
مستمراثاربكالوريوساالثار واالنثروبولوجيااليرموك

مستمرعلوم تطبيقية واثارماجستيراالثار واالنثروبولوجيااليرموك

تاجيل استمراية وتحديد طاقةارشاد سياحيبكالوريوسالسياحة والفنادقاليرموك

مستمرسياحةماجستيرالسياحة والفنادقاليرموك

مستمرانثروبولوجيابكالوريوساالثار واالنثروبولوجيااليرموك

مستمرانثروبولوجياماجستيراالثار واالنثروبولوجيااليرموك

مستمرنقوشماجستيراالثار واالنثروبولوجيااليرموك

مستمرصيانة التراث الحضاريماجستيراالثار واالنثروبولوجيااليرموك

مستمرصيانة المصادر التراثية وإدارتهابكالوريوساالثار واالنثروبولوجيااليرموك

مستمرادارة المصادر التراثيةماجستيراالثار واالنثروبولوجيااليرموك

مستمرادارة سياحيةبكالوريوسالسياحة والفنادقاليرموك

مستمرادارة فندقيةبكالوريوسالسياحة والفنادقاليرموك

مستمرتاريخبكالوريوساالداباليرموك

مستمرتاريخماجستيراالداباليرموك

ايقاف مؤقتتاريخدكتوراةاالداباليرموك

مستمرترجمةماجستيراالداباليرموك

مستمرترجمةبكالوريوساالداباليرموك

مستمرتخطيط المكاني/ نظم المعلومات/ جغرافيابكالوريوساالداباليرموك

مستمرجغرافيا تطبيقيةماجستيراالداباليرموك

مستمراذاعة وتلفزيون/االعالمماجستيراالعالماليرموك

مستمرعلوم سياسيةبكالوريوساالداباليرموك

مستمرلغة فرنسية/ اللغات الحديثةبكالوريوساالداباليرموك

لغة فرنسية/ علوم اللغةماجستيراالداباليرموك

مستمرلغة العبرية/ اللغات السامية والشرقيةبكالوريوساالداباليرموك

ايقاف مؤقتلغة فارسية/ اللغات السامية والشرقيةبكالوريوساالداباليرموك

مستمرلغة تركيةبكالوريوساالداباليرموك

مستمراللغة االنجليزية وادابهابكالوريوساالداباليرموك

وضع التخصص التخصصالبرنامجالكليةالجامعة



مستمرنقد/ أدب/ اللغة االنجليزيةماجستيراالداباليرموك

مستمراللغويات/ اللغة االنجليزيةماجستيراالداباليرموك

مستمراللغة العربية وادابهابكالوريوساالداباليرموك

مستمراللغة العربية وادابهاماجستيراالداباليرموك

ايقاف مؤقتاللغة العربية وادابهادكتوراةاالداباليرموك

مستمرعلم اجتماعماجستيراالداباليرموك

مستمرعلم اجتماع وخدمة اجتماعيةبكالوريوساالداباليرموك

مستمراقتصاد سياسي دولي/ علوم سياسيةماجستيراالداباليرموك

مستمراذاعة وتلفزيونبكالوريوساالعالماليرموك

مستمرعالقات عامة واعالنبكالوريوساالعالماليرموك

مستمرالصحافةبكالوريوساالعالماليرموك

مستمرادارة االعمالبكالوريوساالقتصاد والعلوم االداريةاليرموك

مستمرادارة االعمالماجستيراالقتصاد والعلوم االداريةاليرموك

مستمرادارة خدمات صحيةماجستيراالقتصاد والعلوم االداريةاليرموك

مستمراقتصاد المال واألعمالبكالوريوساالقتصاد والعلوم االداريةاليرموك

ايقاف مؤقتManagementاالدارة ماجستيراالقتصاد والعلوم االداريةاليرموك

مستمرادارة عامةبكالوريوساالقتصاد والعلوم االداريةاليرموك

مستمرادارة عامةماجستيراالقتصاد والعلوم االداريةاليرموك

مستمراقتصادبكالوريوساالقتصاد والعلوم االداريةاليرموك

مستمراقتصادماجستيراالقتصاد والعلوم االداريةاليرموك

مستمرتسويقبكالوريوساالقتصاد والعلوم االداريةاليرموك

مستمرعلوم مالية ومصرفيةبكالوريوساالقتصاد والعلوم االداريةاليرموك

مستمرعلوم مالية  ومصرفيةماجستيراالقتصاد والعلوم االداريةاليرموك

