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 بحضور رئيس الجامعة األردنية

شبكة "برنامج األمم المتّحدة اإلنمائي وسفارة النرويج يطلقان المرحلة الثانية من مشروع 

 "اإلدارات المحلية

 

قت سفارة النرويج اليوم، بالشراكة مع برنامج أطل -سناء الصمادي( أ ج أ)أخبار الجامعة األرردنية 

الذي يستهدف ست " شبكة اإلدارات المحلية"األمم المتحدة اإلنمائي، المرحلة الثانية من مشروع 

 . إربد وعجلون والبلقاء ومأدبا والعقبة والطفيلة، شمال ووسط وجنوب األردن: محافظات

 

ؤولة وذات استجابة على المستوى المحلي، ويسعى المشروع إلى تعزيز الوصول إلى مؤسسات مس

تلقى دعَم المواطنين المستنيرين والفاعلين على الصعيدين العام والسياسي من خالل العمل على 

أوال؛ تعزيز مشاركة الفئات األقل فرصا من خالل تطوير معارفهم ومهاراتهم : مستويين رئيسين

م الوصول لمؤسسات مسؤولة ومستجيبة لحاجات ليصبحوا مواطنين أكثر وعيا واستجابة، وثانيا؛ دع

المواطنين، تعمل على سد فجوة التواصل بين القاعدة الشعبية العريضة وصناع القرار وتلجأ 

 . الستخدام التكنولوجيا لضمان ربط أفضل مع الحكومة

 

لّيًّا كما سيعمل المشروع على تحديث األنظمة الداخلية للمؤسسات ورفع قدرات الموارد البشرية مح

ولغايات تعزيز تمثيل الشباب والمرأة واألشخاص ذوي اإلعاقة في . لتحسين االستجابة والمساءلة

مرّشًحا ومرّشحةً على االنخراط في الحياة السياسيّة،  445مجالس المحافظات والبلديات، فقد ُدّرب 

  . ُممثاًّل في االنتخابات البلدية ومجالس المحافظات األخيرة 06وفاز منهم 

 

ودعما لجهود اإلصالح السياسي يهدف المشروع أيضا إلى تعزيز مشاركة الشباب والمرأة 

واألشخاص ذوي اإلعاقة وتمثيلهم في الحياة السياسية بما يشتمل على األحزاب السياسية، وذلك عبر 

ية تقديم مجموعة من المنح الدراسية في برنامج الدبلوم العالي في السياسات واإلدارة االنتخاب

 . وبرنامج الماجستير في اإلدارة والتنمية المحلية

 

وحضر حفل اإلطالق رئيس الهيئة المستقلة لالنتخاب، واألمين العام لوزارة اإلدارة المحلية، ورئيس 

الجامعة األردنية، وسفير مملكة النرويج في األردن، والُممثّلة المقيمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

ا حضر الحفل أيضا ممثلون عن الوزارات والسفارات والمنظمات غير الحكومية كم. في األردن

الدولية وشركاء في التنمية وأكاديميون ومستشارو المشروع والمستفيدون منه بما يتضّمن نساء 

وشبابًا وأشخاًصا من ذوي اإلعاقة ومنظمات معنية بمكافحة الفساد وحقوق اإلنسان والمرأة وحقوق 

 . االعاقة ومنظمات مجتمع مدنياألشخاص ذوي 

 

إن الحوكمة المحلية القوية أمر بالغ األهمية لغاية تقديم "وصرح سفير مملكة النرويج إسبين ليندبيك 

لذلك، يسر النرويج مواصلة دعمها لهذا المشروع الذي يهدف إلى تعزيز . خدمات عامة جيدة

 ". ين السياسيّة محلّيًّامؤسسات وشبكات الحكومة المحلية وزيادة مشاركة المواطن

 

 

 

 رم/الغد/  أخبار األردنية 
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وأّكد رئيس الجامعة األردنية الدكتور نذير عبيدات على أهمية إطالق مشروع شبكة اإلدارات 

المحلية في مرحلته الثانية، ُمعربًا عن أمله في الخروج منه بمقترحات وأفكار بنّاءة للوصول إلى 

