
الوثائق المطلوبة للتقدم لربامج البكالوريوس:

1. الكشف األصلي لعالمات شهادة الثانوية العامة أو ما 

يعادلها مصدق من وزارة التربية والتعليم األردنية.

2. صــورة عن هوية األحوال المدنية (للطلبة األردنيين)، 

أو صــورة مصدقــة عــن جــواز الســفر (للطلبــة غيــر 

األردنيين).

3. صورتان شخصيتان حديثتان وملونتان.

الطلبــة الدارســون يف جامعــات أخــرى والراغبــون بالتســجيل يف اجلامعــة، 
يلزمهم الوثائق اإلضافية اآلتية:

1. كشــف عالمــات من اجلامعة الســابقة اليت درس فيها الطالــب مصدق من وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي األردنية.

2. وصف مفصل للمساقات اليت درسها الطالب يف اجلامعات السابقة.
3. شهادة حسن سرية وسلوك مصدقة من اجلامعة المنتقل منها. 

الرسوم الفصلية:
٭ رسوم طلب االلتحاق 25 دينار أردني.

٭ تستوفي الجامعة رسوماً من طلبتها تبلغ 350 ديناراً عند التسجيل ألول مرة ثم 
تصبح 300 ديناراً لكل من الفصلين األول والثاني و 150 ديناراً للفصل الصيفي.

٭ تستوفي الجامعة رسوم التسجيل بما ال يقل عن 12 ساعة دراسية معتمدة.
مالحظة: يف حال االنســحاب من الجامعة يتم اســترجاع 50% من المبلغ المدفوع 

شريطة االنسحاب قبل بداية أول يوم دوام للفصل الدراسي.

اختبار القبول والمقابلة:
يخضــع الطلبــة المتقدمون للدراســة يف جامعة األمرية ســميّة 
للتكنولوجيــا، المتحان القبــول والمقابلة حيث يجب عىل مقدم 

الطلب اجتيازهما بنجاح، ليك يتم النظر يف موضوع قبوله.

مالحظــة: الطالب احلاصلني عىل الشــهادة غــري األردنية 
مثل (IG, SAT2, IB) يجب عليهم إحضار شهادة معادلة 

من وزارة الرتبية والتعليم األردنية.
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برامج البكالوريوس المعتمدة يف اجلامعة والرسوم الدراسية

احلوافز الدراسية:

تقــدم اجلامعــة حوافــز دراســية للطلبة المتفوقني حســب 

الرشوط التالية:

أوًال:   احلصول عىل حوافز التفوق:

وفرت اجلامعة العديد من احلوافز الدراسية تصل لغاية 

100% من الرسوم الدراسية، واليت تتناسب مع تفوق 

الطالــب ونتائجــه يف المســابقات المحليــة واإلقليمية 

والدولية.

ثانيــاً: احلصــول عــىل حوافــز التفــوق الريــايض: دعمــاً للحركــة 

الرياضيــة، تقــدم اجلامعــة منحــاً دراســية للمتفوقــني 

رياضياً يتم تحديد نســبتها حســب تعليمــات اجلامعة 

اخلاصة بمنح التفوق الريايض.

مالحظــة: تســتمر منحــة الطالب المتفــوق طيلة دراســته يف 

اجلامعــة وأن ال يقل معدلــه الرتاكمي يف أي فصلني متتاليني 

عن 84% وأن ال يقل عبؤه الدرايس يف الفصل عن 15 ســاعة 

معتمدة وأن ال يصدر بحقه أي عقوبة تأديبية.

