
مستمررياضياتبكالوريوسالعلوماألردنية

مستمررياضياتماجستيرالعلوماألردنية

مستمررياضياتدكتوراةالعلوماألردنية

مستمرفيزياءبكالوريوسالعلوماألردنية

مستمرفيزياءماجستيرالعلوماألردنية

مستمرفيزياءدكتوراةالعلوماألردنية

مستمرفيزياء طبيةماجستيرالعلوماألردنية

مستمركيمياءبكالوريوسالعلوماألردنية

مستمركيمياءماجستيرالعلوماألردنية

مستمركيمياءدكتوراةالعلوماألردنية

مستمرعلوم حياتيةبكالوريوسالعلوماألردنية

مستمرعلوم حياتيةماجستيرالعلوماألردنية

مستمرعلوم حياتيةدكتوراةالعلوماألردنية

بكالوريوسالعلوماألردنية
/تحاليل طبية

علوم طبية مخبرية
مستمر

مستمرجيولوجيا وبيئة تطبيقيةبكالوريوسالعلوماألردنية

مستمرجيولوجياماجستيرالعلوماألردنية

مستمرجيولوجيادكتوراةالعلوماألردنية

ماجستيرالعلوماألردنية
بالتعاون مع جامعة كولون / االدارة المتكاملة لمصادر المائية

االلمانية
مجمد

مستمرعلوم البيئة وادارتهاماجستيرالعلوماألردنية

مستمراصول الدينبكالوريوسالشريعةاألردنية

مستمرالعقيدة/الحديث/ اصول الدينماجستيرالشريعةاألردنية

مستمرالعقيدة/الحديث/ اصول الديندكتوراةالشريعةاألردنية

مستمرتفسير وعلوم القرانماجستيرالشريعةاألردنية

مستمرتفسير وعلوم القراندكتوراةالشريعةاألردنية

مستمرالقراءات القرانيةماجستيرالشريعةاألردنية

تاجيل اعتمادمقارنة االديانماجستيرالشريعةاألردنية

ايقاف مؤقتاالمامة والخطابة للذكوربكالوريوسالشريعةاألردنية

مستمرفقه واصولهبكالوريوسالشريعةاألردنية

مستمرالقضاء الشرعي/ فقه واصولهماجستيرالشريعةاألردنية

وضع التخصص التخصصالبرنامجالكليةالجامعة



مستمرقضاء شرعي/ فقه واصولهدكتوراةالشريعةاألردنية

مستمرالقضاء والسياسة الشرعية/العقيدة االسالميةدكتوراةالشريعةاألردنية

مستمرمصارف اسالميةبكالوريوسالشريعةاألردنية

مستمرانتاج حيوانيبكالوريوسالزراعةاألردنية

مستمرانتاج حيوانيماجستيرالزراعةاألردنية

مستمرانتاج حيوانيدكتوراةالزراعةاألردنية

مستمرتغذية االنسان والحمياتبكالوريوسالزراعةاألردنية

مستمرتغذية االنسان والحمياتماجستيرالزراعةاألردنية

مستمرالتغذية االنسان والحمياتدكتوراةالزراعةاألردنية

مستمرعلم وتكنولوجيا الغذاءبكالوريوسالزراعةاألردنية

مستمرعلم تكنولوجيا الغذاءماجستيرالزراعةاألردنية

مستمرعلم تكنولوجيا الغذاءدكتوراةالزراعةاألردنية

مستمراالقتصاد الزراعي وادارة االعمال الزراعيةبكالوريوسالزراعةاألردنية

مستمراالقتصاد الزراعي وادارة االعمال الزراعيةماجستيرالزراعةاألردنية

مستمروقاية النباتبكالوريوسالزراعةاألردنية

مستمروقاية النباتماجستيرالزراعةاألردنية

مستمروقاية النباتدكتوراةالزراعةاألردنية

مستمربستنة ومحاصيلبكالوريوسالزراعةاألردنية

مستمربستنة ومحاصيلماجستيرالزراعةاألردنية

مستمربستنة ومحاصيلدكتوراةالزراعةاألردنية

مستمرتنسيق المواقع وانتاج االزهاربكالوريوسالزراعةاألردنية

مستمراراضي ومياه وبيئةبكالوريوسالزراعةاألردنية

مستمراراضي ومياه وبيئةماجستيرالزراعةاألردنية

تاجيل اعتماداراضي ومياه وبيئةدكتوراةالزراعةاألردنية

مستمرتقنيات حيوية زراعيةماجستيرالزراعةاألردنية

مستمرالزراعة العضويةماجستيرالزراعةاألردنية

مستمرتكنولوجيا انتاج وتصنيع الزيتونماجستيرالزراعةاألردنية

مستمرتمريضبكالوريوسالتمريضاألردنية

مستمررعاية نفسية/ رعاية تلطيفية/ رعاية حثيثة/ تمريض سريريماجستيرالتمريضاألردنية

مستمرتمريضدكتوراةالتمريضاألردنية

مستمرمعلم صفبكالوريوسالعلوم التربويةاألردنية



مستمر تربية طفلبكالوريوسالعلوم التربويةاألردنية

مستمرارشاد وصحة نفسيةبكالوريوسالعلوم التربويةاألردنية

مستمراالرشاد والصحة النفسيةماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

مستمرارشاد نفسي وتربويدكتوراةالعلوم التربويةاألردنية

مستمرتربية خاصةبكالوريوسالعلوم التربويةاألردنية

مستمرتربية خاصةماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

مستمرتربية خاصةدكتوراةالعلوم التربويةاألردنية

مستمرعلم المكتبات والمعلوماتبكالوريوسالعلوم التربويةاألردنية

مستمرعلم المكتبات والمعلوماتماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

مستمرقياس وتقويم/ علم نفس تربويماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

مستمرقياس وتقويم/ علم نفس تربويدكتوراةالعلوم التربويةاألردنية

مستمرتعلم ونمو/ علم نفس تربويماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

مستمرتعلم ونمو/ علم نفس تربويدكتوراةالعلوم التربويةاألردنية

مستمراصول التربيةماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

مستمراصول التربيةدكتوراةالعلوم التربويةاألردنية

مستمرادارة تربويةماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

مستمرادارة تربويةدكتوراةالعلوم التربويةاألردنية

مستمرالقيادة التربويةدكتوراةالعلوم التربويةاألردنية

مستمرمناهج عامة/ المناهج والتدريسماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

مستمراساليب تدريس اللغة االنجليزية/ المناهج والتدريسماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

مستمراساليب تدريس الرياضيات/ المناهج والتدريسماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

مستمراساليب تدريس اللغة العربية/ المناهج والتدريسماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

مستمراساليب تدريس العلوم/ المناهج والتدريسماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

مستمراساليب تدريس تكنولوجيا التعليم/ المناهج والتدريسماجستيرالعلوم التربويةاألردنية

