
ÜRDÜN 

BARIŞ VE İSTİKRAR  

Ürdün Uluslar arası bir şekilde turist cenneti olarak bilinmektedir. Ayrıca misafirperlik ve 

erdemleri onun övüldüğü diğer kısımlardır.  Mevcut olarak 40 bin uluslararaası öğrenciye 

sahiptir. Bu öğrenciler 107 küresel ulusları temsil eden bu öğrenciler Ürdün’ün özel ve 

devlet okullarında eğitim almaktadır. 

COĞRAFİ KONUM 

Ürdün, Orta Doğu’nun kalbinde bulunmaktadır. Kuzeybatısında, Suudi Arabistan; güneyde 

Suriye; güneybatısında Irak ve Doğu Filistin konumlanmıştır.   

 

 

 

 

 

 

DİL 

Ülkenin resmi dili Arapça’dır. İngilizce ülkede geniş bir şekilde kullanılan yabancı dildir.  

İKLİM 

Ülke Akdeniz iklimine sahiptir. Yazları ortalama 30 derece ile yarı kuraktır. Kışları ise 13 

derece civarındadır. Ülkenin batı kısmı kasım ayından mart ayına kadar en büyük yağışı 

almaktadır.  

YAŞAM MALİYETİ  

Ürdün’deki yaşam maliyeti çoğu batı ülkelerinden daha düşüktür. 

DÖVİZ VE DEĞİŞİM ORANI 

Ürdün’ün dövizi Ürdün Dİnarı’dır. (JD) Ürdün Dinarı, 100 kuruşa bölünmüştür ve bir 

Ürdün Dİnarı 1.41 USD’ye denk gelir. 

  



TATİL  

Ürdün’de birtakım dini ve resmi bayramlar dışında cuma ve cumartesi tatildir. 

SAAT 

Ürdün’de kışın GMT+2, yazın +3 saat dilimi kullanılmaktadır. Yaz saati eylülden nisana 

kadar kullanılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÜRDÜN’DE YÜKSEK ÖĞRENİM 

YÜKSEK EİĞİTİM ENSTİTÜLERİ 

Ürdün’de; 10 devlet, 20 özel ve 2 bölgesel olmak üzere toplam 32 seçkin üniversite vardır. 

Ürdün’deki bütün üniversiteler onların yüksek standartlı eğitimlerini uygulayan seçkin 

üniversitelerdir. Dahası Ürdün Üniversiteleri mezunları, diğer ülkelerden gelen mezunların 

zıttına piyasayada rekabette üstünlükleri ile bilinmektedir.  

YÜKSELEN ÜNİVERSİTELER 

Çoğu Ürdün Üniversitesi, uluslararası tanınma ve sıralamaya girme üzerinde 

çalışmaktadır. Yüksek eğitim kurumlarına kabul edilme enstitülere ve programın 

ihtiyaçlarına bağlıdır. Programlara yüksek eğitim ve bilimsel araştırmaları başkanlığı 

tarafından yetki verilmektedir. 

AKADEMİK İŞBİRLİĞİ VE ANLAŞMALAR 

Ürdün’deki yüksek eğitim enstitüleri akademik anlaşmalarla ve ortaklaşa yürüttüğü 

araştırma projeleri ile seçkin bilimsel merkezler arasında ortaklığa sahiptir. 

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI ÖDÜLLER  

Birçok öğrenci ve üniversite dersleri çeşitli disiplinlerde bölgesel ve uluslararası ödül elde 

etmiştir.  

AKADEMİK YIL 

Akademik yıl iki mecburi döneme bölünmüştür. Her bir dönem 16 haftadır. İsteğe bağlı 

olarak 8 haftalık yaz dönemi vardır.  

KREDİLİ SAAT SİSTEMİ  

Ürdün, yıllık çoğunluk programından ziyade saatlik sistem kredisini benimsemiştir.  

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ  

Ürdün fakülte üyeleri, saygın Avrupa ve Amerika üniversitelerinden mezun olan yüksek 

eğitimli uzmanlardır.  

DERS ÜCRETİ 

Ürdün Üniversiteleri ders ücretleri, dünyanın geri kalanına kıyasla rekabet edicidir.  

YURT  

Ürdün’ün pek çok eğitim enstitüsü bayan öğrencilere kalacak yer sunmaktadır. Maliyeti 

ensitütüden enstitüye değişmektedir.  

 



YÜKSEK EĞİTİME KABUL EDİLMEK İÇİN 

 

Lise diplomalı öğrenciler ya da lise diplomasının eş değerini Ürdün’ün dışından almış olan 

öğrenciler doğrudan internet siteleri ile kayıt olabilir. Ayrıca özel üniversiteler ve orta 

düzeyli okullar onların otalamalarına odaklanmaktadır.  

Üniversiteler, öğrencilerin seçmesine izin verilen kredili saat sistemini uygular.  

Yüksek Lisans programına girmeyi isteyen öğrenciler, üniversite diploma puanını 

bulundurmalı. Dahası doktora programına girmeyi isteyen öğrenciler yüksek lisans 

diploma puanını bulundurmalı. 

Bunlara ek olarak, lisans üstü programlara girmeyi isteyen öğrencilerin İngilizce yeterlilik 

seviyesini TOEFL ya da IELTS sınavıyla doğrulaması  gerekmektedir. Öğrenciler ayrıca da 

Almanca ve Fransızca seviyelerinin yeterliliğini göstermelidir. Son olarak, Öğrenciler 

başvurdukları enstitülerin İngilizce sınavına girebilmektedirler. 

