
ي الجامعات االردنية
 
التخصصات المعتمدة من قبل هيئة االعتماد ف

نامجالكليةالجامعة التخصصالبر

اللغة العربية وادابهابكالوريوساالدابمؤتة

اللغة العربية وادابهاماجستيراالدابمؤتة

دراسات لغوية/ دراسات ادبية/ اللغة العربية وادابهادكتوراةاالدابمؤتة

اللغة االنجليزية وادابهابكالوريوساالدابمؤتة

االدب االنجليزيماجستيراالدابمؤتة

ترجمةبكالوريوساالدابمؤتة

الفرنسية واالنجليزية/ اللغات االوروبيةبكالوريوساالدابمؤتة

اللغويات التطبيقيةماجستيراالدابمؤتة

فيزياءبكالوريوسالعلوممؤتة

فيزياءماجستيرالعلوممؤتة

كيمياءبكالوريوسالعلوممؤتة

كيمياءماجستيرالعلوممؤتة

كيمياء صناعيةبكالوريوسالعلوممؤتة

علم حاسوببكالوريوستكنولوجيا المعلوماتمؤتة

علم حاسوبماجستيرالعلوممؤتة

نظم معلومات حاسوبيةبكالوريوستكنولوجيا المعلوماتمؤتة

ماجستيرتكنولوجيا المعلوماتمؤتة
امن وخدمات السحب السحابية برنامج مشترك مع جامعة الشرق 

االوسط

هندسة برمجياتبكالوريوستكنولوجيا المعلوماتمؤتة

رياضياتبكالوريوسالعلوممؤتة

رياضياتماجستيرالعلوممؤتة

علوم حياتيةبكالوريوسالعلوممؤتة

علوم حياتيةماجستيرالعلوممؤتة

علوم طبية مخبريةبكالوريوسالعلوممؤتة

صيدلةبكالوريوسالعلوم الصيدالنيةمؤتة

علوم التجميل ومستحضرات التجميلبكالوريوسالعلوم الصيدالنيةمؤتة

مياه وبيئة/ هندسة مدنيةبكالوريوسالهندسةمؤتة

مياه وبيئة/ هندسة مدنيةماجستيرالهندسةمؤتة

هندسة النظم الصناعيةبكالوريوسالهندسةمؤتة

هندسة العمارة وتكنولوجيا البناءبكالوريوسالهندسةمؤتة

مواد وتصنيع/ قوى حرارية وطاقة/ هندسة ميكانيكيةبكالوريوسالهندسةمؤتة

هندسة ميكانيكيةماجستيرالهندسةمؤتة

طاقة متجددة- هندسة ميكانيكيةماجستيرالهندسةمؤتة

قوى وتحكم/ اتصاالت/ الكترونيات/ هندسة كهربائيةبكالوريوسالهندسةمؤتة

الشبكات الذكية في انظمة القوى الكهربائيةماجستيرالهندسةمؤتة

عمليات/ بيئة/ هندسة كيميائيةبكالوريوسالهندسةمؤتة

هندسة كيميائيةماجستيرالهندسةمؤتة

اتصاالت/ هندسة كهربائيةماجستيرالهندسةمؤتة

هندسة حاسوببكالوريوسالهندسةمؤتة

امن الحاسوب والشبكات/هندسة حاسوببكالوريوسالهندسةمؤتة

ادارة هندسيةماجستيرالهندسةمؤتة

فقه واصولهبكالوريوسالشريعةمؤتة

فقه واصولهماجستيرالشريعةمؤتة

فقه واصولهدكتوراةالشريعةمؤتة

اصول الدينبكالوريوسالشريعةمؤتة

اصول الدينماجستيرالشريعةمؤتة

حقوقبكالوريوسالحقوقمؤتة

حقوقماجستيرالحقوقمؤتة

قانون خاصدكتوراةالحقوقمؤتة

معلم صفبكالوريوسالعلوم التربويةمؤتة

ارشاد وصحة نفسيةبكالوريوسالعلوم التربويةمؤتة

ارشاد نفسي تربويماجستيرالعلوم التربويةمؤتة

ارشاد نفسي تربويدكتوراةالعلوم التربويةمؤتة

تربية خاصةبكالوريوسالعلوم التربويةمؤتة

تربية خاصةماجستيرالعلوم التربويةمؤتة

رياض االطفالبكالوريوسالعلوم التربويةمؤتة



ي الجامعات االردنية
 
التخصصات المعتمدة من قبل هيئة االعتماد ف

نامجالكليةالجامعة التخصصالبر

علم نفس التطبيقيبكالوريوسالعلوم التربويةمؤتة

علم نفس تربويماجستيرالعلوم التربويةمؤتة

مناهج واساليب تدريس عامةماجستيرالعلوم التربويةمؤتة

مناهج واساليب تدريس برنامج مشترك مع جامعة الحسين بن طاللدكتوراةالعلوم التربويةمؤتة