 . التّنمية المستدامة التي نسعى إليها جميعا

 

أّن الجامعة األردنيّة، وانطالقا من سعيها الّدؤوب لخدمة المجتمع األردنّي ومؤّسسات  وأشار إلى

الوطن، ومساهمة منها في تحقيق الرؤية الملكيّة الّسامية في تعزيز نهج الالمركزيّة، وجهود وحدات 

ة وبرنامج األمم اإلدارة المحلّيّة لتحقيق التّنمية الّشاملة والمستدامة، قد وقّعت مع وزارة الّداخليّ 

، اتفاقية تهدف لقبول عدد من الطلبة من موظفي وزارة الداخلية ووزارة UNDPالمتّحدة اإلنمائّي 

اإلدارة المحلية، ومنظمات المجتمع المحلي في برنامج الماجستير في التنمية المحلية في قسم اإلدارة 

 .العامة في كلية األعمال

 

مجموعة من الطلبة في البرنامج، إضافة إلى إنشاء حاضنة بحثية  وأضاف أنه االتفاقية ُجّددت لقبول

في كلية األعمال، تهدف إلى دعم إجراء بحوث ودراسات من قبل باحثين ُمختّصين ذات عالقة 

 . بالتنمية المحلية والالمركزية، وسيجري إشهارها بعد استكمال اإلجراءات في الجامعة

 

ردنية وقّعت اتفاقية لتطوير التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة وتابع عبيدات قائال إّن الجامعة األ

المستقلة لالنتخاب، بهدف اعتماد برنامج الدبلوم العالي في السياسات االنتخابية وإدارتها، ضمن 

 . تخصصات كلية األمير الحسين بن عبدهللا الثاني للدراسات الدوليّة

 

على مسعيين اثنين؛ األّول يتعلّق برغبة األردنيّة المستمّر ليصبح  وبين أّن عقد هذه الفعاليّة اليوم تأكيد

تعليم يخّرج جيال مستنيرا من الّشباب المسلّح بالخبرة : التعليم فيها كما يراه جاللة الملك في قادم األيّام

اني، أّما المسعى الثّ . والمعرفة التي يحتاجها في عمله، والقادر على مواجهة التحّديات التي تواجهه

والذي تشترك فيه الجهات الثاّلثة الّتي وقّعت على االتّفاقيّة، فشديد الّصلة بالهدف الّسادس عشر من 

أهداف التّنمية المستدامة والموّجه إلى تعزيز سيادة القانون وحقوق اإلنسان باعتبارهما الطّريق القويم 

 .مية مبنيّة على أسس صحيحةلنبذ العنف واستقرار األمن، وهما أمران شديدا األهّميّة لتن

 

وختم عبيدات إّن الجامعة األردنيّة تعي أهمية الموضوع المطروح في هذه الفعاليّة، وبدأت تدرك 

أهّميّة التركيز على تحديث برامجها وتطويرها وإعادة النّظر في مخرجات البرامج التّعليمية المختلفة 

ختلف اآلراء والتطلعات، ليكون الخريج قادرا على لتتالءم مع المبادئ القائمة على االنفتاح على م

كما نأمل أْن نتمّكن . مواجهة الصعاب وتقبل الرأي اآلخر، وله القدرة على التفكير اإلبداعّي الّراقي

من غرس مبدأ التشاركية والمحبة والخير في ذهنه، ليكون جزءا من المجتمع القادر على خدمة 

 .ه ودينهاإلنسان بغّض النظر عن أصله ولون

 

نحن ملتزمون بدعم الحكومة : "وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي رندة أبو الحسن

األردنية في تحقيق اإلصالح السياسي من خالل تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع شبكة اإلدارات 

 ".المحلية

 

تمعات المحلية والفئات المستهدفة، تاله هذا وقد بدأ الحفل بفيلم يستعرض تأثير المشروع على المج

كلمات ترحيبية من المتحدثين الرئيسيين، وانتهى باستعراض بعض قصص وتجارب المستفيدين من 

