

 

 :المكتبات

 

  متخصصية فيي الشيرق     أكاديميية ثاني اكبر مكتبة  األردنيةر مكتبة الجامعة تعتب :األردنيةمكتبة الجامعة

 األميم والمخطوطيات ووثيارة   ، حيث تحتوي المكتبة عليى مجموعيات خاصية مين الكتيب النيادرة       األوسط



المتحدة والعديد من المواد السمعية والبصرية والميكروفيلم والميكروفيش والشرارح وقيد بلغيت مقتنياتهيا    

مييادة مكتبييية حيييث يمكيين للطالييب المسييجل فييي الجامعيية االسييتفادة ميين       آالف( 815والي )حيي اآلنحتييى 

الخيييدمات التيييي تقيييدمها مكتبييية الجامعييية مثيييل قاعيييات المطالعييية واسيييتعارة الكتيييب حييييث يمكييين لطاليييب   

طلبية الدراسيات العلييا فيمكينهم اسيتعارة تسيعة        أميا  أسيبوعين كتيب ولميدة    أربعةيستعير  أنالبكالوريوس 

يحرم الطاليب مين االسيتعارة لميدة معينية تحسيب        اإلرجا في  التأخر، وفي حال أسابيعمدة ثالثة كتب ول

 األييام من السياعة الثامنية صيباحًا وحتيى العاشيرة ليياًل خيالل         أبوابهابناًء على مدة التأخير وتفتح المكتبة 

 بت.الخميس من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الواحدة  هرًا يوم الس إلى األحدمن 

  تضيم مكتبية المركيز مجموعية مهمية مين المصيادر         :األردنيةة فةي الجامعةة   مرك  الوثائق والمخطوطات

حيث تضم صورًا عن سجالت المحاكم الشرعية لبالد  اإلسالميةوالمراجع في مختلف جوانب الحضارة 

ييية والفرنسييية  الشييام وصييورًا لسييجالت الدوليية العثمانييية العارييدة لييبالد الشييام وصييورًا للوثييارة البريطان      

والميي كرات العربييية ومكتبيية متخصصيية    األوراقعيين الييبالد العربييية ومجموعيية كبيييرة ميين     واأللمانييية

 .واإلسالميةللدراسات العربية 

     تييوفير الكتييب والمراجييع والييدوريات     إلييىوتهييدف  عمةةان الكبةةر :  أمانةةةدائةةرة المكتبةةات العامةةة فةةي

وتهياية   للميواطنين اهم فيي تيوفير فيرص التثقييف الي اتي      والموسوعات وكافة المقتنيات المكتبيية التيي تسي   

النيدوات   إقامية وسارل البحث العلمي والمسياهمة فيي تنشييط الحركية الثقافيية فيي مدينية عميان مين خيالل           

 والمحاضرات ومعارا الكتب المختصة.

      وتحتييوي علييى عييدد كبييير ميين الوثييارة      :األردنةةي اإلعالمةةيمكتبةةة الوثةةائق والمعلومةةات فةةي المركةة

 .لإلعالم األردنيوالدراسات والقوانين واالتفاقيات وهي تتبع للمركز 

  أنيوا  تعد مكتبة عبدالحميد شومان العامة مركز معلوميات محليي يضيع كيل      شومان: دعبد الحميمكتبة 

تكيافؤ الفيرص    أسياس المعارف والمعلومات في متناول المسيتفيدين وتقيدم المكتبية خيدماتها للجمييع عليى       

مجموعييات المكتبيية وخييدماتها  أنفيدون ميين المكتبيية المييواد المناسييبة الحتياجيياتهم، كمييا حيييث يجييد المسييت

جانيب الميواد التقليديية وهيي تقيع فيي        إليى  أنواعهيا تشتمل على الوسارط والتقنيات الحديثة المالرمة بكافية  

 جبل عمان.
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