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 األردن محلي 2009 فعال
هيئة إعتماد 

مؤسسات التعليم 
 العالي

 ال ينطبق اإلعتماد العام
جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا االردنية
1.  

لغاية  فعال
30/9/2022 

 إعتماد دولي 2007
الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

مجلس اإلعتماد 
للهندسة 
 والتكنولوجيا

اإلعتماد األكاديمي 
 للهندسة والتكنولوجيا

(ABET) 
 كلية الهندسة الهندسة الطبية الحيوية

جامعة العلوم 
 والتكنولوجيا االردنية

2.  

لغاية  فعال
30/9/2022 

 إعتماد دولي 2007
الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

مجلس اإلعتماد 
للهندسة 
 والتكنولوجيا

اإلعتماد األكاديمي 
 للهندسة والتكنولوجيا

(ABET) 
 كلية الهندسة الهندسة الكيميائية

جامعة العلوم 
 والتكنولوجيا االردنية

3.  

لغاية  فعال
30/9/2022 

 إعتماد دولي 2007
الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

مجلس اإلعتماد 
للهندسة 
 والتكنولوجيا

اإلعتماد األكاديمي 
 للهندسة والتكنولوجيا

(ABET) 
 كلية الهندسة الهندسة الصناعية

جامعة العلوم 
 والتكنولوجيا االردنية

4.  

لغاية  فعال
30/9/2022 

 إعتماد دولي 2015/2016
الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

مجلس اإلعتماد 
للهندسة 
 والتكنولوجيا

اإلعتماد األكاديمي 
 للهندسة والتكنولوجيا

(ABET) 
جامعة العلوم  كلية الهندسة هندسة الطيران

 والتكنولوجيا االردنية
5.  

لغاية  فعال
30/9/2022 

 إعتماد دولي 2015/2016
الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

مجلس اإلعتماد 
للهندسة 
 والتكنولوجيا

اإلعتماد األكاديمي 
 للهندسة والتكنولوجيا

(ABET) 
 كلية الهندسة الهندسة المدنية

جامعة العلوم 
 والتكنولوجيا االردنية

6.  
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لغاية  فعال
30/9/2022 

 إعتماد دولي 2015/2016
الواليات 
المتحدة 
 األمريكية

مجلس اإلعتماد 
للهندسة 
 والتكنولوجيا

اإلعتماد األكاديمي 
 للهندسة والتكنولوجيا

(ABET) 
 كلية الهندسة الهندسة الكهربائية

جامعة العلوم 
 والتكنولوجيا االردنية

7.  

 سريري  2010 ُمستمر
إيرلندا/ 
المملكة 
 المتحدة

كلية الجراحين 
الملكية اإليرلندية 

(RCSI) 

إعتماد برامج الدراسات في 
 كلية طب األسنان 

جميع تخصصات 
الماجستير السريري 

 وهي:
 السنية التركيبات .1

 األسنان تقويم .2
 والفكين

 أسنان طب .3
 األطفال

 اللبية المعالجة .4
 وجراحة أمراض .5

 اللثة
 طب الفم .6

الماجستير السريري 
 /في طب األسنان

 كلية طب األسنان

جامعة العلوم 
  .8 والتكنولوجيا االردنية

We applied 
for 

redisignation 
in Sep. 
2016 

 سويسرا عالمي 2012
World Health 
Organization 

WHO Collaborating 
Center in the 

Eastern 
Mediterranean 

Region 

 التمريض التمريض
جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا االردنية
9.  
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حصلت عليه 
الكلية مرة واحدة 

 1998في عام 
ولم يجدد بعد 

 ذلك

 كندا عالمي 4/1998

Canadian 
International 
Development 
Association 

CIDA التمريض التمريض 
 العلوم جامعة

دنيةاالر  والتكنولوجيا  
10.  

 WFME عالمي عالمي 1987 2016

World Federation 
for Medical 
Education 
(WFME) 

 برنامج البكالوريوس الطب والجراحة 
جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا االردنية
11.  

 ECFMG امريكا عالمي 1987 2016

Educational 
Commission for 
Foreign Medical 

Graduates 
( ECFMG ) 

 برنامج البكالوريوس الطب والجراحة 
جامعة العلوم 

  .12 والتكنولوجيا االردنية

 بريطانيا عالمي 1987 2016
GMC 
 

General Medical 
Council/UK 

GMC)) 
 برنامج البكالوريوس الطب والجراحة 

جامعة العلوم 
 والتكنولوجيا االردنية

13.  

 االردن محلي 2008 2016
مؤسسة التعليم 

 العالي
 

اعتماد من قبل مؤسسات 
 التعليم العالي 

 برنامج البكالوريوس الطب والجراحة 
جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا االردنية
14.  
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 امريكا امريكا عالمي 2009 2016
Joint Commission 

International 
(JCI) 

 الطب لكليةتابع  الطب لكليةتابع 
مستشفى الملك 
المؤسس عبدهللا 

 الجامعي
15.  

 USA دولي 2015 فعال
American 
Medical 

Technologists  

American Medical 
Technologists  
Recognition 

 العلوم الطبية المخبرية
كلية العلوم الطبية 

 التطبيقية
جامعة العلوم 

 والتكنولوجيا االردنية
16.  

 اتحاد دولي دولي 2009 فعال

World 
Federation of 
Occupational 
Therapists 

World Federation 
of Occupational 

Therapists 
 العالج الوظيفي

كلية العلوم الطبية 
 التطبيقية

جامعة العلوم 
 والتكنولوجيا االردنية

17.  

 

http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/
http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/