مستمرتكنولوجيا التعليمدكتوراةالعلوم التربويةاألردنية

ايقاف مؤقتالمناهج والتدريسدكتوراةالعلوم التربويةاألردنية

مستمرهندسة مدنيةبكالوريوسالهندسةاألردنية

مجمدهندسة مدنيةدكتوراةالهندسةاألردنية

مستمرمياه وبيئة/ هندسة مدنيةماجستيرالهندسةاألردنية

مستمرانشاءات/ هندسة مدنيةماجستيرالهندسةاألردنية

مستمرنقل وطرق/ هندسة مدنيةماجستيرالهندسةاألردنية



مستمرهندسة ادارة المشاريعماجستيرالهندسةاألردنية

مستمرهندسة عمارةبكالوريوسالهندسةاألردنية

مستمرهندسة عمارةماجستيرالهندسةاألردنية

مستمرهندسة كهربائيةبكالوريوسالهندسةاألردنية

مستمراتصاالت/ هندسة كهربائيةماجستيرالهندسةاألردنية

مجمدالقوى الكهربائيةماجستيرالهندسةاألردنية

مستمرهندسة ميكانيكيةبكالوريوسالهندسةاألردنية

مستمرهندسة ميكانيكيةماجستيرالهندسةاألردنية

مجمدهندسة ميكانيكيةدكتوراةالهندسةاألردنية

مستمرالطاقة المتجددة/هندسة ميكانيكيةماجستيرالهندسةاألردنية

مستمرتكنولوجيا البيئة والتغيرات المناخيةماجستيرالهندسةاألردنية

تاجيل اعتمادهندسة جيوتقنيةماجستيرالهندسةاألردنية

مستمرهندسة كيميائيةبكالوريوسالهندسةاألردنية

مستمرهندسة كيميائيةماجستيرالهندسةاألردنية

مستمرهندسة صناعيةبكالوريوسالهندسةاألردنية

مستمرتصميم وتصنيع/ إدارة/ هندسة صناعيةماجستيرالهندسةاألردنية

مستمرإدارة الطاقة/ هندسة ماجستيرالهندسةاألردنية

مستمرهندسة الصيانة وادارة الجودةماجستيرالهندسةاألردنية

مستمرهندسة حاسوببكالوريوسالهندسةاألردنية

مستمرهندسة حاسوب وشبكاتماجستيرالهندسةاألردنية

مستمرهندسة ميكاترونيكسبكالوريوسالهندسةاألردنية

مستمرالحقوقبكالوريوسالحقوقاألردنية

مستمرالحقوقماجستيرالحقوقاألردنية

ايقاف مؤقتملكية فكريةماجستيرالحقوقاألردنية

ايقاف مؤقتقانون عامدكتوراةالحقوقاألردنية

مستمرتربية رياضيةبكالوريوسالتربية الرياضيةاألردنية

مستمرتربية رياضيةماجستيرالتربية الرياضيةاألردنية

ايقاف مؤقتتربية رياضيةدكتوراةالتربية الرياضيةاألردنية

مستمرصيدلةبكالوريوسالصيدلةاألردنية

مستمردكتور صيدلةبكالوريوسالصيدلةاألردنية

مستمرعلوم صيدالنيةماجستيرالصيدلةاألردنية



مستمرصيدلة سريريةماجستيرالصيدلةاألردنية

مستمرعلوم صيدالنيةدكتوراةالصيدلةاألردنية

مستمرالصحة العامةماجستيرالطباألردنية

مستمرعلم االدويةماجستيرالطباألردنية

مستمرعلم السموم المخبريماجستيرالطباألردنية

مستمرالعلوم الطبية المخبريةماجستيرالطباألردنية

ماجستيرالطباألردنية

االمراض الباطنية، التخدير والعناية الحثيثة، االشعة، 

الجراحة العامة، طب االطفال، النسائية والتوليد، الجراحة 

الخاصة، الكيمياء الحيوية وعلم وظائف االعضاء، التشريح 

واالنسجة

مستمر

السنة التحضيرية في الطببكالوريوسالسنة التحضيريةاألردنية

