
ي الجامعات االردنية
 
التخصصات المعتمدة من قبل هيئة االعتماد ف

نامجالكليةالجامعة التخصصالبر

رياضياتبكالوريوسالعلوماألردنية

رياضياتماجستيرالعلوماألردنية

رياضياتدكتوراةالعلوماألردنية

فيزياءبكالوريوسالعلوماألردنية

فيزياءماجستيرالعلوماألردنية

فيزياءدكتوراةالعلوماألردنية

فيزياء طبيةماجستيرالعلوماألردنية

كيمياءبكالوريوسالعلوماألردنية

كيمياءماجستيرالعلوماألردنية

كيمياءدكتوراةالعلوماألردنية

علوم حياتيةبكالوريوسالعلوماألردنية

علوم حياتيةماجستيرالعلوماألردنية

علوم حياتيةدكتوراةالعلوماألردنية

علوم طبية مخبرية/تحاليل طبيةبكالوريوسالعلوماألردنية

جيولوجيا وبيئة تطبيقيةبكالوريوسالعلوماألردنية

جيولوجياماجستيرالعلوماألردنية

جيولوجيادكتوراةالعلوماألردنية

علوم البيئة وادارتهاماجستيرالعلوماألردنية

اصول الدينبكالوريوسالشريعةاألردنية

العقيدةماجستيرالشريعةاألردنية

العقيدة اإلسالميةدكتوراةالشريعةاألردنية

الحديثماجستيرالشريعةاألردنية

الحديثدكتوراةالشريعةاألردنية

تفسير وعلوم القرانماجستيرالشريعةاألردنية

تفسير وعلوم القراندكتوراةالشريعةاألردنية

دراسات اسالميةماجستيرالشريعةاألردنية

القراءات القرانيةماجستيرالشريعةاألردنية

االمامة والخطابة للذكوربكالوريوسالشريعةاألردنية

فقه واصولهبكالوريوسالشريعةاألردنية

فقه واصولهماجستيرالشريعةاألردنية

فقه واصولهدكتوراةالشريعةاألردنية

 القضاء الشرعيماجستيرالشريعةاألردنية

القضاء والسياسة الشرعيةدكتوراةالشريعةاألردنية

مصارف اسالميةبكالوريوسالشريعةاألردنية

انتاج حيوانيبكالوريوسالزراعةاألردنية

انتاج حيوانيماجستيرالزراعةاألردنية

انتاج حيوانيدكتوراةالزراعةاألردنية

تغذية االنسان والحمياتبكالوريوسالزراعةاألردنية

تغذية االنسان والحمياتماجستيرالزراعةاألردنية

التغذية االنسان والحمياتدكتوراةالزراعةاألردنية

علم وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوسالزراعةاألردنية

علم تكنولوجيا الغذاءماجستيرالزراعةاألردنية

علم تكنولوجيا الغذاءدكتوراةالزراعةاألردنية

االقتصاد الزراعي وادارة االعمال الزراعيةبكالوريوسالزراعةاألردنية

االقتصاد الزراعي وادارة االعمال الزراعيةماجستيرالزراعةاألردنية

وقاية النباتبكالوريوسالزراعةاألردنية

وقاية النباتماجستيرالزراعةاألردنية

وقاية النباتدكتوراةالزراعةاألردنية

بستنة ومحاصيلبكالوريوسالزراعةاألردنية

بستنة ومحاصيلماجستيرالزراعةاألردنية

بستنة ومحاصيلدكتوراةالزراعةاألردنية

تنسيق المواقع وانتاج االزهاربكالوريوسالزراعةاألردنية

اراضي ومياه وبيئةبكالوريوسالزراعةاألردنية

