
مستمراللغة العربية وادابهابكالوريوساالدابمؤتة

مستمراللغة العربية وادابهاماجستيراالدابمؤتة

مستمردراسات لغوية/ دراسات ادبية/ اللغة العربية وادابهادكتوراةاالدابمؤتة

مستمراللغة االنجليزية وادابهابكالوريوساالدابمؤتة

مستمراالدب االنجليزيماجستيراالدابمؤتة

مستمرالترجمةبكالوريوساالدابمؤتة

مستمرالفرنسية واالنجليزية/ اللغات االوروبيةبكالوريوساالدابمؤتة

مستمراللغويات التطبيقيةماجستيراالدابمؤتة

مستمرفيزياءبكالوريوسالعلوممؤتة

مستمرفيزياءماجستيرالعلوممؤتة

مستمركيمياءبكالوريوسالعلوممؤتة

مستمركيمياءماجستيرالعلوممؤتة

مستمرعلم حاسوببكالوريوستكنولوجيا المعلوماتمؤتة

مستمرعلم حاسوبماجستيرالعلوممؤتة

مجمدتكنولوجيا المعلوماتدبلوم مهنيالعلوممؤتة

مستمرنظم معلومات حاسوبيةبكالوريوستكنولوجيا المعلوماتمؤتة

ماجستيرتكنولوجيا المعلوماتمؤتة
امن وخدمات السحب السحابية برنامج مشترك مع 

جامعة الشرق االوسط
مستمر

مستمرهندسة برمجياتبكالوريوستكنولوجيا المعلوماتمؤتة

مستمررياضياتبكالوريوسالعلوممؤتة

مستمررياضياتماجستيرالعلوممؤتة

مستمرعلوم حياتيةبكالوريوسالعلوممؤتة

مستمرعلوم حياتيةماجستيرالعلوممؤتة

مستمرعلوم طبية مخبريةبكالوريوسالعلوممؤتة

مستمرالصيدلةبكالوريوسالعلوم الصيدالنيةمؤتة

وضع التخصص التخصصالبرنامجالكليةالجامعة



مستمرمياه وبيئة/ هندسة مدنيةبكالوريوسالهندسةمؤتة

مستمرمياه وبيئة/ هندسة مدنيةماجستيرالهندسةمؤتة

تاجيل اعتماد وفتح قبولهندسة النظم الصناعيةبكالوريوسالهندسةمؤتة

مستمرمواد وتصنيع/ قوى حرارية وطاقة/ هندسة ميكانيكيةبكالوريوسالهندسةمؤتة

هندسة ميكانيكيةماجستيرالهندسةمؤتة

مستمرطاقة متجددة- هندسة ميكانيكيةماجستيرالهندسةمؤتة

مستمرقوى وتحكم/ اتصاالت/ الكترونيات/ هندسة كهربائيةبكالوريوسالهندسةمؤتة

مستمرالشبكات الذكية في انظمة القوى الكهربائيةماجستيرالهندسةمؤتة

مستمرعمليات/ بيئة/ هندسة كيميائيةبكالوريوسالهندسةمؤتة

مستمرهندسة كيميائيةماجستيرالهندسةمؤتة

موقوفاتصاالت/ هندسة كهربائيةماجستيرالهندسةمؤتة

مستمرهندسة حاسوببكالوريوسالهندسةمؤتة

مستمرامن الحاسوب والشبكات/هندسة حاسوببكالوريوسالهندسةمؤتة

مستمرادارة هندسيةماجستيرالهندسةمؤتة

مستمرفقه واصولهبكالوريوسالشريعةمؤتة

مستمرفقه واصولهماجستيرالشريعةمؤتة

مستمرفقه واصولهدكتوراةالشريعةمؤتة

مستمراصول الدينبكالوريوسالشريعةمؤتة

مستمراصول الدينماجستيرالشريعةمؤتة

مستمرحقوقبكالوريوسالحقوقمؤتة

مستمرحقوقماجستيرالحقوقمؤتة

مستمرقانون خاصدكتوراةالحقوقمؤتة

مستمرمعلم صفبكالوريوسالعلوم التربويةمؤتة

موقوفلغة انجليزية/ معلم صفبكالوريوسالعلوم التربويةمؤتة

مستمرارشاد وصحة نفسيةبكالوريوسالعلوم التربويةمؤتة

ايقاف مؤقتارشاد نفسي تربويماجستيرالعلوم التربويةمؤتة



مستمرارشاد نفسي تربويدكتوراةالعلوم التربويةمؤتة

مستمرتربية خاصةبكالوريوسالعلوم التربويةمؤتة

مستمرتربية خاصةماجستيرالعلوم التربويةمؤتة

مستمررياض االطفالبكالوريوسالعلوم التربويةمؤتة

مستمرعلم نفس التطبيقيبكالوريوسالعلوم التربويةمؤتة

مستمرعلم نفس تربويماجستيرالعلوم التربويةمؤتة

مستمرمناهج واساليب تدريس عامةماجستيرالعلوم التربويةمؤتة

دكتوراةالعلوم التربويةمؤتة
مناهج واساليب تدريس برنامج مشترك مع جامعة 

الحسين بن طالل
مستمر

مناهج واساليب تدريس اللغة العربيةماجستيرالعلوم التربويةمؤتة

مجمد بناء على قرار مجلس 

(22)التعليم العالي رقم 

28/9/2017

مناهج واساليب تدريس اللغة االنجليزيةماجستيرالعلوم التربويةمؤتة

مجمد بناء على قرار مجلس 