مستمرالطببكالوريوسالطباألردنية

مستمرطب اسنانبكالوريوسطب االسناناألردنية

ملغيجراحة الفم والفكينماجستيرطب االسناناألردنية

مستمرالتركيبات السنية الثابتة والمتحركةماجستيرطب االسناناألردنية

ترخيصتقويم االسنانماجستيرطب االسناناألردنية

مستمرطب اسنان االطفالماجستيرطب االسناناألردنية

مستمرادارة االعمالبكالوريوساالعمالاألردنية

ايقاف مؤقتادارة/ ادارة االعمالماجستيراالعمالاألردنية

ايقاف مؤقتادارة الجودة/ادارة االعمالماجستيراالعمالاألردنية

مستمرمحاسبةبكالوريوساالعمالاألردنية

مستمرمحاسبة/ محاسبة، ادارة االعمالماجستيراالعمالاألردنية

مستمرتسويقبكالوريوساالعمالاألردنية

مستمرتسويق/ ادارة االعمالماجستيراالعمالاألردنية

مستمرتمويلبكالوريوساالعمالاألردنية

ماجستيراالعمالاألردنية
تمويل ومصارف

بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية
مستمر

مستمرالمالية/ التمويل/ ادارة االعمالماجستيراالعمالاألردنية

مستمرنظم معلومات اداريةبكالوريوساالعمالاألردنية

مستمرادارة عامةبكالوريوساالعمالاألردنية

مستمرادارة عامةماجستيراالعمالاألردنية

مستمراقتصاد االعمالبكالوريوساالعمالاألردنية

مستمراقتصاد/ اقتصاد االعمالماجستيراالعمالاألردنية



مستمراقتصاد/ اقتصاد االعمالدكتوراةاالعمالاألردنية

مجمدالمنافسة والتنظيمماجستيراالعمالاألردنية

مجمداعمال دوليةماجستيراالعمالاألردنية

مستمرعلوم السمع والنطقبكالوريوسعلوم التاهيلاألردنية

مستمرتقويم النطق واللغةماجستيرعلوم التاهيلاألردنية

مستمرعالج طبيعيبكالوريوسعلوم التاهيلاألردنية

تاجيل اعتمادالجهاز العصبي والعضلي- عالج طبيعيماجستيرعلوم التاهيلاألردنية

مستمرعالج وظيفيبكالوريوسعلوم التاهيلاألردنية

مستمراطراف صناعية واجهزة مساعدةبكالوريوسعلوم التاهيلاألردنية

األردنية
الملك عبداهلل الثاني 

لتكنولوجيا المعلومات
مستمرعلم حاسوببكالوريوس

األردنية
الملك عبداهلل الثاني 

لتكنولوجيا المعلومات
مستمرعلم حاسوبماجستير

األردنية
الملك عبداهلل الثاني 

لتكنولوجيا المعلومات
ايقاف مؤقتعلم حاسوبدكتوراة

األردنية
الملك عبداهلل الثاني 

لتكنولوجيا المعلومات
مستمرانظمة المعلومات الحاسوبيةبكالوريوس

األردنية
الملك عبداهلل الثاني 

لتكنولوجيا المعلومات
مستمرانظمة المعلوماتماجستير

األردنية
الملك عبداهلل الثاني 

لتكنولوجيا المعلومات
مستمر(أنظمة معلومات االعمال)تكنولوجيا معلومات االعمال بكالوريوس

األردنية
الملك عبداهلل الثاني 

لتكنولوجيا المعلومات
مستمرذكاء الشبكةماجستير

األردنية
الملك عبداهلل الثاني 

لتكنولوجيا المعلومات
مستمرالحكومة االلكترونيةماجستير

األردنية
الملك عبداهلل الثاني 

لتكنولوجيا المعلومات
ماجستير

برنامج مشترك مع اكاديمية /الرعاية المعلوماتية للسرطان