 وع حول تأثير المشروع على حياتهالمشر
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 في األردنية ينظم محاضرة تعريفية لتوفير فرص عمل" دكتور لكل مصنع"

 

نظم البرنامج الوطني لربط الصناعة باألكاديميا  -قصي الطراونة( اج أ) ة األردنية أخبار الجامع

للتعريف بفرص ( PWC)محاضرة اليوم بالجامعة األردنية بالتعاون مع شركة ( دكتور لكل مصنع)

 . التأهيل التي تقدمها الشركة لمساعدة طلبة الجامعة في اكتشاف قدراتهم لتحقيق االنجازات 

حاضرة نائب الرئيس لشؤون الكليات العلمية الدكتورة أنعام خلف مندوبة عن رئيس وحضر الم

ميشيل اورفلي ، ( PWC)الجامعة ، وكل من المدير العام والشريك الرئيسي في األردن لشركة 

 .وعميد كلية الهندسة الدكتور ناصر الحنيطي وعميد كلية األعمال الدكتور فايز حداد 

الدكتور يوسف ( دكتور لكل مصنع)لوطني لربط الصناعة باألكاديميا وقال مدير البرنامج ا

العبدالالت أن البرنامج يقوم على دعم دور البحث العلمي التطبيقي كونه المدخل الصحيح إلى التغيير 

الشامل ، واإلصالح الحقيقي المنشود حيث يتخذ البحث العلمي التطبيقي موقًعا محورياً ومؤثراً في 

يعها؛ فهو وسيلة توليد المعرفة، وتحديثها، وتسخيرها في إنتاج السلع والخدمات التي المجاالت جم

 .تكفل القوة والنفوذ لإلقتصاد الوطني

 –وأحد البرامج المتميزة في المنطقة  –وأشار إلى تمييز البرنامج بكونه األول من نوعه في األردن 

آللية ربط المؤسسات األكاديمية بالمجتمع  وتأتي فكرته بكونها فكرة غير تقليدية قابلة للتطبيق

، وهي إحدى ( PWC)اإلنتاجي المتمثل بالقطاع الصناعي ، ونتيجة لذلك جاء التعاون مع شركة 

أكبر اربع شركات في العالم في مجاالت االستشارات والتدقيق والمواضيع الحديثة كالثورة الصناعية 

 .عة األردنية والتحول الرقمي ليضعوا خدماتهم لطلبة الجام

ميشيل اورفلي ، إهتمامه ( PWC)بدوره أبدى المدير العام والشريك الرئيسي في األردن لشركة 

بدعم طلبة الجامعة األردنية وتأهيلهم وتدريبهم على كافة المهارات لمواكبة التطور السريع في العالم 

ج الجامعة األردنية في مقدمة والبناء على ما تقوم به الجامعة األردنية من تعليم متقدم وضع خري

خريجي الجامعات في المنطقة ، للوصول إلى توظيف أمثل لطاقات الخريج وتطويرها ودعمه في 

 .الحصول على فرصة عمل يستحقها

، (نوا)وأعلن عن تخصيص عشرين مقعد لطلبة الجامعة األردنية في دورة لغة إنجليزية في شركة 

 .لطلبة الذين على مقاعد الدراسة وتوفير فرص عمل للخريجين وتدريب ا

وجرت خالل المحاضرة مسابقة علمية تتعلق بسوق العمل ، وتم اختيار أول عشر طلبة فائزين 

 ( .PWC)بفرصة تدريب من أجل التوظيف في شركة 

 أخبار األردنية 
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 تحّدد آلية دوام طلبة البكالوريوس والدراسات العليا خالل شهر رمضان المبارك" األردنية"

 

أكد مدير وحدة القبول والتسجيل الدكتور أشرف  -سناء الصمادي( أج أ) أخبار الجامعة األردنية 

العدوان أن مجلس عمداء الجامعة األردنية حّدد آلية دوام ومدة المحاضرات لطلبة البكالوريوس 

دقيقة،  05حد والثالثاء والخميس خالل شهر رمضان المبارك، على أن تكون مدة المحاضرة أيام األ