مستمرمحاسبةبكالوريوساالقتصاد والعلوم االداريةاليرموك

مستمرمحاسبةماجستيراالقتصاد والعلوم االداريةاليرموك

مستمراصول تربيةماجستيرالتربيةاليرموك

مستمراصول تربيةدكتوراةالتربيةاليرموك

ايقاف مؤقتادارة تربويةدكتوراةالتربيةاليرموك

مستمرادارة تربويةماجستيرالتربيةاليرموك



مستمرادارة واصول التربيةدبلوم عاليالتربيةاليرموك

مستمراالدارة المدرسية  التقنية الحديثةدبلوم عاليالتربيةاليرموك

مستمرتربية طفلبكالوريوسالتربيةاليرموك

مستمرمعلم صفبكالوريوسالتربيةاليرموك

مستمرارشاد مدرسي/ ارشاد نفسيبكالوريوسالتربيةاليرموك

مستمرتربية خاصةماجستيرالتربيةاليرموك

مستمراشراف تربويماجستيرالتربيةاليرموك

مستمرعلم نفس تربويدكتوراةالتربيةاليرموك

مستمرعلم نفس تربويماجستيرالتربيةاليرموك

مستمرارشاد نفسيماجستيرالتربيةاليرموك

مستمرارشاد نفسيدكتوراةالتربيةاليرموك

مستمرقياس وتقويمماجستيرالتربيةاليرموك

مستمرقياس وتقويمدكتوراةالتربيةاليرموك

مستمرتقنيات التعليمماجستيرالتربيةاليرموك

المناهج والتدريسماجستيرالتربيةاليرموك

المناهج والتدريسدكتوراةالتربيةاليرموك

مستمرمناهج اللغة العربية واساليب تدريسهاماجستيرالتربيةاليرموك

مستمرمناهج اللغة العربية واساليب تدريسهادكتوراةالتربيةاليرموك

ايقاف مؤقتمناهج اللغة االنجليزية واساليب تدريسهاماجستيرالتربيةاليرموك

عدم قبولمناهج اللغة االنجليزية واساليب تدريسهادكتوراةالتربيةاليرموك

مستمرمناهج العلوم واساليب تدريسهاماجستيرالتربيةاليرموك

مستمرمناهج العلوم واساليب تدريسهادكتوراةالتربيةاليرموك

مستمرمناهج الرياضيات واساليب تدريسهاماجستيرالتربيةاليرموك

مستمرمناهج الرياضيات واساليب تدريسهادكتوراةالتربيةاليرموك

مستمرمناهج الدراسات االجتماعية واساليب تدريسهاماجستيرالتربيةاليرموك

مستمرمناهج الدراسات االجتماعية واساليب تدريسهادكتوراةالتربيةاليرموك

مستمرالتربية المهنيةماجستيرالتربيةاليرموك

مستمرتربية بدنيةماجستيرالتربية الرياضيةاليرموك

مستمرتربية رياضيةبكالوريوسالتربية الرياضيةاليرموك



مستمرعلوم الحركة/ علوم الرياضةماجستيرالتربية الرياضيةاليرموك

مستمرهندسة اتصاالتبكالوريوسالحجاوي للهندسة التكنولوجيةاليرموك

مستمراتصاالت السلكية/ هندسة اتصاالتماجستيرالحجاوي للهندسة التكنولوجيةاليرموك

مستمرهندسة األتمتة الصناعيةماجستيرالحجاوي للهندسة التكنولوجيةاليرموك

مستمرهندسة الكترونياتبكالوريوسالحجاوي للهندسة التكنولوجيةاليرموك

مستمرهندسة حاسوببكالوريوسالحجاوي للهندسة التكنولوجيةاليرموك

مستمرالنظم المضمنة/ هندسة حاسوبماجستيرالحجاوي للهندسة التكنولوجيةاليرموك

مستمرهندسة قوى كهربائيةماجستيرالحجاوي للهندسة التكنولوجيةاليرموك

مستمرهندسة قوى كهربائيةبكالوريوسالحجاوي للهندسة التكنولوجيةاليرموك

مستمرهندسة المعلوماتية الطبية الحيويةبكالوريوسالحجاوي للهندسة التكنولوجيةاليرموك

مستمرهندسة نظم طبية حيويةبكالوريوسالحجاوي للهندسة التكنولوجيةاليرموك

مستمرهندسة العمارةبكالوريوسالحجاوي للهندسة التكنولوجيةاليرموك

مستمرهندسة صناعيةبكالوريوسالحجاوي للهندسة التكنولوجيةاليرموك

مستمرتكنولوجيا البناء- ادارة االنشاء/ هندسة مدنيةبكالوريوسالحجاوي للهندسة التكنولوجيةاليرموك