اراضي ومياه وبيئةماجستيرالزراعةاألردنية

اراضي ومياه وبيئةدكتوراةالزراعةاألردنية

تقنيات حيوية زراعيةماجستيرالزراعةاألردنية



ي الجامعات االردنية
 
التخصصات المعتمدة من قبل هيئة االعتماد ف

نامجالكليةالجامعة التخصصالبر

الزراعة العضويةماجستيرالزراعةاألردنية

تمريضبكالوريوسالتمريضاألردنية

رعاية نفسية/ رعاية تلطيفية/ رعاية حثيثة/ تمريض سريريماجستيرالتمريضاألردنية

تمريضدكتوراةالتمريضاألردنية

معلم صفبكالوريوسالعلوم التربويةاألردنية

 تربية طفلبكالوريوسالعلوم التربويةاألردنية

ارشاد وصحة نفسيةبكالوريوسالعلوم التربويةاألردنية

االرشاد النفسي والتربويماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

ارشاد نفسي وتربويدكتوراةالعلوم التربويةاألردنية

تربية خاصةبكالوريوسالعلوم التربويةاألردنية

تربية خاصةماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

تربية خاصةدكتوراةالعلوم التربويةاألردنية

علم المكتبات والمعلوماتبكالوريوسالعلوم التربويةاألردنية

علم المكتبات والمعلوماتماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

قياس وتقويم/ علم نفس تربويماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

قياس وتقويم/ علم نفس تربويدكتوراةالعلوم التربويةاألردنية

تعلم ونمو/ علم نفس تربويماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

تعلم ونمو/ علم نفس تربويدكتوراةالعلوم التربويةاألردنية

اصول التربيةماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

اصول التربيةدكتوراةالعلوم التربويةاألردنية

ادارة تربويةماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

القيادة التربويةدكتوراةالعلوم التربويةاألردنية

مناهج عامة/ المناهج والتدريسماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

اساليب تدريس اللغة االنجليزية/ المناهج والتدريسماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

اساليب تدريس الرياضيات/ المناهج والتدريسماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

اساليب تدريس اللغة العربية/ المناهج والتدريسماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

اساليب تدريس العلوم/ المناهج والتدريسماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

اساليب تدريس تكنولوجيا التعليم/ المناهج والتدريسماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

تكنولوجيا التعليمدكتوراةالعلوم التربويةاألردنية

دكتوراةالعلوم التربويةاألردنية
دراسات اجتماعية، لغة عربية، لغة انجليزية، /المناهج والتدريس