الملك الحسين للسرطان
مستمر

مستمرفنون بصريةبكالوريوسالفنون والتصميماألردنية

مستمرفنون مسرحيةبكالوريوسالفنون والتصميماألردنية

مستمرموسيقابكالوريوسالفنون والتصميماألردنية

مستمرتربية موسيقيةماجستيرالفنون والتصميماألردنية

مستمردراسات المرأةماجستيرمركز دراسات المرأةاألردنية

مستمراللغة االنجليزية وادابهابكالوريوساللغات االجنبيةاألردنية

مستمرادب/ اللغة االنجليزية وادابهاماجستيراللغات االجنبيةاألردنية

مستمرادب/ اللغة االنجليزية وادبهادكتوراةاللغات االجنبيةاألردنية

مستمراللغة االنجليزية التطبيقيةبكالوريوساللغات االجنبيةاألردنية

مستمرالترجمة في اللغة االنجليزيةماجستيراللغات االجنبيةاألردنية

مستمراللغوياتماجستيراللغات االجنبيةاألردنية

مستمراللغوياتدكتوراةاللغات االجنبيةاألردنية



مستمراللغة الفرنسية وادابهابكالوريوساللغات االجنبيةاألردنية

ايقاف مؤقتعربي/ ترجمة فرنسيماجستيراللغات االجنبيةاألردنية

مستمراللغتين الفرنسية واالنجليزيةبكالوريوساللغات االجنبيةاألردنية

مستمراالنجليزية/ اللغتان االلمانيةبكالوريوساللغات االجنبيةاألردنية

مستمراالنجليزية/ اللغتان االيطاليةبكالوريوساللغات االجنبيةاألردنية

مستمراالنجليزية/ اللغتان االسبانيةبكالوريوساللغات االجنبيةاألردنية

مستمراالنجليزية/ اللغتان التركيةبكالوريوساللغات االجنبيةاألردنية

مستمراالنجليزية/ اللغتان الكوريةبكالوريوساللغات االجنبيةاألردنية

مستمراالنجليزية/ اللغتان الروسيةبكالوريوساللغات االجنبيةاألردنية

مستمراالنجليزية/ اللغة الصينيةبكالوريوساللغات االجنبيةاألردنية

مستمراللغة والثقافة والتواصلماجستيراللغات االجنبيةاألردنية

مستمراللغة العربية وادابهابكالوريوساالداباألردنية

مستمراللغة العربية وادابهاماجستيراالداباألردنية

مستمراللغة العربية وادابهادكتوراةاالداباألردنية

مستمرتاريخبكالوريوساالداباألردنية

مستمرتاريخماجستيراالداباألردنية

مستمرتاريخدكتوراةاالداباألردنية

مستمرفلسفةبكالوريوساالداباألردنية

مستمرفلسفةماجستيراالداباألردنية

مستمرفلسفةدكتوراةاالداباألردنية

مستمرجغرافيابكالوريوساالداباألردنية

مستمرجغرافياماجستيراالداباألردنية

مستمرجغرافيادكتوراةاالداباألردنية

مستمرعلم اجتماعبكالوريوساالداباألردنية

مستمرعلم اجتماعماجستيراالداباألردنية

مستمرعلم اجتماعدكتوراةاالداباألردنية

مستمرعلم نفسبكالوريوساالداباألردنية

ايقاف مؤقتعلم نفسماجستيراالداباألردنية

تاجيل اعتمادالعدالة الجنائيةماجستيراالداباألردنية

األردنية
االمير الحسين بن عبداهلل 

الثاني للدراسات الدولية
علوم سياسيةبكالوريوس
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األردنية
االمير الحسين بن عبداهلل 

