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 نبذة عن الجامعة:

في مدينة إربد شمال المملكة األردنية الهاشمية على مسافة تبعد  1986أنشئت جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في العام  

ايث حير تتعبى على أرل تبلا مسمماحتها حوالي  70حوالي  ث وتتصممب بشممبكة 2 كم 11كم إلى الشمممال ما العاةمممة األردنية عم 

ومتطورة تجعب ما عملية الوةول إليها أمع في غاية اليسع والسهولة. وقد جاء تأسيس الجامعة التي أةبحت مواةالت حديثة 

منارة علمية متميزة ومعكزاً بحثياً متقدماً كثمعة للجهود الوطنية الكبيعة التي بذلتها الدولة األردنية بتوجيهات ما العاحب العظيم 

في منتصمممممم الثمانينات ما القعي المالممممميث للنهول وا رتقاء  -طيب هللا ثعاه  -ل جاللة المغفور له الملك الحسممممميا با طال

بالمسمميعة العلمية في المملكة األردنية الهاشمممية وتطويعتا لتصممبص في مصمماع دول العالم المتقدم. وما جانبها بذلت الجامعة كب 

علمية مؤتلة ومميزة في العديد ما المجا ت العلمية  جهد ممكا لتكوي مؤسسة تعليمية وبحثية متميزة ورائدة في تخعيج كفاءات

تلبي حاجات الوطا بشكب خاص والمنطقة بشكب عامث وتسهم في تنمية عملية التطور التقني والبحر العلمي للنهول واإلرتقاء 

 بمقدرات الوطا ومكتسباته.

 

ة الهاشممممممية في مجال البحر العلميث وقد اعتمدت تعتبع الجامعة واحدة ما أتم وأكبع الجامعات العاملة في المملكة األردني 

( جامعة في العالم اإلسمممالمي وفقاً للدراسمممة التي أجعاتا معكز التدريب والبحوا اإلحصمممائية وا قتصمممادية 50ما بيا أفضمممب  

لوجود كوادر  للدول اإلسمممالمية في أنقعةث واسمممتطاعت أي تتبوأ الصمممدارة بيا مؤسمممسمممات التعليم العالي في العالم الععبيث نظعاً 

متميزة ومؤتلة ما أعضمممماء الهيئة التدريسممممية الحاةممممليا على أعلى الدرجات العلمية ما أتم الجامعات ومعاكز البحوا على 

مسمممممتوا العالمث يشمممممعفوا على نظام تعليمي متعدد التخصمممممصمممممات يتمتى باعتماد محلي خاص وعام ودولي للكثيع ما البعامج 

 الطبية والهندسية والتكنولوجية. التعليمية المطعوحة في المجا ت 

 

وقممد حظيممت الجامعممة بعنايممة خاةممة ومباشممعة ممما القيممادة الهاشمممية دعممماً للممدور المتميممز الممذ  تضممطلى فيممه فممي مجممال  

البحمممر العلمممميث إت تشمممعفت بالععايمممة الملكيمممة السمممامية لعديمممد مممما أنشمممطتهاث سمممعياً وراء تقمممدم العلممموم والتقنيمممات التكنولوجيمممة 

إعتبارتممما األداة المثلمممى للتطمممويع والتحمممدير كوسممميلة فعليمممة لتمكممميا الشمممباد فمممي مختلمممم المجممما ت الواعمممدةث فمممي المممبالد ب

نحمممت فمممي العمممام  وأشممماد سممميد المممبالد جاللمممة الملمممك عبمممدهللا الثممماني ابممما  وسااااال اقسااان ال مااان الى  اااة ا ولااا م 2008حيمممر مت

ث بالمسمممتوا العيممماد  المممذ  وةممملت إليمممه الجامعمممة م2010الحسممميا المعظمممم خمممالل ميارتمممه الميمونمممة للجامعمممة فمممي العمممام 

 واةفاً إياتا بأنها أفضب معكز علمي في األردي.

 

تحعص الجامعة وبإستمعار على  تزويد طلبتها بتعليم عالي الجودة في جميى مجا ت العلوم والتكنولوجياث إت توفع لهم بيئة  

عنى بمنص درجة البكالوريوس باإللمممممافة إلى الدراسمممممات العليا فكعية وبحثية رائدة لمممممما مجموعة واسمممممعة ما البعامج التي تت 

مومعة على كافة حقول المععفةث ونتيجة للتقدم الذ  حققته الجامعة في مجال البحر العلمي والتعليم إحتلت مكانة معموقة على 

جانبث حتى أةبحوا يشكلوا ربى ث األمع الذ  ساعدتا باستقطاد أعداد كبيعة ما الطلبة الععد واأليالمستوييا اإلقليمي والدول

 أعداد الطلبة فيها.
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خدم   لة ما المعافو والموارد التي ت ما وتتمتى بجم مةث ك قد يات مت ثة مزودة بتقن حدي ية  مات خد كة  عة شممممممب جام تتوفع في ال

ومث وشمملت مقاةمدتاث وتعمب الجامعة على  تطويع معافقها بشمكب دائم لتتماشمى مى عمليات التطور المسمتمع في األبحاا والعل

وقد حققت إنجامات عدة  .تذه التحسمممممينات تجهيز المختبعات والمعافو العلمية ومعاكز البحوا بالوسمممممائب التكنولوجية المتقدمة