رياضيات

هندسة مدنيةبكالوريوسالهندسةاألردنية

مياه وبيئة/ هندسة مدنيةماجستيرالهندسةاألردنية

انشاءات/ هندسة مدنيةماجستيرالهندسةاألردنية

نقل وطرق/ هندسة مدنيةماجستيرالهندسةاألردنية

هندسة ادارة المشاريعماجستيرالهندسةاألردنية

هندسة عمارةبكالوريوسالهندسةاألردنية

هندسة عمارةماجستيرالهندسةاألردنية

هندسة كهربائيةبكالوريوسالهندسةاألردنية

اتصاالت/ هندسة كهربائيةماجستيرالهندسةاألردنية

القوى الكهربائيةماجستيرالهندسةاألردنية

هندسة ميكانيكيةبكالوريوسالهندسةاألردنية

هندسة ميكانيكيةماجستيرالهندسةاألردنية

هندسة ميكانيكيةدكتوراةالهندسةاألردنية

الطاقة المتجددة/هندسة ميكانيكيةماجستيرالهندسةاألردنية

تكنولوجيا البيئة والتغيرات المناخيةماجستيرالهندسةاألردنية

هندسة جيوتقنيةماجستيرالهندسةاألردنية

هندسة كيميائيةبكالوريوسالهندسةاألردنية

هندسة كيميائيةماجستيرالهندسةاألردنية

هندسة صناعيةبكالوريوسالهندسةاألردنية

تصميم وتصنيع/ إدارة/ هندسة صناعيةماجستيرالهندسةاألردنية

هندسة الصيانة وادارة الجودةماجستيرالهندسةاألردنية

هندسة حاسوببكالوريوسالهندسةاألردنية

هندسة حاسوب وشبكاتماجستيرالهندسةاألردنية

هندسة ميكاترونيكسبكالوريوسالهندسةاألردنية

قانونبكالوريوسالحقوقاألردنية



ي الجامعات االردنية
 
التخصصات المعتمدة من قبل هيئة االعتماد ف

نامجالكليةالجامعة التخصصالبر

قانونماجستيرالحقوقاألردنية

قانوندكتوراةالحقوقاألردنية

التربية البدنيةبكالوريوسالتربية الرياضيةاألردنية

اإلشراف والتدريس في التربية البدنيةماجستيرالتربية الرياضيةاألردنية

اإلشراف والتدريس في التربية البدنيةدكتوراةالتربية الرياضيةاألردنية

علوم الحركة والتدريب الرياضيبكالوريوسالتربية الرياضيةاألردنية

صيدلةبكالوريوسالصيدلةاألردنية

دكتور صيدلةبكالوريوسالصيدلةاألردنية

علوم صيدالنيةماجستيرالصيدلةاألردنية

صيدلة سريريةماجستيرالصيدلةاألردنية

علوم صيدالنيةدكتوراةالصيدلةاألردنية

الصحة العامةماجستيرالطباألردنية

علم االدويةماجستيرالطباألردنية

علم السموم المخبريماجستيرالطباألردنية

العلوم الطبية المخبريةماجستيرالطباألردنية

الطباألردنية

/ ماجستير

اختصاص 

عالي

االمراض الباطنية، التخدير والعناية الحثيثة، االشعة، الجراحة 

العامة، طب االطفال، النسائية والتوليد، الجراحة الخاصة، الكيمياء 

الحيوية وعلم وظائف االعضاء، التشريح واالنسجة

الطببكالوريوسالطباألردنية

طب اسنانبكالوريوسطب االسناناألردنية

التركيبات السنية الثابتة والمتحركةماجستيرطب االسناناألردنية

تقويم االسنان السريريماجستيرطب االسناناألردنية

طب اسنان االطفالماجستيرطب االسناناألردنية

ادارة االعمالبكالوريوساالعمالاألردنية

ادارة/ ادارة االعمالماجستيراالعمالاألردنية

ادارة الجودة/ادارة االعمالماجستيراالعمالاألردنية

محاسبةبكالوريوساالعمالاألردنية

محاسبةماجستيراالعمالاألردنية

محاسبة/  ادارة االعمالماجستيراالعمالاألردنية

تسويقبكالوريوساالعمالاألردنية

تسويق/ ادارة االعمالماجستيراالعمالاألردنية

تمويلبكالوريوساالعمالاألردنية

ماجستيراالعمالاألردنية
تمويل ومصارف

بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية

المالية/ ادارة االعمالماجستيراالعمالاألردنية

التمويل/ ادارة االعمالماجستيراالعمالاألردنية

نظم معلومات اداريةبكالوريوساالعمالاألردنية

معلوماتية االعمالبكالوريوساالعمالاألردنية

ادارة عامةبكالوريوساالعمالاألردنية

ادارة عامةماجستيراالعمالاألردنية

اإلدارة المحليةدبلوم عالياالعمالاألردنية