Gerekli olan ingilizce, Almanca ya da Fransızca  seviyelerini sağlamada yetersiz olan 

öğrenciler ya da İngilizce denklik sınavında başarısız olan öğrenciler üniversitelerinde 

niteleyici İngilizce programında ders alabilirler. Bu dersler onların aldığı  altı saatlik krediye 

eklenmektedir. Öğrenciler bu dersleri onlar için özelleştirilen çeşitliliğe öre bir minimum 

derece de üstlenmelidir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAŞVURU İŞLEMLERİ  

Ürdün’deki yüksek eğitim enstitülerine başvurmak isteyen adaylar için bilgiler aşağıdadır. 

1- Başvuru onların seçtiği yüksek eğitim enstitülerine doğrudan yapılacaktır. 

Ürdün’deki enstitülerin bazıları internet üzerinden bazıları da mail aracılığıyla 

başvuruyu kabul etmektedir. Her bir yüksek eğitim ensitüsü,  kendi kayıtlarını 

belirler. Bu yüzden bir öğrenci girmek istediği enstitüyle iletişim kurmalı ve özel 

şartları öğrenmelidir.  

Üniveriteler ve İnternet Adresleri 

# Üniversi İnternet Sitesi # Üniversite İnternet Sitesi 

1.  
 
Ürdün 
Üniversitesi  

www.ju.edu.jo 2.  Yermük Üniversitesi www.yu.edu.jo 

3.  Mutah 
Üniversitesi  

www.mutah.edu.jo 4.  Ürdün Bilim ve 
Teknoloji Üniversitesi 

www.just.edu.jo 

5.  Haşimi 
Üniversitesi 

www.hu.edu.jo 6.  Albayt Üniversitesi www.aabu.edu.jo 

7.  Balka Uygulamalı 
Üniversitesi 

www.bau.edu.jo 8.  Hüseyin Bin Talal 
Üniversitesi 

www.ahu.edu.jo 

9.  Tafile Teknik 
Üniversitesi 

www.ttu.edu.jo 10.  
 
Alman Ürdün 
Üniversitesi 

www.gju.edu.jo 

11.  Amman Arap 
Üniversitesi 

www.aau.edu.jo 12.  İrbid Ulusal 
Üniversitesi 

www.inu.edu.jo 

13.  Orta Doğu 
Üniversitesi 

www.meu.edu.jo 14.   
Ceraş Üniversitesi 

www.jpu.edu.jo 

15.  
Jadara 

Üniversitesi 
www.jadara.edu.jo 16.  Prenses Sümeyye 

Teknoloji Üniversitesi 
www.psut.edu.jo 

17.  Ahliyya Amman 
Üniversitesi 

www.ammanu.edu.jo 18.  Ürdün Müzik 
Akademisi 

www.jam.edu.jo 

19.  
Uygulamalı 
Bilimler 
Üniversitesi 

www.asu.edu.jo 20.  Amman Uygulamalı 
Üniversite Koleji 

www.jau.edu.jo 

21.  Philadelphia 
Üniversitesi 

www.philadelphia.edu.jo 22.  Madaba Amerikan 
Üniversitesi 

www.aum.edu.jo 

23.  Esra Üniversitesi www.iu.edu.jo 24.  Aclun Ulusal 
Üniversitesi 

www.anu.edu.jo 

25.  Petra Üniversitesi www.uop.edu.jo 26.  
Eğitim Bilimleri ve 
Sanatları 
Fakültesi/UNRWA 

fesa-

reg.unrwa.org 

http://www.ju.edu.jo/
http://www.yu.edu.jo/
http://www.mutah.edu.jo/
http://www.just.edu.jo/
http://www.hu.edu.jo/
http://www.aabu.edu.jo/
http://www.bau.edu.jo/
http://www.ahu.edu.jo/
http://www.ttu.edu.jo/
http://www.gju.edu.jo/
http://www.aau.edu.jo/
http://www.inu.edu.jo/
http://www.meu.edu.jo/
http://www.jpu.edu.jo/
http://www.jadara.edu.jo/
http://www.psut.edu.jo/
http://www.ammanu.edu.jo/
http://www.jam.edu.jo/
http://www.asu.edu.jo/
http://www.jau.edu.jo/
http://www.philadelphia.edu.jo/
http://www.aum.edu.jo/
http://www.iu.edu.jo/
http://www.anu.edu.jo/
http://www.uop.edu.jo/
http://fesa-reg.unrwa.org/
http://fesa-reg.unrwa.org/


2- Doğrudan bir şekilde internet üzerinden başvuru (link) 

 

Ürdün’deki Yüksek Eğitim Enstitülerinin Başkanlığı olarak, ISA’nın yönetimiyle Ürdün’de okuyan 

bütün yüksek eğitim enstitülerindeki öğrencilerin bütün işlerini güçlü bir şekilde takip 

etmektedir.  ISA, bütün uluslararası öğrencilerinin eğitime başladığı andan mezun olacağı 

zamana kadar bütün işlerinden sorumludur. Araştıran ya da bilgi almak isteyen öğrenciler 

yukarıdaki iletişim detaylarıyla ISA ile iletişim kurabilir.  

 

 

27.  Ürdün Zaytoonah 
Üniversitesi 

www.zuj.edu.jo 28.  Akabe Teknoloji 
Üniversitesi 

www.aut.edu.jo 

29.  Zarka Üniversitesi www.zu.edu.jo 30.  Hüseyin Teknik 
Üniversitesi 

www.htu.edu.j 

www.studyinjordan.jo İnternet Adrei 

+962 5 331 298 Telefon Numarası 

ISA@mohe.gov.jo Email 

International-Students’-Affairs-Jordan  
Facebook: 

 

http://www.zuj.edu.jo/
http://www.aut.edu.jo/
http://www.zu.edu.jo/
http://www.htu.edu.jo/
http://www.studyinjordan.jo/