كلية الملك طالل لتكنولوجيا األعمال

علم البيانات والذكاء االصطناعي 

األمن السيرباين

علم احلاسوب

هندسة الربمجيات

علم الرسم احلاسويب

المحاسبة

التسويق اإللكرتوين والتواصل االجتماعي

تكنولوجيا معلومات األعمال

إدارة األعمال

هندسة أمن الشبكات والمعلومات

هندسة القدرة والطاقة الكهربائية

هندسة احلاسوب

الهندسة اإللكرتونية

هندسة االتصاالت - إنرتنت األشياء
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علمي، صناعي

علمي، صناعي
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علمي، أديب، تعليم صيح شامل، فنديق

علمي، أديب، تعليم صيح شامل، فنديق

علمي، أديب

علمي، أديب، تعليم صيح شامل، فنديق
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علمي، صناعي
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كلية الملك عبدالله الثاين للهندسة

كلية الملك احلسني لعلوم احلوسبة
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Study incentives:
PSUT oåers study incentives for outstanding students according to the following conditions:
One: Obtaining Excellence Incentives: The University provides many academic incentives 
covering up to 100% of the tuition fees, which are commensurate with the student’s excellence 
and results achieved in local, regional and international competitions.
Two: Obtaining Athletic Excellence Incentives: In order to support sports activities, PSUT oåers 
scholarships for outstanding athletes, the percentage of which is determined according to the 
University's regulations for granting sports excellence scholarships.
Note: Once awarded, the student shall to continue to receive a scholarship for outstanding 
performance throughout his/her studies at the University, provided that the cumulative average 
for any two consecutive semesters does not fall below 84%, the study load for each semester is 
not less than 15 credit hours, and he/she is not subject to any disciplinary sanction.

Required documents for application to undergraduate programs: 
1. The original transcript of the General Secondary School Certificate, or 

equivalent, certified by the Jordanian Ministry of Education.
2. A copy of the civil status ID card (for Jordanian students), or a certified 

copy of the passport (for non-Jordanian students).
3. Two recent color photographs.
Note: Students who hold a non-Jordanian certificate such as (IB, SAT2, IG) 
must submit an equivalency certificate from the Jordanian Ministry of 
Education.
Students studying in other universities and wishing to register at 
PSUT are required to submit the following additional documents:
1. Transcripts from the previous university in which the student studied, 

certified by the Jordanian Ministry of Higher Education and Scientific 
Research.

2. Descriptions of the courses that the student has studied in previous 
universities.

3. A good conduct certificate attested by the university from which the 
student is transferring.

Semester fees:
• The application fee is 25 JOD.
• The University charges a fee of 350 JOD for its students upon first-time 

registration. Subsequently, this fee is 300 JOD for each of the First and 
Second semesters, and 150 JOD for the Summer semester.

• The University charges tuition fees for a minimum of 12 credit hours.
Note: In the event of withdrawal from PSUT, 50% of the amount paid will 
be refunded, provided that the student withdraws before the beginning of 
the first day of the semester.

Entrance exam and interview
All students applying to study at PSUT are subject to an entrance exam and interview. The student must 
successfully pass this exam and the interview for his/her application to be considered.

PSUT’s accredited undergraduate programs and tuition fees
Specialization Secondary School Branch Fees
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Scientific, Industrial

Scientific, Industrial

Scientific, Industrial

Scientific, Industrial

Scientific, Literary, Health, Hostelry

Scientific, Literary, Health, Hostelry

Scientific, Literary

Scientific, Literary, Health, Hostelry

Scientific, Industrial

Scientific, Industrial

Scientific, Industrial

Scientific, Industrial

Scientific, Industrial

Data Science & Artificial Intelligence

Cybersecurity

Computer Science

Soéware Engineering

Computer Graphics & Animation

Accounting

e-Marketing and Social Media

Business Information Technology

Business Administration

Networks and Info. Security Engineering

Electrical Power & Energy Engineering 

Computer Engineering

Electronics Engineering

Comm. Eng. - Internet of Things

KING HUSSEIN SCHOOL OF COMPUTING SCIENCES

KING ABDULLAH II SCHOOL OF ENGINEERING

KING TALAL SCHOOL OF BUSINESS TECHNOLOGY
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