الشهادات والدرجات التي تمنحها كلية الدراسات العليا
للعام الجامعي 2102/2102
درجة الماجستير في المجاالت التالية:

الرقم

اسم البرنامـج

تخصصات البكالوريوس التي يمكن قبولها في الماجستير

الكلية التي يدرس فيها
البرنامج

.1

علم النفس التربوي

كافة التخصصات

كلية األميرة عالية الجامعية

إدارة األعمال

كافة التخصصات

.3

التخطيط اإلقليمي

كافة التخصصات

.4
.5

الكيمياء التطبيقية

الكيمياء بكافة فروعها
نظمممممم معلوممممممات لاسممممموبيةه علمممممم الحاسممممموبه ن سمممممة
البرمجيممماته ن سمممة كهربا يمممةه ن سمممة المممنظم /شمممبكات
الحاسوب
الفيزياء بكافة فروعها
المممنظم الكهروميكانيكيمممةه ن سمممة الميكممماترونكسه ن سمممة
القوى الكهربا ية بكافة فروعهاه الهن سة الميكانيكيمة بكافمة
فروعهاه ن سة السميطرة والمنظم بكافمة فروعهماه الهن سمة
االلكترونيممة بكافممة فروعهاه ن سممة األجهممزة ال قيقممة بكافممة
فروعها

.2

علم الحاسوب
.6
.7

الفيزياء

ن سة الميكاترونكس

.8

.9

ن سة المواد والمعادن
ن سة تحلية المياه
وادارتها

.11
إدارة موارد المياه
والبيئة
.11
التقنيات الحيوية

ن سممة ممممواد ومعمممادنه ن سممة دمممناعيةه ن سمممة إنتممما ه
ن سة ميكانيكيةه ن سة كيميا ية
الهن سمممة الميكانيكيمممةه الهن سمممة الكيماويمممةه ن سمممة الميممماه
والبيئة
إدارة ممموارد الميمماه والبيئممةه مصممادر ميمماهه ن سممة م نيممةه
ن سة بيئيةه ن سة كيماويةه ن سة زراعيةه جيولوجيا ه
فيزياءه كيمياءه ألياء
التقنيممات الحيويممةه اإلنتمما النبمماتيه وقايممة النبمماته اإلنتمما
الحيممموانيه التة يمممة والتصمممني ،الةممم ا يه العلممموم الحياتيمممةه
الهن سة الوراثيةه الكيمياء الحيويةه التحاليل الطبية

كلية التخطيط واإلدارة /السلط
_________________
كلية عمان الجامعية للعلوم
المالية واإلدارية
كلية التخطيط واإلدارة /السلط
كلية العلوم /السلط
كلية األمير عب هللا بن غازي
لتكنولوجيا المعلومات/السلط

رسم
الساعة
بالدينار
األردني
01

200

01

200

01

150

01
07

200
211

رسم
الساعة
بالدوالر

كلية العلوم/السلط

01

211

كلية الهن سة التكنولوجية
عمان

57

271

كلية الهن سة/السلط

01

211

كلية الحصن الجامعية

57

271

كلية الزراعة
التكنولوجية/السلط

01

211

كلية الزراعة
التكنولوجية/السلط

01

211

البرامج الدولية
الرقم

اسم البرنامـج

.1
.2

المو بة واإلب اع
إدارة األعمال  /نظم
المعلومات اإلدارية
إدارة األعمال /
الحكومة االلكترونية

.3

تخصصات البكالوريوس
التي يمكن قبولها في
الماجستير
كافة التخصصات
كافة التخصصات

الكلية التي يدرس فيها البرنامج

باالشتراك مع جامعة

كلية األميرة عالية الجامعية /عمان
كلية األميرة عالية الجامعية /عمان

فلوريدا
أوهايو

كافة التخصصات

كلية األميرة عالية الجامعية /عمان

أوهايو