نتيجة تظافع جهود العامليا فيها ما الهيئتيا التدريسية واإلدارية باإللافة إلى طلبتهاث إت عملوا جنباً إلى جنب لتحقيو التقدم في 

العلمية والبحثية مما جعب ما الجامعة مؤسسة متميزة في مجال التعليم العالي إقليمياً ودولياً. تذا وساتمت الجامعة ما المجا ت 

خالل خعيجيها المتميزيا بالتنمية المسممممممتدامة والتطويع العلمي في سمممممموأ العمب حير أعدت خعيجيا مزوديا بالعلم والمععفة 

 .ية والهندسية والزراعية وعلوم الحوسبة وتكنولوجيا المعلومات في المملكة وخارجهاشغلوا مناةب حيوية في المجا ت الطب

 

وكثمعة للجهود المتواةلة التي قامت بها الجامعة ما خالل ولوح رؤيتها وغاياتها ورسم خطط إستعاتيجية قامت بتفعيلها  

ستطاعت إدراج بصمتها في مجال التعليم العالي  صعيد العالمي لتكوي لما افضب وتنفيذتا بعناية كبيعةث ا جامعة  500على ال

( وفقاً لنظام التصممممممنيم العالمي 650-601وكذلك جاءت في الفئة   THE 2018في العالم وفقا للتصممممممنيم العالمي للجامعات 

م بمعاييع تبعاً لسمممعتها األكاديميةث وتسممعى الجامعة بشممكب مسممتمع لعفى تعتيبها العالمي ما خالل ا لتزا  QS 2017للجامعات 

 التعليم المتميز والسعي لتطويع البيئة التعليمية وا رتقاء بها لتحقيو المزيد ما التقدم في تذا المجال.

 

تحقو جامعة العلوم والتكنولوجيا ا ردنية ا عتعاع المؤسسي ما قبب ومارة التعليم العالي والبحر العلمي فهي جامعة رسمية 

  ى بحصولها على ا عتماد العام ما تيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ولماي جودتها ا ردنيةانشئت بإرادة ملكية سامية وتتمت

 .(141/12/2017طالباً وفقاً لقعار تيئة ا عتماد رقم   25,599بطاقة استيعابية مقدارتا و) 162/7/2009(بقعار رقم

  



3 
 

 

 ا  دنية مؤسسات النعليم العالي وضمان  ودتها دهيئة اقعنماة الني تنمنع بها الجامعة من قبل الخاص اتاقعنماد
 

البعامج التي تطعحها الجامعة والحاةلة على ا عتماد الخاص ما تيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي  (1)رقم  يبيا الجدول

حاةلة كانت الجامعة في حال ا   التخصصية بعامجالعلما بأي تيئة ا عتماد   تسمص بطعح ا  ما  ثاألردنية ولماي جودتها

  ى ا عتماد الخاص لذلك التخصص.عل

 اعنمادات خاصة/ هيئة اعنماد مؤسسات النعليم العالي

Course/Degree Name Accrediting Bodies 
Years 

accredited 
Brief description of accreditation 

Link with list of accredited 

institutions 

BSc Programs 

Medicine & Surgery 

Higher Education 

Accreditation 

Commission 

2011 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 
supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 
with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Aeronautical 
Engineering 

Higher Education 

Accreditation 

Commission 

2010 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 
both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Electrical Engineering 

Higher Education 

Accreditation 

Commission 

2010 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 
both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Mechanical Engineering 
Higher Education 
Accreditation 

Commission 

2010 

 The Higher Education 
Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 
of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Civil Engineering 
Higher Education 
Accreditation 

Commission 

2010 

 The Higher Education 
Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 
of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Chemical Engineering 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2010 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 
supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 
with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Biomedical Engineering 

Higher Education 

Accreditation 

Commission 

2010 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 
supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 
with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Industrial Engineering 

Higher Education 

Accreditation 

Commission 

2010 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 
both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
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Nuclear Engineering 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2010 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 
supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Network Engineering & 
Security 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2009 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 
both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 
with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Software Engineering 

Higher Education 

Accreditation 

Commission 

2009 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 
both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Computer Engineering 
Higher Education 
Accreditation 

Commission 

2011 

 The Higher Education 
Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 
of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo 

Computer Science 
Higher Education 
Accreditation 

Commission 

2011 

 The Higher Education 
Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 
of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Computer Information 

Systems 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2011 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 
supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 
of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Architecture 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2011 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 
supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Urban Planning 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2009 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 
both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 
with the international standards 

http://www.heac.org.jo 

Plant Production 

Higher Education 

Accreditation 

Commission 

2011 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 
both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Animal Production 
Higher Education 
Accreditation 

Commission 

2011 

 The Higher Education 
Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 
of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Soil & Irrigation 
Higher Education 
Accreditation 

Commission 

2011 

 The Higher Education 
Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 
of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
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Nutrition & Food 

Technology 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2011 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 
supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo 

Veterinary Medicine & 
Surgery 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2011 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 
both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 
with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Chemistry 

Higher Education 

Accreditation 

Commission 

2012 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 
both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Physics 
Higher Education 
Accreditation 