 .وساعة واحدة للمحاضرات الُمجدولة يومي االثنين، واألربعاء

 

وبيّن العدوان أن وحدة القبول والتسجيل أوعزت بتوجيهات من رئيس الجامعة الدكتور نذير عبيدات 

ء كافّةَ أيام أن تبدأ المحاضرات الساعة التاسعة صباحا، وأن تنتهي المحاضرات الساعة الخامسة مسا

 .األسبوع

 

وأشار خالل استضافته اليوم في برنامج برج الساعة المبثوث عبر إذاعة الجامعة األردنية أن مدة 

محاضرات طلبة الدراسات العليا خالل شهر رمضان قد ُحّددت بساعتين، على أن يتفق مدّرسو 

 .المواّد والطلبة على موعد بدء المحاضرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغد/  السوسنة/ دنية أخبار األر
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 للتعريف بالمياه العادمة الصناعية وآثارها السلبية" األردنية"ندوة في 

 

عقد مركز تكنولوجيا النانو في الجامعة األردنية اليوم  -هبة الكايد( أ ج أ)أخبار الجامعة األردنية 

، ضمن مشروع "رق معالجتهاُسّميتها، أنواعها وط: المياه العادمة الصناعية"دورة تدريبية بعنوان 

 .3535األوروبي " هورايزون"

 

وتهدف الدورة وفقا لمديرة المركز والباحثة الرئيسية من الفريق األردني في المشروع الدكتورة رند 

أبو زريق، إلى التعريف بالمياه العادمة الصناعية وآثارها السلبية البيئية والصحية وطرق معالجتها، 

 .وء على أهم الطرق المستخدمة لفحص جودة هذه المياه المعالجةإضافة إلى تسليط الض

 

من جهتها، أكدت أستاذة الكيمياء في كلية العلوم في الجامعة األردنية الدكتورة عبير البواب على 

أهمية توسيع مدارك الطلبة والمشاركين ومعرفتهم بهذه الموضوعات التي تطرحها الدورة، 

 .قطاع المياه في األردن وإنقاذه من كل التحديات التي تواجههواستثمارها في تطوير وخدمة 

 

ويُضّم برنامج الدورة في اليومين األول والثاني محاضرات عن المياه العادمة الصناعية في األردن، 

يقدمها كل من أستاذ الكيماء في الجامعة األردنية الدكتور شريف عرار، ومن مركز المياه والطاقة 

معة الدكتورة مها حاللشة، ومن جامعة العلوم والتكنولوجيا الدكتورة منى أبو دلو، والبيئة في الجا

يليها في اليوم الثالث زيارة لمحطة معالجة المياه العادمة في جامعة العلوم والتكنولوجيا، ومن ثم في 

اه العادمة اليوم الرابع واألخير زيارة لمصنع أدوية الحكمة لمشاهدة تطبيق عملي لكيفية معالجة المي

 .الصناعية في محطة المصنع

 

ويشارك في الدورة طلبة من مرحلة البكالوريوس والدراسات العليا في الكليات العلمية وخريجون 

 .جدد من مختلف الجامعات األردنية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الغد/ أخبار األردنية 
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 سماء األردنية تلمع بالذهب بعد ختام بطولة الّسيدات الجامعيّة لكرة القدم

 

تُّوج فريق الجامعة األردنيّة للّسيدات ببطولة الجامعات  -نذير ملكاوي ( أ ج أ)خبار الجامعة األردنية 

األردنيّة لخماسي كرة القدم، بعد فوزه في المباراة النّهائيّة على فريق جامعة العلوم والتّكنولوجيا 

 . بهدٍف مقابل ال شيء

 

هبيّة بعد بطولة شاقّة، ومباراة نهائيّة اتّسمت بالنّديّة بين العبات وجاء هذا التّتويج بالميدالية الذّ 

الفريقين، أثمر فيها الجهد التّدريبي من خالل إحراز الالعبة تسنيم اسليّم لهدف المباراة الوحيد، والذي 

 . كان كفياًل بحسم النتيجة لصالح الجامعة األردنيّة

 