(22)التعليم العالي رقم 

28/9/2017

مناهج واساليب  تدريس العلومماجستيرالعلوم التربويةمؤتة

مجمد بناء على قرار مجلس 

(22)التعليم العالي رقم 

28/9/2017

مناهج واساليب  تدريس الرياضياتماجستيرالعلوم التربويةمؤتة

مجمد بناء على قرار مجلس 

(22)التعليم العالي رقم 

28/9/2017

مناهج واساليب  تدريس التربية االسالميةماجستيرالعلوم التربويةمؤتة

مجمد بناء على قرار مجلس 

(22)التعليم العالي رقم 

28/9/2017

مناهج واساليب تدريس الدراسات االجتماعيةماجستيرالعلوم التربويةمؤتة

مجمد بناء على قرار مجلس 

(22)التعليم العالي رقم 

28/9/2017

ماجستيرالعلوم التربويةمؤتة
تكنولوجيا التعليم

مستمر

دبلوم عاليالعلوم التربويةمؤتة
تربية

مستمر

مجمدصعوبات التعلمدبلوم عاليالعلوم التربويةمؤتة

مستمرادارة تربويةماجستيرالعلوم التربويةمؤتة

مستمرتغذية وصناعات غذائيةبكالوريوسالعلوم الزراعيةمؤتة

مستمرعلم التغذيةماجستيرالعلوم الزراعيةمؤتة

مستمرانتاج نباتيبكالوريوسالعلوم الزراعيةمؤتة

مستمرانتاج نباتيماجستيرالعلوم الزراعيةمؤتة

مستمرانتاج حيوانيبكالوريوسالعلوم الزراعيةمؤتة



مستمرالوقاية والمكافحة المتكاملةبكالوريوسالعلوم الزراعيةمؤتة

مستمرتربية رياضيةبكالوريوسعلوم الرياضةمؤتة

مستمرتربية رياضيةماجستيرعلوم الرياضةمؤتة

مستمرالتدريب الرياضيبكالوريوسعلوم الرياضةمؤتة

مستمرتأهيل رياضيبكالوريوسعلوم الرياضةمؤتة

مستمرتمريضبكالوريوساالميرة منى للتمريضمؤتة

مستمرتمريض االطفالماجستيراالميرة منى للتمريضمؤتة

مستمرصحة االم وحديثي الوالدةماجستيرالتمريضمؤتة

مستمرصحة عامةماجستيرالطبمؤتة

مستمرالطب والجراحةبكالوريوسالطبمؤتة

مستمرعلم اجتماعبكالوريوسالعلوم االجتماعيةمؤتة

مستمرعلم الجريمة/ علم اجتماعماجستيرالعلوم االجتماعيةمؤتة

مستمرعلم الجريمة/ علم اجتماعدكتوراةالعلوم االجتماعيةمؤتة

مستمرجغرافيابكالوريوسالعلوم االجتماعيةمؤتة

جغرافياماجستيرالعلوم االجتماعيةمؤتة
موقوف

مجمد

مستمراثار وسياحةبكالوريوسالعلوم االجتماعيةمؤتة

مستمراثار وسياحةماجستيرالعلوم االجتماعيةمؤتة

مستمرتاريخبكالوريوسالعلوم االجتماعيةمؤتة

مستمرتاريخماجستيرالعلوم االجتماعيةمؤتة

مستمرتاريخ العرب الحديث المعاصر/ تاريخ اسالمي/ تاريخدكتوراةالعلوم االجتماعيةمؤتة

علوم سياسيةبكالوريوسالعلوم االجتماعيةمؤتة

مستمرعالقات دولية/ علوم سياسيةماجستيرالعلوم االجتماعيةمؤتة

مستمرعلوم سياسيةدكتوراةالعلوم االجتماعيةمؤتة

مستمرنظم معلومات جغرافيةماجستيرالعلوم االجتماعيةمؤتة

مستمرادارة االعمالبكالوريوسادارة االعمالمؤتة

مستمرادارة االعمالماجستيرادارة االعمالمؤتة



مستمرملكية فكرية وادارة االبتكارماجستيرالحقوقمؤتة

مستمرتسويقبكالوريوسادارة االعمالمؤتة

مستمرنظم معلومات اداريةبكالوريوسادارة االعمالمؤتة

مستمرنظم معلومات اداريةماجستيرادارة االعمالمؤتة

مستمرادارة عامةبكالوريوسادارة االعمالمؤتة

مستمرمحاسبةبكالوريوسادارة االعمالمؤتة

مستمرمحاسبةماجستيرادارة االعمالمؤتة

مستمرعلوم مالية ومصرفيةبكالوريوسادارة االعمالمؤتة

مستمرقياس وتقويمماجستيرالعلوم التربويةمؤتة

ايقاف مؤقتادارة عامةماجستيرادارة االعمالمؤتة

مستمرادارة استراتيجيةدكتوراةادارة االعمالمؤتة

مستمراقتصاديات المال  واألعمالبكالوريوسادارة االعمالمؤتة

مستمراقتصاديات المال واالعمالماجستيرادارة االعمالمؤتة

ترخيصدراسات في مواجهة التطرف واالرهابماجستيرالدفاع المدنيمؤتة

مستمراكاديمية الشرطة/ ادارة مؤسسات اصالحيةماجستيراكاديمية الشرطةمؤتة

مستمرعامةعامعاممؤتة