Commission 

2012 

 The Higher Education 
Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 
of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Biotechnology & Genetic 

Engineering 

Higher Education 
Accreditation 

Commission 

2012 

 The Higher Education 
Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 
of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Mathematics 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2012 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 
supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 
of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

English for Specific 

Purposes 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2012 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 
supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Forensic Sciences 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2012 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 
both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 
with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Nursing 

Higher Education 

Accreditation 

Commission 

2011 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 
both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo 

Pharmacy 
Higher Education 
Accreditation 

Commission 

2011 

 The Higher Education 
Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 
of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Medical Laboratory 

Sciences 

Higher Education 
Accreditation 

Commission 

2011 

 The Higher Education 
Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 
of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
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Dental Surgery 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2012 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 
supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Dental Technology 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2012 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 
both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 
with the international standards 

http://www.heac.org.jo 

Physical Therapy 

Higher Education 

Accreditation 

Commission 

2012 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 
both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

 Occupational Therapy 
Higher Education 
Accreditation 

Commission 

2012 

 The Higher Education 
Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 
of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

MSc Programs 

Health Care 

Administration 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2012 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 
supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 
of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Anatomy 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2012 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 
supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 
with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Physiology 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2012 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 
with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Pharmacology 

Higher Education 

Accreditation 

Commission 

2010 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 
both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Electrical Engineering 
Higher Education 
Accreditation 

Commission 

2010 

 The Higher Education 
Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 
of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Mechanical Engineering 

Higher Education 

Accreditation 

Commission 

2010 

 The Higher Education 
Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 
of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo 

Civil Engineering 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2010 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 
supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 
of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
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Chemical Engineering 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2010 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 
supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Industrial Engineering 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2010 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 
both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 
with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Computer Engineering 

Higher Education 

Accreditation 

Commission 

2011 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 
both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo 

Computer Science 
Higher Education 
Accreditation 

Commission 

2011 

 The Higher Education 
Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 
of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Architecture Engineering 
Higher Education 
Accreditation 

Commission 

2011 

 The Higher Education 
Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 
of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Urban Planning 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2009 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 
supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 
of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Plant Production 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2011 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 
supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo 

Animal Production 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2011 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 
both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 
with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Nutrition & Food 
Technology 

Higher Education 

Accreditation 

Commission 

2011 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 
both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Integrated Natural 

Resources Management 

Higher Education 
Accreditation 

Commission 

2011 

 The Higher Education 
Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 
of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Veterinary Medicine & 

Surgery 

Higher Education 
Accreditation 

Commission 

2011 

 The Higher Education 
Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 
of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
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Applied Chemistry 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2012 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 
supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Applied Physics 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2012 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 
both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 
with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Applied Biological 
Sciences 

Higher Education 

Accreditation 

Commission 

2012 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 
both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Mathematics 
Higher Education 
Accreditation 

Commission 

2012 

 The Higher Education 
Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 
of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Applied Linguistics 
Higher Education 
Accreditation 

Commission 

2012 

 The Higher Education 
Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 
of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Nursing 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2011 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 
supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 
of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Pharmacy 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2011 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 
supervises on quality assurance at 

both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Medical Laboratory 
Sciences 

Higher Education 

Accreditation 
Commission 

2012 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 
both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 
with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

Visual Rehabilitation 

Higher Education 

Accreditation 

Commission 

2012 

 The Higher Education 

Accreditation Commission 

supervises on quality assurance at 
both  public and private institutions 

of higher education to be consistent 

with the international standards 

http://www.heac.org.jo  

          

http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
http://www.heac.org.jo/
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 الني تنمنع بها الجامعة وليةىال اتاقعنماد
 

 : عتمادات الدولية الحاةلة عليها البعامج التي تطعحها الجامعةاإل 2يبيا الجدول رقم 

International Accreditations 

 اعنمادات عالمية

Course/Degree Name 
Accrediting 

Bodies 

Years 

accredited 

Brief description of 

accreditation 
Link with list of accredited institutions 

Chemical Engineering 

Accreditation 
Engineering 

Commission 

(ABET) 

2007 

ABET is a recognized U.S. 

accreditor of college and 
university programs in 

applied science, computing, 

engineering, and 
technology.  Accreditation 

ensures the quality of the 

postsecondary education 
students receive 

Link 

http://main.abet.org/aps/AccreditedPrograms
Details.aspx?OrganizationID=1066&Progra

mIDs= 

 
 

Industrial Engineering 

Accreditation 
Engineering 

Commission 

(ABET) 

2007 

ABET is a recognized U.S. 

accreditor of college and 
university programs in 

applied science, computing, 

engineering, and 
technology.  Accreditation 

ensures the quality of the 

postsecondary education 
students receive 

Link 

http://main.abet.org/aps/AccreditedPrograms

Details.aspx?OrganizationID=1066&Progra
mIDs= 

 

Biomedical Engineering 

Accreditation 

Engineering 
Commission 

(ABET) 

2007 

ABET is a recognized U.S. 

accreditor of college and 

university programs in 
applied science, computing, 

engineering, and 

technology.  Accreditation 
ensures the quality of the 

postsecondary education 

students receive 

Link 
http://main.abet.org/aps/AccreditedPrograms

Details.aspx?OrganizationID=1066&Progra

mIDs= 
 

Electrical Engineering 

Accreditation 

Engineering 
Commission 

(ABET) 