التنمية المحليةماجستيراالعمالاألردنية

اقتصاد االعمالبكالوريوساالعمالاألردنية

اقتصاد/ اقتصاد االعمالماجستيراالعمالاألردنية

اقتصاد/ اقتصاد االعمالدكتوراةاالعمالاألردنية

اعمال دوليةماجستيراالعمالاألردنية

علوم السمع والنطقبكالوريوسعلوم التاهيلاألردنية

تقويم النطق واللغةماجستيرعلوم التاهيلاألردنية

عالج طبيعيبكالوريوسعلوم التاهيلاألردنية

الجهاز العصبي والعضلي- عالج طبيعيماجستيرعلوم التاهيلاألردنية

عالج وظيفيبكالوريوسعلوم التاهيلاألردنية

اطراف صناعية واجهزة مساعدةبكالوريوسعلوم التاهيلاألردنية

األردنية
الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجيا 

المعلومات
علم حاسوببكالوريوس

األردنية
الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجيا 

المعلومات
علم حاسوبماجستير



ي الجامعات االردنية
 
التخصصات المعتمدة من قبل هيئة االعتماد ف

نامجالكليةالجامعة التخصصالبر

األردنية
الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجيا 

المعلومات
علم حاسوبدكتوراة

األردنية
الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجيا 

المعلومات
علم البياناتبكالوريوس

األردنية
الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجيا 

المعلومات
الذكاء االصطناعيبكالوريوس

األردنية
الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجيا 

المعلومات
انظمة معلومات حاسوبيةبكالوريوس

األردنية
الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجيا 

المعلومات
انظمة المعلوماتماجستير

األردنية
الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجيا 

المعلومات
(أنظمة معلومات االعمال)تكنولوجيا معلومات االعمال بكالوريوس

األردنية
الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجيا 

المعلومات
ذكاء الشبكةماجستير

األردنية
الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجيا 

المعلومات
الحكومة االلكترونيةماجستير

األردنية
الملك عبدهللا الثاني لتكنولوجيا 

المعلومات
ماجستير

برنامج مشترك مع اكاديمية الملك /الرعاية المعلوماتية للسرطان

الحسين للسرطان

فنون بصريةبكالوريوسالفنون والتصميماألردنية

فنون مسرحيةبكالوريوسالفنون والتصميماألردنية

موسيقابكالوريوسالفنون والتصميماألردنية

تربية موسيقيةماجستيرالفنون والتصميماألردنية

دراسات المرأةماجستيرمركز دراسات المرأةاألردنية

اللغة االنجليزية وادابهابكالوريوساللغات االجنبيةاألردنية

ادب/ اللغة االنجليزية وادابهاماجستيراللغات االجنبيةاألردنية

ادب/ اللغة االنجليزية وادبهادكتوراةاللغات االجنبيةاألردنية

اللغة االنجليزية التطبيقيةبكالوريوساللغات االجنبيةاألردنية

الترجمة في اللغة االنجليزيةماجستيراللغات االجنبيةاألردنية

اللغوياتماجستيراللغات االجنبيةاألردنية

اللغوياتدكتوراةاللغات االجنبيةاألردنية

اللغة الفرنسية وادابهابكالوريوساللغات االجنبيةاألردنية

عربي/ ترجمة فرنسيماجستيراللغات االجنبيةاألردنية

اللغتين الفرنسية واالنجليزيةبكالوريوساللغات االجنبيةاألردنية

االنجليزية/ اللغتان االلمانيةبكالوريوساللغات االجنبيةاألردنية

االنجليزية/ اللغتان االيطاليةبكالوريوساللغات االجنبيةاألردنية

االنجليزية/ اللغتان االسبانيةبكالوريوساللغات االجنبيةاألردنية

االنجليزية/ اللغتان التركيةبكالوريوساللغات االجنبيةاألردنية

االنجليزية/ اللغتان الكوريةبكالوريوساللغات االجنبيةاألردنية

االنجليزية/ اللغتان الروسيةبكالوريوساللغات االجنبيةاألردنية