مستمراصول الدينبكالوريوسالشريعة والدراسات االسالميةاليرموك

مستمراصول الدينماجستيرالشريعة والدراسات االسالميةاليرموك

مستمراصول الديندكتوراةالشريعة والدراسات االسالميةاليرموك

مستمرتفسير وعلوم القراندكتوراةالشريعة والدراسات االسالميةاليرموك

مستمرالحديث الشريف وعلومهدكتوراةالشريعة والدراسات االسالميةاليرموك

مستمراقتصاد ومصارف اسالميةبكالوريوسالشريعة والدراسات االسالميةاليرموك

مستمراقتصاد ومصارف اسالميةماجستيرالشريعة والدراسات االسالميةاليرموك

ايقاف مؤقتاقتصاد ومصارف اسالميةدكتوراةالشريعة والدراسات االسالميةاليرموك

مستمرتربية اسالميةماجستيرالشريعة والدراسات االسالميةاليرموك

مستمرتربية اسالميةدكتوراةالشريعة والدراسات االسالميةاليرموك

مستمرفقه واصولهبكالوريوسالشريعة والدراسات االسالميةاليرموك

مستمررسالة/ شامل/ فقه واصولهماجستيرالشريعة والدراسات االسالميةاليرموك

بكالوريوسالشريعة والدراسات االسالميةاليرموك
/ دراسات اسرية/ تربية اسالمية/ دراسات اسالمية

الدعوة واالعالم االسالمي
مستمر

مستمرالصيدلةبكالوريوسالصيدلةاليرموك

مستمراحصاءبكالوريوسالعلوماليرموك



مستمراحصاءماجستيرالعلوماليرموك

مستمررياضياتبكالوريوسالعلوماليرموك

مستمررياضياتماجستيرالعلوماليرموك

مستمرعلوم حياتيةبكالوريوسالعلوماليرموك

مستمرعلوم حياتيةماجستيرالعلوماليرموك

مستمرتقنات حيويةماجستيرالعلوماليرموك

مستمرفيزياءبكالوريوسالعلوماليرموك

مستمرفيزياءماجستيرالعلوماليرموك

مستمرفيزياء طبية حيويةبكالوريوسالعلوماليرموك

مستمركيمياءبكالوريوسالعلوماليرموك

مستمركيمياءماجستيرالعلوماليرموك

مستمرعلوم بيئيةماجستيرالعلوماليرموك

مستمرعلوم ارض وبيئةبكالوريوسالعلوماليرموك

مستمرعلوم ارض وبيئةماجستيرالعلوماليرموك

مستمرالطب البشريبكالوريوسالطباليرموك

مستمرفنون تشكيليةبكالوريوسالفنون الجميلةاليرموك

مستمرفنون تشكيليةماجستيرالفنون الجميلةاليرموك

مستمرتصميم وفنون تطبيقيةبكالوريوسالفنون الجميلةاليرموك

مستمرموسيقابكالوريوسالفنون الجميلةاليرموك

مستمرموسيقاماجستيرالفنون الجميلةاليرموك

مستمردرامابكالوريوسالفنون الجميلةاليرموك

مستمرقانونبكالوريوسالقانوناليرموك

مستمرقانون عامماجستيرالقانوناليرموك

مستمرقانون خاصماجستيرالقانوناليرموك

ايقاف مؤقتقانون تجاريماجستيرالقانوناليرموك

ايقاف مؤقتقانون اداريماجستيرالقانوناليرموك

ايقاف مؤقتقانون مدنيماجستيرالقانوناليرموك

مستمرتكنولوجيا المعلومات واالتصاالتدبلوم عاليتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوباليرموك



مستمرعلوم الحاسوببكالوريوستكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوباليرموك

مستمرعلوم الحاسوبماجستيرتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوباليرموك

مستمرنظم معلومات حاسوبيةبكالوريوستكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوباليرموك

ماجستيرتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوباليرموك
نظم معلومات حاسوبية / نظم معلومات حاسوبية

بالتعاون سندرالند
مستمر

ترخيصهندسة برمجياتبكالوريوستكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوباليرموك

ترخيصشبكات وامن معلوماتبكالوريوستكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوباليرموك

مستمرنظم معلومات اداريةبكالوريوستكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوباليرموك

مستمرنظم معلومات اداريةماجستيرتكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوباليرموك

مستمرعامةعامعاماليرموك