2016 

ABET is a recognized U.S. 

accreditor of college and 

university programs in 
applied science, computing, 

engineering, and 

technology.  Accreditation 
ensures the quality of the 

postsecondary education 

students receive 

Link 
http://main.abet.org/aps/AccreditedPrograms

Details.aspx?OrganizationID=1066&Progra

mIDs= 
 

Civil Engineering 

Accreditation 

Engineering 
Commission 

(ABET) 

2016 

ABET is a recognized U.S. 

accreditor of college and 

university programs in 
applied science, computing, 

engineering, and 

technology.  Accreditation 
ensures the quality of the 

postsecondary education 

students receive 

Link 
http://main.abet.org/aps/AccreditedPrograms

Details.aspx?OrganizationID=1066&Progra

mIDs= 
 

Mechanical Engineering 

Accreditation 

Engineering 

Commission 
(ABET) 

2017 

ABET is a recognized U.S. 
accreditor of college and 

university programs in 

applied science, computing, 
engineering, and 

technology.  Accreditation 

ensures the quality of the 
postsecondary education 

students receive 

Link 

http://main.abet.org/aps/AccreditedPrograms
Details.aspx?OrganizationID=1066&Progra

mIDs= 

 

http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs=
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs=
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs=
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs=
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs=
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs=
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs
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Nuclear Engineering 

Accreditation 

Engineering 

Commission 

(ABET) 

2017 

ABET is a recognized U.S. 
accreditor of college and 

university programs in 
applied science, computing, 

engineering, and 

technology.  Accreditation 
ensures the quality of the 

postsecondary education 

students receive 

Link 
http://main.abet.org/aps/AccreditedPrograms

Details.aspx?OrganizationID=1066&Progra

mIDs= 
 

Aeronautical 

Engineering 

Accreditation 

Engineering 

Commission 
(ABET) 

2016 

ABET is a recognized U.S. 
accreditor of college and 

university programs in 

applied science, computing, 
engineering, and 

technology.  Accreditation 

ensures the quality of the 
postsecondary education 

students receive 

Link 

http://main.abet.org/aps/AccreditedPrograms
Details.aspx?OrganizationID=1066&Progra

mIDs= 

 

Occupational Theorapy 

World 

Federation of 
Occupational 

Therapists 

(WFOT) 

2008 

WFOT promotes 
occupational therapy as an art 

and science internationally. 

The Federation supports the 
development, use and practice 

of occupational therapy 

worldwide, demonstrating its 
relevance and contribution to 

society. 

Link 
http://www.just.edu.jo/NewsCenter/Lists/Jus

tNews/DisplayItem.aspx?ID=523&ContentT

ypeId=0x0100DE4285D360BEB043AB346

D9A78578A49 

 

Physical Therapy 

World 
Confederation 

of Physical 

Therapy 
(WCPT) 

2006 

 
Founded in 1951, the World 

Confederation for Physical 

Therapy (WCPT) is the sole 
international voice for 

physical therapy, representing 

more than 350,000 physical 
therapists worldwide through 

its 112 member 

organizations. The 
confederation operates as a 

non-profit organization and is 

registered as a charity in the 
UK. 

Link 

http://www.wcpt.org/node/25132 

 

Medical Laboratories 

American 

Medical 

Technologists 
(AMT) 

2015 

American Medical 

Technologists (AMT) is a 

nationally and internationally 
recognized certification 

agency and membership 

society for the following 
allied health professionals. 

Link 

https://www.americanmedtech.org/NewsAdv
ocacy/View/tabid/95/smid/443/ArticleID/27/

Default.aspx 

 

Applied Medical 

Sciences 

Accreditation 
Service for 

International 

Colleges, 
Schools & 

Universities 

(ASIC) 

2017 

ASIC is an independent, 

government 
approved accreditation body 

specializing in the 

accreditation of schools, 
colleges, universities, training 

organizations and online and 

distance education providers, 
both in the UK and overseas. 

Link 

https://www.asic.org.uk/ 
 

Veterinary Medicine EAEVE 2011 

The European Association of 

Establishments for Veterinary 
Education (EAEVE) was 

founded in 1988 and initially 

based in Maisons-Alfort, 
France. Later, the 

administrative office was  

based in Brussels, Belgium 
and since 2007, the seat of 

EAEVE and its offices have 

been in Vienna, Austria. 

