
  لبرنامج الماجستير ورسوم الساعات المعتمدة بالدينار األردنيالمطروحة  التخصصات
 

- :كما يلي (والهندسية والعلمية التخصصات اإلنسانية) الماجستيرالرسوم اإلضافية المطلوبة لدرجة 
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- :سوم الساعات المعتمدة بالدينار األردنير 
 

 التخصص/ الكلية

 نامج العادي البر 
 بالدينار األردني

 البرنامج الدولي
 بالدينار األردني

 للطالب غير األردني  ة المعتمدةرسم الساع للطالب األردني  ة المعتمدةرسم الساع

 كلية العلوم
 011 011 التطبيقيةالفيزياء 
 011 011 الكيمياء 

 011 011 العلوم الحياتية 

 كلية اآلداب
 071 58 النزاعاتدراسات السالم و 

 071 58 اللغويات/ اللغة العربية وآدابها

 071 58 األدب والنقد/ اللغة العربية وآدابها

 071 58 اللغة االنجليزية



 التخصص/ الكلية

 نامج العادي البر 
 بالدينار األردني

 البرنامج الدولي
 بالدينار األردني

 للطالب غير األردني  ة المعتمدةرسم الساع للطالب األردني  ة المعتمدةرسم الساع

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية
 071 58 محاسبة وتمويل

 071 58 إنتاج وعمليات/ إدارة أعمال

 071 58 االقتصاد المالي

 071 58 االستثمار والتمويل

 كلية العلوم التربوية

 071 58 اإلدارة التربوية
 071 58 أساليب تدريس اللغة االنجليزية

 071 58 أساليب تدريس الرياضيات

 071 58 أساليب تدريس العلوم

 071 58 مناهج وأساليب تدريس
 071 58 علم نفس تربوي

 071 58 اإلرشاد التربوي

 071 58 سرياإلرشاد األ

 كلية الهندسة
 081 008 أنظمة الطاقة/ الهندسة الميكانيكية

 081 008 إدارة الصيانة
 081 008 تكنولوجيا الفحص والتقييم الالإتالفي

 078 011 إدارة األزمات والكوارث
 081 008 هندسة العمارة

 كلية العلوم الطبية المساندة
 011 011 العلوم الطبية المخبريـــة 

 كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث
 071 58  ية القديمةآثار الحضارات العرب

 كلية االمير الحسين بن عبد اهلل الثاني لتكنولوجيا المعلومات
 081 78 واإلبداعأنظمة المعلومات 
 011 011 هندسة البرمجيات 

 كلية الموارد الطبيعية والبيئة
 011 011 الجيولوجيا التطبيقية

 011 011 التغيرات المناخية واستدامة األراضي الجافة
دارتهاعلوم   011 011 البيئة وا 



 التخصص/ الكلية

 نامج العادي البر 
 بالدينار األردني

 البرنامج الدولي
 بالدينار األردني

 للطالب غير األردني  ة المعتمدةرسم الساع للطالب األردني  ة المعتمدةرسم الساع

 كلية التمريض
 011 011 التمريض

 