وقد وصل فريق الجامعة األردنيّة إلى المباراة النّهائيّة بعد فوزه على فريق جامعة األميرة ُسميّة 

يوًما،  43كما يُشار إلى أّن البطولة التي استمّرت على مدار . باألشواط اإلضافيّة في نصف النّهائي

منافساتها في مالعب  فريقًا مثّلت مختلف الجامعات الحكوميّة والخاّصة، أُقيمت 45وشارك فيها 

 .جامعة العلوم والتّكنولوجيا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نية أخبار األرد
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 في الجامعة االردنيه" صنع بعزيمة " االصالح والتأهيل تدعو لزيارة معرض منتوجات النزالء 

 

 

" هيل دعت ادارة مراكز االصالح والتأهيل لزيارة معرض منتوجات نزالء مراكز االصالح والتأ

/  54 -32عمادة شؤون الطلبة خالل الفترة من / والذي سيقام في الجامعة االردنيه " صنع بعزيمة 

 . ومن الساعة التاسعة صباحا ولغاية الخامسة مساء 3533/ 5

  

 

ودعت مديرية األمن بالتعاون مع الجامعة األردنية المهتمين لزيارة المعرض، لما فيه من دعم لجهود 

 وبادروا بالتغيير اشخاص صمموا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمون /  الدستور
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 دوام مستشفى الجامعة األردنية خالل شهر رمضان المبارك

 

تتقّدم إدارة مستشفى الجامعة األردنية من كافة العاملين والمراجعين بأصدق مشاعر التهنئة والمباركة 

 :ليبمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتؤّكد على ما ي

 

يكون الدوام الرسمي للموظفين خالل الشهر الفضيل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد . 4

 .الظهر، باستثناء الدوائر والوحدات التي تقتضي طبيعة عملها غير ذلك

 

 :سيكون مواعيد العيادات الخارجية، خالل الشهر الفضيل، على النحو التالي. 3

 

 .ظهراً ( 44:55) -صباحاً ( 2)من الساعة : العيادات الصباحية -

 .من بعد الظهر( 3) -ظهراً ( 44:55)من الساعة : العيادات المسائيّة -

 

راجين من األخوة المراجعين التقيّد بااللتزام بتعليمات وإجراءات الصحة والسالمة العامة، متمنّيين 

 .للجميع السالمة وللمرضى الشفاء العاجل

 

 خير وكل عام وأنتم بألف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رم نيوز
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 نبحث عن بديل للتعليم الموازي: عويس

 

 

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس، أهمية الحاكمية 

ا يضمن التنافس الفعال ودورها بنجاح أي مؤسسة أكاديمية، مشددا على أهمية استقاللية الجامعات بم

 .بينهم

 

وقال عويس خالل استقباله في مكتبه، وفدا من جماعة عمان لحوارات المستقبل، إن الوزارة تسعى 

 .إليجاد نظام بديل للتعليم الموازي في الجامعات بما يحقق العدالة االجتماعية للمجتمع

 

أنجزتها الجماعة في إطار اهتمامها  وسلم الوفد للوزير مبادرة المدرسة اإلنتاجية والريادة التي

 .بتطوير التعليم في األردن، حيث جرى حوار موسع بين الوزير وأعضاء الوفد برئاسة بالل التل

 

واستعرض عويس، بحسب بيان صحفي، اليوم االثنين، واقع التعليم في األردن والتحديات التي 

عن خطط الوزارة بالتركيز على تطوير تواجهه وأثر جائحة كورونا على قطاع التعليم، كما تحدث 

، مؤكدا أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتدريب ورفع كفاءة العاملين (المنهاج، المعلم، البيئة التعليمية)

 .في قطاع التربية

 

ولفت إلى أهمية التعليم المهني والتقني، مبينا أن من أولويات الوزارة إعادة النظر بالمنهاج والبنية 

والمعدات الخاصة في هذا المجال، من خالل استقطاب منح وقروض تمويلية طويلة األجل التحتية 

 .تدعم قطاع التعليم المهني

 

وأشاد عويس بالدور الذي تقوم به جماعة عمان لحوارات المستقبل من مساهمات لتطوير األداء 