Link 

http://www.eaeve.org/about-

eaeve/members.html 
 

http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs=
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs=
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs
http://main.abet.org/aps/AccreditedProgramsDetails.aspx?OrganizationID=1066&ProgramIDs
http://www.just.edu.jo/NewsCenter/Lists/JustNews/DisplayItem.aspx?ID=523&ContentTypeId=0x0100DE4285D360BEB043AB346D9A78578A49
http://www.just.edu.jo/NewsCenter/Lists/JustNews/DisplayItem.aspx?ID=523&ContentTypeId=0x0100DE4285D360BEB043AB346D9A78578A49
http://www.just.edu.jo/NewsCenter/Lists/JustNews/DisplayItem.aspx?ID=523&ContentTypeId=0x0100DE4285D360BEB043AB346D9A78578A49
http://www.just.edu.jo/NewsCenter/Lists/JustNews/DisplayItem.aspx?ID=523&ContentTypeId=0x0100DE4285D360BEB043AB346D9A78578A49
http://www.just.edu.jo/NewsCenter/Lists/JustNews/DisplayItem.aspx?ID=523&ContentTypeId=0x0100DE4285D360BEB043AB346D9A78578A49
http://www.wcpt.org/node/25132
http://www.wcpt.org/node/25132
https://www.americanmedtech.org/NewsAdvocacy/View/tabid/95/smid/443/ArticleID/27/Default.aspx
https://www.americanmedtech.org/NewsAdvocacy/View/tabid/95/smid/443/ArticleID/27/Default.aspx
https://www.americanmedtech.org/NewsAdvocacy/View/tabid/95/smid/443/ArticleID/27/Default.aspx
https://www.americanmedtech.org/NewsAdvocacy/View/tabid/95/smid/443/ArticleID/27/Default.aspx
https://www.asic.org.uk/
http://www.eaeve.org/about-eaeve/members.html
http://www.eaeve.org/about-eaeve/members.html
http://www.eaeve.org/about-eaeve/members.html
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Dentistry RCS   

The Royal College of 
Surgeons of England is a 

professional membership 
organization and registered 

charity, which exists to 

advance patient care. We 
support over 25,000 members 

in the UK and internationally 

by improving their skills and 
knowledge, facilitating 

research and developing 

policy and guidance. 

www.rcseng.ac.uk 

Dentistry 
MFD Exam 

Center 
2004 

Accredited center to conduct 

the MFD (Membership of the 

Faculty of Dental Surgeons) 
exams of its two parts I and II 

www.rcseng.ac.uk 

Dentistry 
FFD Exam 
Center 

2006 

The higher specialty program 

in Oral and Maxillofacial 
surgery and MSc programs in 

Orthodontic, Periodontics, 

Pediatric Dentistry, 
Endodontics and 

Prosthodontics are also 

accredited. Accordingly, any 
candidate gets her/his training 

in one of these programs is 

eligible to set for the specialty 
exam (FFD exam) at the 

Royal college of Surgeons in 

that particular branch of 
dentistry. 

  

www.rcseng.ac.uk 

Medicine and Surgery 

World 

Federation for 
Medical 

Education 

(WFME) 

2003 

The IAOMC is committed to 
peer evaluation of the 

education provided by 

individual medical schools 
anywhere in the world. It is a 

non-stock, not for profit 

association. It's goal is to 
serve society and those with 

an interest in the evaluation of 

the quality of undergraduate 
medical education to enhance 

medical education/practice. 

http://www.iaomc.org/wfme.htm  

Medicine and Surgery 

Educational 

Commission for 
Foreign Medical 

Graduates ( 

ECFMG ) 

2015 

ECFMG is a world leader in 

promoting quality health 
care—serving global 

communities of physicians, 

members of the medical 
education and regulatory 

communities, health care 

consumers, and those 
researching issues in medical 

education and health 

workforce planning. 

 
www.ecfmg.org/resources/ECFMG-2015-

annual-report.pdf 
 

Medicine and Surgery 

  
Joint 

Commission 

International 
(JCI) 

2009 

Joint Commission 

International (JCI) identifies, 

measures, and shares best 
practices in quality and 

patient safety with the world. 

We provide leadership and 
innovative solutions to help 

health care organizations 

across all settings improve 
performance and outcomes. 

Our expert team works with 

hospitals and other health care 
organizations, health systems, 

government ministries, public 

health agencies, academic 
institutions, and businesses to 

achieve peak performance in 

patient care. 

Link 

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

organizations/?c=Jordan&a=Academic%20

Medical%20Center%20Hospital%20Progra
m 

 

http://www.rcseng.ac.uk/
http://www.rcseng.ac.uk/
http://www.rcseng.ac.uk/
http://www.iaomc.org/wfme.htm
http://www.ecfmg.org/resources/ECFMG-2015-annual-report.pdf
http://www.ecfmg.org/resources/ECFMG-2015-annual-report.pdf
http://www.ecfmg.org/resources/ECFMG-2015-annual-report.pdf
http://www.ecfmg.org/resources/ECFMG-2015-annual-report.pdf
http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/?c=Jordan&a=Academic%20Medical%20Center%20Hospital%20Program
http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/?c=Jordan&a=Academic%20Medical%20Center%20Hospital%20Program
http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/?c=Jordan&a=Academic%20Medical%20Center%20Hospital%20Program
http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/?c=Jordan&a=Academic%20Medical%20Center%20Hospital%20Program
http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/?c=Jordan&a=Academic%20Medical%20Center%20Hospital%20Program
http://www.jointcommissioninternational.org/about-jci/jci-accredited-organizations/?c=Jordan&a=Academic%20Medical%20Center%20Hospital%20Program
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Medicine and Surgery 

WHO, World 

Directory of 
Medical Schools 

(Avicenna) 

2011 

The AVICENNA Directory is 

maintained by the University 
of Copenhagen in 

collaboration with the World 

Health Organization and the 
World Federation for Medical 

Education (WFME). 

https://search.wdoms.org/home/SchoolDetail
/F0001864 

 

 