الثاني للدراسات الدولية
مستمرعلوم سياسيةماجستير



األردنية
االمير الحسين بن عبداهلل 

الثاني للدراسات الدولية
ايقاف مؤقتعلوم سياسيةدكتوراة

مستمردراسات اسالميةماجستيرالشريعةاألردنية

األردنية
االمير الحسين بن عبداهلل 

الثاني للدراسات الدولية
تاجيل اعتماددراسات امريكيةماجستير

األردنية
االمير الحسين بن عبداهلل 

الثاني للدراسات الدولية
تاجيل اعتماددراسات دبلوماسيةماجستير

األردنية
االمير الحسين بن عبداهلل 

الثاني للدراسات الدولية
مستمرحقوق االنسان والتنمية االنسانيةماجستير

األردنية
االمير الحسين بن عبداهلل 

الثاني للدراسات الدولية
ايقاف مؤقتالتنمية المستدامةماجستير

األردنية
االمير الحسين بن عبداهلل 

الثاني للدراسات الدولية
تاجيل اعتمادفض النزاعاتماجستير

األردنية
االمير الحسين بن عبداهلل 

الثاني للدراسات الدولية
مستمرالدراسات الشرق أوسطيةماجستير

األردنية
االمير الحسين بن عبداهلل 

الثاني للدراسات الدولية
ايقاف مؤقتالقيادة والتحديات العالميةماجستير

مستمربها/ اللغة العربية للناطقين بغيرهاماجستيراالداباألردنية

مستمراثاربكالوريوساالثار والسياحةاألردنية

مستمراثارماجستيراالثار والسياحةاألردنية

مستمرادارة المصادر التراثية وصيانتهابكالوريوساالثار والسياحةاألردنية

بكالوريوساالثار والسياحةاألردنية
االدارة السياحية

(االرشاد والتطوير السياحي سابقا)
مستمر

مستمرالعمل االجتماعيبكالوريوساالداباألردنية

مستمرالعمل االجتماعيماجستيراالداباألردنية

/ األردنية

العقبة
مستمراالحياء البحريةبكالوريوسالعلوم البحرية

/ األردنية

العقبة
مستمرالعلوم الحياتيةبكالوريوسالعلوم البحرية

/ األردنية

العقبة
مستمربيئة ساحليةبكالوريوسالعلوم البحرية

/ األردنية

العقبة
مستمراللغة االنجليزية وادابهابكالوريوساللغات

/ األردنية

العقبة
الترجمة في اللغة االنجليزيةماجستيراللغات

/ األردنية

العقبة
مستمراللغة االنجليزية التطبيقيةبكالوريوساللغات

/ األردنية

العقبة
مستمراللغة الفرنسية وادابهابكالوريوساللغات

/ األردنية

العقبة
مستمراالنجليزية/ اللغة الفرنسيةبكالوريوساللغات

/ األردنية

العقبة
مستمراللغة العربية وادابهابكالوريوساللغات

/ األردنية

العقبة
مستمرادارة االعمالبكالوريوساالدارة والتمويل

/ األردنية

العقبة
مجمدادارة االعمالماجستيراالدارة والتمويل

/ األردنية

العقبة
مستمرمحاسبةبكالوريوساالدارة والتمويل

/ األردنية

العقبة
محاسبة/ ادارة اعمالماجستيراالدارة والتمويل

/ األردنية

العقبة
مستمرادارة المخاطر والتأمينبكالوريوساالدارة والتمويل

/ األردنية

العقبة
مستمراالدارة السياحيةبكالوريوسالسياحة والفندقة



/ األردنية

العقبة
مستمرادارة فنادقبكالوريوسالسياحة والفندقة

/ األردنية

العقبة
ادارة الطعام والشراببكالوريوسالسياحة والفندقة
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/ األردنية

العقبة
مستمرانظمة معلومات حاسوبيةبكالوريوسنظم تكنولوجيا المعلومات

/ األردنية

العقبة
مستمرتكنولوجيا معلومات االعمالبكالوريوسنظم تكنولوجيا المعلومات

/ األردنية

العقبة
مستمرالعلوم البحريةماجستيرالعلوم البحرية

مستمرعامةعامعاماألردنية