وانعكاسها على الطالب  الوطني في كل المجاالت، مؤكدا أهمية مبادرة المدرسة اإلنتاجية وأهميتها

والمجتمع، كما تّمت مناقشة أهمية اإلرشاد المهني ودوره باتخاذ القرار المهني للطلبة، إضافة إلى 

 (بترا. )أهمية المنهج األخالقي وتضمينه في المناهج

 

 

 

 

 

 

 األنباط/ السوسنة /  الغد/ بترا 
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 رئيس جامعة عربية يبحثون تطوير التعليم 011

 

 

 

رئيس جامعة عربية، إضافة  455بمشاركة  30الجامعات العربية ال انطلق في األردن مؤتمر اتحاد 

إلى ممثلي مؤسسات أكاديمية ومنظمات إقليمية ودولية وذلك لبحث تطوير التعليم ومواكبة مستجدات 

 .عملية وعلمية

 

 

: وقال وجيه عويس، وزير التربية والتعليم العالي األردني، خالل االفتتاح في جامعة عّمان األهلية

 .نحن أمام حدث مهم للوقوف على خطط مستقبلية داعمة

 

 

وأكد أحمد أبو الغيط األمين العام لجامعة الدول العربية في كلمة عبر االتصال المرئي التعامل بجدية 

مع ضرورة التصنيف العام للجامعات ضمن مشروعات التعليم العربية المزمع إطالقها العام الحالي 

ربية للثقافة والعلوم وفق رؤية تراعي ظروف هذه الجامعات وتطوير إعداد بالشراكة مع المنظمة الع

االستراتيجية العربية للبحث العلمي والتكنولوجي واالبتكار ودعم مبادرة التعليم وتوفير منح دراسية 

وبناء قاعدة بيانات للمجالت العلمية « بروتوكالت»للطالب العرب المتضررين من النزاعات بتوقيع 

 .«ما بعد كورونا»دة والتعامل مع مرحلة المعتم

 

وأشار عمرو عزت سالمة األمين العام التحاد الجامعات العربية إلى حاجة حقيقية أظهرتها تطورات 

المجتمعات في توحيد الجهود الدولية وابتكار الحلول والمشاريع التي ترتقي باإلنسان، إضافة إلى 

 بحث العلمي والعمل األكاديميالتغيرات التي يشهدها العالم في مجال ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الخليج
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 تفاصيل.. قراًرا مهًما  46عتماد تتخذ إلهيئة ا

 

 3533/45(خذ مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في جلسته رقم ات

 :الدكتور ظافر يوسف الصرايرة رئيس المجلس عدد ًامن القرارات أهمها برئاسة األستاذ(

 

 .إدراج جامعة العقبة للتكنولوجيا في اإلطار الوطني للمؤهالت. 4

 .إدراج كلية طالل ابو غزالة في اإلطار الوطني للمؤهالت. 3

في الجامعة ) برنامج الماجستير/ تقويم النطق واللغة(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 5

 .األردنية

برنامج / الجهاز العصبي والعضلي -عيعالج طبي(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 0

 .في الجامعة األردنية) الماجستير

 .في الجامعة األردنية) برنامج الماجستير/ عالج رياضي(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 3

في الجامعة ) برنامج بكالوريوس/ علوم السمع والنطق(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 6

 .األردنية

 .في الجامعة األردنية) برنامج بكالوريوس/ عالج طبيعي(ة االعتماد الخاص لتخصص استمراري. 7

 .في الجامعة األردنية) برنامج بكالوريوس/ عالج وظيفي(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 5

برنامج /األطراف االصطناعية واألجهزة المساعدة(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 2

 .الجامعة األردنيةفي ) البكالوريوس

 .في الجامعة األردنية) برنامج البكالوريوس / التاريخ(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 45

 .في الجامعة األردنية) برنامج الماجستير / التاريخ(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص. 44

 .في الجامعة األردنية) برنامج البكالوريوس / الجغرافيا( استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 43

 .في الجامعة األردنية) برنامج الماجستير/ الجغرافيا( استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 45