 ةجامعالعليه  تحصلني الالعالمية ات النصنيف

والتي تبيا تعتيب  ثاألردنيةالعالمية للجامعات التي تشارك فيها جامعة العلوم والتكنولوجيا فيما يلي مجموعة ما التصنيفات 

 الجامعة فيها على المستويات المحلية والععبية والدولية:

  التصنيم العالمي للجامعاتTHE:تشارك الجامعة في تذا التصنيم ما خالل : 
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/jordan-university-science-and-

technology#ranking-dataset/629337 

 

- THE University Rankings 2018( 500-401ت فيه جامعة العلوم والتكنولوجيا ا ردنية لما الفئة  جاء 

 وتي الجامعة ا ردنية الوحيدة التي تبوءت تذة المعتبة في تاريخ التعليم العالي ا ردني ومنذ تأسيسه.

- Asia University Ranking    م ( للعا130-121جاءت فيه جامعة العلوم والتكنولوجيا ا ردنية لما الفئة

المالي وستعلا نتائج تذا العام في شهع تشعيا ثاني القادم وفو البيانات التي تقدمت بها الجامعة في شهع ايار 

2017 . 

- Young University Ranking  بيا الجامعات الفتية أ  200-151لما الفئة   2017جاءت الجامعة فية لعام )

 بعمع دوي الخمسيا عاماً.

- BRICS & Emerging Economies  مجموعة دول  بيا جامعات 2017لعام  119احتلت فيه الجامعة المعتبة

 بعيكس وا قتصادات الناشئة.

- Best Universities in the Arab World   بيا افضب الجامعات الععبية لعام  8احتلت فيه الجامعة المعتبة

 .2016لعام  9بعد اي كانت في المعتبة  2017

World University Ranking by Subject: Clinical, pre-clinical& health  احتلت فيه الجامعة المعتبة

 .2018( بيا افضب الجامعات العالمية لعام 179-200 

  التصنيم العالمي للجامعاتQS :ث تشارك الجامعة في تذا التصنيم ما خالل 

https://www.topuniversities.com/universities/jordan-university-science-technology#360008 

 

- QS University Rankings  وقد استطاعت الجامعة تحسيا موقعها في تذا التصنيم بواقى خمسيا معتبة فغدت

 .2018لعام  ( 650-601لما فئة الـ  

- QS Rankings by Subject 400-351  وتحتب فيه الجامعة موقعيا معموقياث ات استطاعت اي تكوي في فئة )

( أ  لما أفضب 500-451في فئة  تخصص تندسة الميكانيك والطيعاي وجامعة عالمياً في  400أ  لما أفضب 

لما تذا التصنيم للجامعات  جامعة عالمياً في تخصص الطب. وتي الجامعة الوحيدة في ا ردي التي ادرجت 500

 العالمية.

- QS Rankings by Region  8201بيا الجامعات الععبية للعام  14احتلت فيه الجامعة المعتبة. 

-  Top 50 under 50 8201بيا الجامعات العالمية في تذة الفئة للعام  (81-90)احتلت فيه الجامعة المعتبة 

 التصنيم العالمي للجامعات  Green Metric عالمياً. 97 المعتبة 2016لعام حتلت فيه الجامعة ا 

http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2016/ 

 

 التصنيم العالمي للجامعات U.S. News: Best Arab Region Universities 17 احتلت فيه الجامعة المعتبة 

 ععبياً.

https://search.wdoms.org/home/SchoolDetail/F0001864
https://search.wdoms.org/home/SchoolDetail/F0001864
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/jordan-university-science-and-technology#ranking-dataset/629337
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/jordan-university-science-and-technology#ranking-dataset/629337
https://www.topuniversities.com/universities/jordan-university-science-technology#360008
http://greenmetric.ui.ac.id/overall-ranking-2016/
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https://www.usnews.com/education/arab-region-universities/jordan-university-of-science-

technology-511732 

 في التعتيب العالمي  "ةـة الخامسـالنجم" تحظى بحصولها علىة ـوم والتكنولوجيا األردنية العلـكما وأي جامع

 ذا إحدا وستوي جامعة على المستوا العالمي فقط.ـةً بهـمشارك QSللجامعات 

 

 .في الجامعةيمي ا كاددا ي والنظاال اإل .1

د وعدد ما ام إدار  متكامب يشمممممممب عدد ما الكليات والعمادات ومعهتحتو  جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية على نظ

نات جميعها بإدارات المعاكز العلمية والبحثية باإللافة إلى عدد ما الوحدات والدوائع اإلدارية والمكاتبث حير تعمب تذه المكو

نظيمي لممما تيكب الجامعة الت مسممتقلة لممما أطع قانونية والممحة تحكم مسمميعة عملها وحقوأ وواجبات مومفيها. كما ويوجد

ة مباشعةث إت إدارات تتعتبع المسؤول األول عا تطبيو أحكام قانوي الجامعة كب حسب اختصاةه وتعتبط بعئاسة الجامعة بطعيق

يات سممممما تمثب رئاسمممممة الجامعة رأس الهعم اإلدار  الذ  يعمب بشمممممكب تشممممماركي وفاعب مى المجالس الحاكمية في الجامعة لغا

يا التعليمات تعديلها وتطويعتا بشممكب دائم يتماشممى مى واقى وسمميع العمبث باإللممافة إلى معاقبة مدا تطبيو مضممامالتعليمات و