االنجليزية/ اللغة الصينيةبكالوريوساللغات االجنبيةاألردنية

اللغة والثقافة والتواصلماجستيراللغات االجنبيةاألردنية

اللغة العربية وادابهابكالوريوساالداباألردنية

اللغة العربية وادابهاماجستيراالداباألردنية

اللغة العربية وادابهادكتوراةاالداباألردنية

تاريخبكالوريوساالداباألردنية

تاريخماجستيراالداباألردنية

تاريخدكتوراةاالداباألردنية

فلسفةبكالوريوساالداباألردنية

فلسفةماجستيراالداباألردنية

فلسفةدكتوراةاالداباألردنية

جغرافيابكالوريوساالداباألردنية

جغرافياماجستيراالداباألردنية

جغرافيادكتوراةاالداباألردنية

علم اجتماعبكالوريوساالداباألردنية

علم اجتماعماجستيراالداباألردنية

علم اجتماعدكتوراةاالداباألردنية

علم نفسبكالوريوساالداباألردنية



ي الجامعات االردنية
 
التخصصات المعتمدة من قبل هيئة االعتماد ف

نامجالكليةالجامعة التخصصالبر

علم نفسماجستيراالداباألردنية

األردنية
االمير الحسين بن عبدهللا الثاني 

للدراسات الدولية
علوم سياسيةبكالوريوس

األردنية
االمير الحسين بن عبدهللا الثاني 

للدراسات الدولية
علوم سياسيةماجستير

األردنية
االمير الحسين بن عبدهللا الثاني 

للدراسات الدولية
علوم سياسيةدكتوراة

األردنية
االمير الحسين بن عبدهللا الثاني 

للدراسات الدولية
دراسات امريكيةماجستير

األردنية
االمير الحسين بن عبدهللا الثاني 

للدراسات الدولية
دراسات دبلوماسيةماجستير

األردنية
االمير الحسين بن عبدهللا الثاني 

للدراسات الدولية
حقوق االنسان والتنمية االنسانيةماجستير

األردنية
االمير الحسين بن عبدهللا الثاني 

للدراسات الدولية
التنمية المستدامةماجستير

األردنية
االمير الحسين بن عبدهللا الثاني 

للدراسات الدولية
فض النزاعاتماجستير

بها/ اللغة العربية للناطقين بغيرهاماجستيراالداباألردنية

اثاربكالوريوساالثار والسياحةاألردنية

اثارماجستيراالثار والسياحةاألردنية

ادارة المصادر التراثية وصيانتهابكالوريوساالثار والسياحةاألردنية

بكالوريوساالثار والسياحةاألردنية
االدارة السياحية

(االرشاد والتطوير السياحي سابقا)

العمل االجتماعيبكالوريوساالداباألردنية

العمل االجتماعيماجستيراالداباألردنية

علوم حياتيةبكالوريوسالعلوم األساسية والبحريةالعقبة/ األردنية

تمريضبكالوريوسالتمريضالعقبة/ األردنية

رياضياتبكالوريوسالعلوم األساسية والبحريةالعقبة/ األردنية

اللغة االنجليزية وادابهابكالوريوساللغاتالعقبة/ األردنية

ترجمة باللغة اإلنجليزيةماجستيراللغاتالعقبة/ األردنية

اللغة االنجليزية التطبيقيةبكالوريوساللغاتالعقبة/ األردنية

اللغة الفرنسية وادابهابكالوريوساللغاتالعقبة/ األردنية

االنجليزية/ اللغة الفرنسيةبكالوريوساللغاتالعقبة/ األردنية

اللغة العربية وادابهابكالوريوساللغاتالعقبة/ األردنية

ادارة االعمالبكالوريوساالدارة والتمويلالعقبة/ األردنية

ادارة االعمالماجستيراالدارة والتمويلالعقبة/ األردنية

محاسبةبكالوريوساالدارة والتمويلالعقبة/ األردنية

محاسبة/ محاسبة، ادارة اعمالماجستيراالدارة والتمويلالعقبة/ األردنية

(ادارة المخاطر والتأمين)التمويل بكالوريوساالدارة والتمويلالعقبة/ األردنية

االدارة السياحيةبكالوريوسالسياحة والفندقةالعقبة/ األردنية

ادارة فنادقبكالوريوسالسياحة والفندقةالعقبة/ األردنية

انظمة معلومات حاسوبيةبكالوريوسنظم تكنولوجيا المعلوماتالعقبة/ األردنية

علم حاسوبماجستيرنظم تكنولوجيا المعلوماتالعقبة/ األردنية

تكنولوجيا معلومات االعمالبكالوريوسنظم تكنولوجيا المعلوماتالعقبة/ األردنية

العلوم البحريةماجستيرالعلوم األساسية والبحريةالعقبة/ األردنية