مناهج واساليب تدريس اللغة العربيةماجستيرالعلوم التربويةمؤتة

مناهج واساليب تدريس اللغة االنجليزيةماجستيرالعلوم التربويةمؤتة

مناهج واساليب  تدريس العلومماجستيرالعلوم التربويةمؤتة

مناهج واساليب  تدريس الرياضياتماجستيرالعلوم التربويةمؤتة

مناهج واساليب  تدريس التربية االسالميةماجستيرالعلوم التربويةمؤتة

مناهج واساليب تدريس الدراسات االجتماعيةماجستيرالعلوم التربويةمؤتة

تكنولوجيا التعليمماجستيرالعلوم التربويةمؤتة

تربيةدبلوم عاليالعلوم التربويةمؤتة

صعوبات التعلمدبلوم عاليالعلوم التربويةمؤتة

ادارة تربويةماجستيرالعلوم التربويةمؤتة

تغذية وصناعات غذائيةبكالوريوسالعلوم الزراعيةمؤتة

علم التغذيةماجستيرالعلوم الزراعيةمؤتة

انتاج نباتيبكالوريوسالعلوم الزراعيةمؤتة

انتاج نباتيماجستيرالعلوم الزراعيةمؤتة

انتاج حيوانيبكالوريوسالعلوم الزراعيةمؤتة

الوقاية والمكافحة المتكاملةبكالوريوسالعلوم الزراعيةمؤتة

تربية رياضيةبكالوريوسعلوم الرياضةمؤتة

تربية رياضيةماجستيرعلوم الرياضةمؤتة

التدريب الرياضيبكالوريوسعلوم الرياضةمؤتة

تأهيل رياضيبكالوريوسعلوم الرياضةمؤتة

تأهيل رياضيماجستيرعلوم الرياضةمؤتة

تمريضبكالوريوسالتمريضمؤتة

تمريض االطفالماجستيرالتمريضمؤتة

صحة االم وحديثي الوالدةماجستيرالتمريضمؤتة

صحة عامةماجستيرالطبمؤتة

الطب والجراحةبكالوريوسالطبمؤتة

علم اجتماعبكالوريوسالعلوم االجتماعيةمؤتة

علم الجريمة/ علم اجتماعماجستيرالعلوم االجتماعيةمؤتة

علم الجريمة/ علم اجتماعدكتوراةالعلوم االجتماعيةمؤتة

جغرافيابكالوريوسالعلوم االجتماعيةمؤتة

اثار وسياحةبكالوريوسالعلوم االجتماعيةمؤتة

اثار وسياحةماجستيرالعلوم االجتماعيةمؤتة

تاريخبكالوريوسالعلوم االجتماعيةمؤتة

تاريخماجستيرالعلوم االجتماعيةمؤتة

تاريخ العرب الحديث المعاصر/ تاريخ اسالمي/ تاريخدكتوراةالعلوم االجتماعيةمؤتة

علوم سياسيةبكالوريوسالعلوم االجتماعيةمؤتة

عالقات دولية/ علوم سياسيةماجستيرالعلوم االجتماعيةمؤتة

علوم سياسيةدكتوراةالعلوم االجتماعيةمؤتة

نظم معلومات جغرافيةماجستيرالعلوم االجتماعيةمؤتة

ادارة االعمالبكالوريوسادارة االعمالمؤتة

ادارة االعمالماجستيرادارة االعمالمؤتة

ملكية فكرية وادارة االبتكارماجستيرالحقوقمؤتة

تسويقبكالوريوسادارة االعمالمؤتة

تسويق االلكترونيماجستيرادارة االعمالمؤتة

نظم معلومات اداريةبكالوريوسادارة االعمالمؤتة

نظم معلومات اداريةماجستيرادارة االعمالمؤتة

ادارة عامةبكالوريوسادارة االعمالمؤتة

تكنولوجيا الحكومة االلكترونيةماجستيرادارة االعمالمؤتة

محاسبةبكالوريوسادارة االعمالمؤتة

محاسبةماجستيرادارة االعمالمؤتة

علوم مالية ومصرفيةبكالوريوسادارة االعمالمؤتة



ي الجامعات االردنية
 
التخصصات المعتمدة من قبل هيئة االعتماد ف

نامجالكليةالجامعة التخصصالبر

التمويل واالستثمارماجستيرادارة االعمالمؤتة

قياس وتقويمماجستيرالعلوم التربويةمؤتة

ادارة عامةماجستيرادارة االعمالمؤتة

ادارة استراتيجيةدكتوراةادارة االعمالمؤتة

اقتصاديات المال  واألعمالبكالوريوسادارة االعمالمؤتة

اقتصاديات المال واالعمالماجستيرادارة االعمالمؤتة

اكاديمية الشرطة/ ادارة مؤسسات اصالحيةماجستيراكاديمية الشرطةمؤتة