معافو ووحدات  النافذة في الجامعة وأخذ تغذية راجعة على مدا فاعليتها ومدا ا لتزام بها ما قبب كافة العامليا في جميى

 الجامعة.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( الهيكل الننظيمي للجامعة1ل )الشك

 

https://www.usnews.com/education/arab-region-universities/jordan-university-of-science-technology-511732
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  الهيكل الننظيمي للجامعة 

 

يشمممممممب الهيكب التنظيمي لجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية رئيس الجامعة ونوابه ومسمممممماعديه الذيا يتولوي بدورتم مهمة 

 (.1قا للشكب رقم  متابعة عمب كافة الكليات والعمادات والمعاكز والمكاتب والوحدات والدوائع متعددة التخصصات وف

 

وسممممعياً ما الجامعة لتحقيو سممممبب التعاوي المشممممتعك ما بيا كلياتها وعماداتها ومعاكزتا ووحداتها ودوائعتا اإلدارية المختلفة 

لخلو جو ما التكامب بيا الومائم وا ختصممماةممماتث دأبت الجامعة لولمممى سمممياسمممات وأنظمة وتعليمات مفصممملة تحكم عالقة 

ب وتسمميع أعمالها بشممكب مسممتقبث فبينت اإلجعاءات القانونية واإلدارية المتعتبة على الومائم التي تناط اإلدارات ببعضممها وتسممه

بكب منها وكيفية قيامها بالمهام الموكلة إليها في إطار قانوني والممص ما شممأنه تحديد السممبب الصممحيحة لتنفيذ تلك المهام بما يكفب 

ءة األداءث بحير تكوي أساليب العمب والقوانيا والتعليمات الناممة لها والمخعجات حماية حقوأ العامليا ويحقو أعلى معاييع كفا

 المتوقعة منها والحة وجلية وتسهم في الحصول على مخعجات علمية وأكاديمية تات مستوا عال ما التنافسية.

 

سليم فقد تبنت في ق شكب  ستطيى الجامعة تفعيب إجعاءاتها القانونية على أرل الواقى ب سية مبدأ النزاتة والولوح ولت يمها األسا

لتكوي الجامعة نموتجاً متميزاً للعمب المؤسممسممي النزيه بكب ما تحمله تذه القيمة ما معنىث بحير تنأا بالمؤسممسممة عا ا نخعاط 

 في وحب المصمممالص الشمممخصمممية التي تعكز على المصممملحة الفعدية وتبتعد عا السمممعي لتطويع المؤسمممسمممة التعليمية ككبث لذا فقد

ولممعت الجامعة لممما تعليماتها المعلنة سمملماً ما اإلجعاءات العقابية التي تلعب دوراً فاعالً في التحقو ما تعسمميخ مبدأ العمب 

النزيه في كافة دوائع ووحدات وأقسام وعمادات ومعاكز ومكاتب الجامعةث كما وتبنت مبدأ العدالة كأحد أتم القيم األساسية سعياً 

 واحتعام القوانيا واألنظمة والتعليمات والعمب على تطبيقها دوي تمييز. وراء تحقيو المساواة 

 

وتتضص المؤسسية والنزاتة في تعليمات الجامعة ما خالل مبدأ العدالة الضابط ألسس الحصول على الدعم المالي في المجا ت 

ا والتوميم لما إطار تنافسي نزيه يضما البحثية والمنص الدراسية وأسس ا بتعاا العلمي واإلدار ث باإللافة ألسس التعيي

تكافؤ الفعص. تذا وقد ولحت الجامعة أسس التعقيات والحصول على الحوافز لألكاديمييا والمومفيا تبعاً للجهد المبذول ما 

 قبلهم في سبيب النهول بالجامعة.

 

ي ينص عليها قانوي التعليم العالي والبحر العلمي ينبثو قانوي جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ما القيم العليا والثوابت الت

وقانوي الجامعات األردنية بما يحتويه ما أطع قانونية والمممممحة تحكم مسممممميعة الجامعات األردنية بشمممممكب عامث لتقوم الجامعات 

القعار بعسممم سممياسمماتها الخاةممة بشممكب مفصممب لممما األطع المنصمموص عليهاث ليمثب تلك شممكالً ما التناغم بيا أداء ةممانعي 

والمسؤوليا المعنيا في الجامعاتث بما يحقو معاييع النزاتة والحاكمية. كما تلتزم الجامعة بكافة الشعوط التي ينص عليها قانوي 

عدل بما تقتضمممميه مواد تذا القانويث وعليه فإي تفاةمممميب التشممممعيعات المعمول بها في  تيئة إعتماد مؤسممممسممممات التعليم العالي المت

 حد كبيع مى مواد وثوابت القوانيا العليا الحاكمة للمؤسسات التعليمية.الجامعة تتسو إلى 

 

تشمب التشعيعات المعمول بها في الجامعة جميى السياسات الحاكمة للعمب األكاديمي واإلدار  والمؤسسي في الجامعةث وتعسم 