 .في الجامعة األردنية) برنامج الدكتوراة / الجغرافيا( استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 40

 .في الجامعة األردنية) اجستيربرنامج الم/ علم النفس( استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 43

 .في الجامعة األردنية) برنامج البكالوريوس/ علم النفس( استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 46

) برنامج البكالوريوس/ هندسة امن الشبكات والمعلومات(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 47

 .في جامعة الحسين بن طالل

في جامعة ) برنامج البكالوريوس/الذكاء اإلصطناعي(ص لتخصص استمرارية االعتماد الخا. 45

 .الزرقاء

 .في جامعة الزرقاء) برنامج البكالوريوس/ الرياضيات(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 42

 .في جامعة الزرقاء) برنامج الماجستير / الرياضيات( استمرارية االعتماد الخاص لتخصص. 35

في جامعة الشرق ) برنامج البكالوريوس/ علم الحاسوب(الخاص لتخصص استمرارية االعتماد . 34

 .األوسط

 السوسنة
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في ) برنامج البكالوريوس/ هندسة الطاقة المتجددة(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 33

 .جامعة جدارا

في ) تطبيقي/ برنامج البكالوريوس/هندسة العمارة(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 35

 .اجامعة البتر

 .في جامعة البترا) برنامج البكالوريوس/الهندسة المدنية(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 30

في )تطبيقي/ برنامج البكالوريوس/التصميم الجرافيكي(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 33

 .جامعة البترا

في ) تطبيقي/ ريوسبرنامج البكالو/التصميم الداخلي(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 36

 .جامعة البترا

برنامج /التحريك والوسائط المتعددة(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 37

 .في جامعة البترا) تطبيقي/البكالوريوس

في جامعة ) برنامج البكالوريوس/اللغة العربية وآدابها(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 35

 .البترا

في جامعة ) برنامج الماجستير/اللغة العربية وآدابها(لخاص لتخصص استمرارية االعتماد ا. 32

 .البترا

في ) برنامج البكالوريوس/اللغة اإلنجليزية وآدابها(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 55

 .جامعة البترا

في ) برنامج البكالوريوس/الترجمة/اللغة اإلنجليزية(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 54

 .البترا جامعة

في جامعة ) برنامج الماجستير/الترجمة/اللغة اإلنجليزية(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 53

 .البترا

برنامج /اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية وآدابهما (استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 55

 .في جامعة البترا) البكالوريوس

 .في جامعة البترا) برنامج البكالوريوس/تربية طفل(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 50

في ) برنامج البكالوريوس/الصحافة واالعالم الرقمي (استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 53

 .جامعة البترا

في جامعة ) برنامج الماجستير/الصحافة واالعالم (استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 56

 .البترا

في ) برنامج البكالوريوس/االعالم الترويجي الرقمي(د الخاص لتخصص استمرارية االعتما. 57

 .جامعة البترا

 .في جامعة البترا) برنامج البكالوريوس/معلم صف(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 55

في ) برنامج البكالوريوس/التحريك والوسائط المتعددة(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص .52

 .جامعة البترا

في جامعة ) برنامج البكالوريوس/اإلذاعة والتلفزيون (استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 05

 .البترا

 .في جامعة البترا) برنامج البكالوريوس/ا لكيمياء (استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 04

 .افي جامعة البتر) برنامج البكالوريوس/الرياضيات(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 03

 .في جامعة البترا) برنامج البكالوريوس/إدارة االعمال(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 05
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في ) برنامج البكالوريوس/العلوم المالية والمصرفية(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 06

 .جامعة البترا
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 .البترا
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 .األنروا/استمرارية االعتماد العام لكلية العلوم التربوية واآلداب. 32

في كلية العلوم ) برنامج البكالوريوس/ معلم الصف(لخاص لتخصص استمرارية االعتماد ا. 65

 .األنروا/التربوية واآلداب

في كلية ) برنامج البكالوريوس/ اللغة اإلنجليزية وآدابها(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 64

 .األنروا/العلوم التربوية واآلداب

في كلية ) برنامج البكالوريوس/ وآدابها  اللغة العربية(استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 63
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