نظمة والتعليمات على تفاةمممميب سممممياسممممات تحتو  تذه األ. وة بكب مكوناتها اإلداريةاإلجعاءات التي تنظم سمممميع الحياة الجامعي
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حاكمة لمعيارية أداء العاملياث وأنظمة المكافآت والمنص وا بتعااث باإللممممممافة ألنظمة المعاكز العلمية وأسممممممس البحر العلمي 

يم والدراسمممات العليا والحوافزث وأولمممحت حقوأ وواجبات المومفيا ما أكاديمييا وإدارييا وفنييا وعمالث وبينت وسمممائب تقي

األداء وتعليمات المسائلةث باإللافة إلى العقوبات المعدلة لألداءث ورسمت األحكام العامة لحياة الطالب الجامعية وفو ما تقتضيه 

تلك المعحلة ما متطلبات قبول ونجاح وانتقال بيا األعوام الدراسممية وأنظمة اعتماد الدرجات األكاديمية وأنظمة تأديب لممابطة 

 للمجتمى الطالبي.

 

وتتوفع تذه التشعيعات  القوانيا وا نظمة والتعليمات( في معاجى الجامعة القانونية المعتمدة باإللافة لكونها معجعاً رئيسياً في 

 الكليات واألقسام والدوائع والوحدات اإلداريةث وقد تم اعتمادتا وتعميمها ونشعت على الموقى اإللكتعوني الخاص بالجامعة.

http://www.just.edu.jo/aboutjust/Pages/Regulations.aspx 

 

تذا وتتم معاجعة تعليمات الجامعة بشممممممكب دور  ودائم ما قبب المجالس الحاكمية في الجامعة عا طعيو عقد اجتماعات مى 

ذية العاجعة حول فاعليتها ومدا إمكانية تطبيقها مما يسممهم في عملية تطويعتا الجهات المعنية كب حسممب اختصمماةممه ألخذ التغ

وتحديثها بشمممكب مسمممتمع بما يتناسمممب مى متطلبات المعحلة. وتتابى المجالس الحاكمية في الجامعة بشمممكب دائم عمليات التشمممعيى 

مجلس الجامعة ومجلس الكلية ومجلس القسمممم وتطبيو محتواتاث وتتمثب تذه المجالس الحاكمية بمجلس األمناء ومجلس العمداء و

 ويقوم كب منها بدوره بسا وتعديب التعليمات ومتابعة تطبيقها لما معاييع النزاتة والعدالة والمسؤولية.

 

تتومع المستويات الحاكمية في الجامعة في عدة مجالس تتبايا ةالحيتها حسب السلطة المخولة لها وبناء على األعمال المنوطة 

 تذه المجالس على النحو التالي: بكب ما

 مجلس ا مناء: -

عشع عضواً ورئيساً لهث يعينوي ألربى سنوات قابلة للتجديد لمعة واحدة على أ  يكوي  12يتكوي مجلس أمناء الجامعة ما  

وبإرادة ملكية  أياً منهم عضو تيئة تدريسية في الجامعةث ويتم تعييا رئيس المجلس وأعضاءه جميعاً بتنسيب ما رئاسة الومراء

ساميةث وينتخب المجلس بعد تلك نائباً لعئيسه لغايات اإلنابة في حال غياد العئيس أو تعذر حضوره للجلسات. ويشكب المجلس 

ما بينه لجنة إدارية وأخعا مالية تبحر كب منهما في شممممممؤوي الجامعة اإلدارية والمالية. وما المهام المناطة بالمجلس متابعة 

القوانيا والتعليمات في الجامعة ما خالل عقد جلسممممات خاةممممة معة كب شممممهع على أقب تقديع ما خالل إةممممدار فاعلية تطبيو 

التعليمات والتوةمميات التي تعسممم السممياسممات العامة للجامعةث ويتعنى المجلس بإقعار الخطة ا سممتعاتيجية بعد التنسمميب بها ما 

عالي يب لمجلس التعليم ال بالتنسمممممم بإنشممممممماء المعاكز والمعاتد العلمية والعيادية واسممممممتحداا البعامج  مجلس الجامعةث ويقوم 

والتخصمصمات ورسمم أطع مالية للعسموم التي تتقالماتا الجامعة ما الطلبةث باإللمافة لقيامه بمناقشمة الموامنة السمنوية للجامعة 

حسابات الجامعة والتنسيب بالموافقة والسعي لدعم موارد الجامعة وقبول الهبات والمنص والوةايا وتعييا محاسب قانوني لتدقيو 

 على عقد اتفاقيات التعاوي المشتعكة في المجا ت التكنولوجية والعلمية المختلفة.

 مجلس الجامعة: -

يتكوي مجلس الجامعة ما نواد العئيس والعمداء وعضممممممو تيئة تدريس منتخب ما كب كلية وثالثة ما مديع  الوحدات  

حلي وأحد طلبة الجامعة ما َما تم على مقعد الدرس وأحد خعيجيها ويتعأس رئيس الجامعة اإلدارية وعضممويا ما المجتمى الم

إدارة المجلس. وتكوي مهمة تذا المجلس العمب على رفى سمممممموية الخدمات المقدمة في الجامعة سممممممواء كانت خدمات إدارية أو 

http://www.just.edu.jo/aboutjust/Pages/Regulations.aspx
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سمميب لمجلس األمناء بمقدار العسمموم التي تسممتوفى ما علمية أو بحثيةث ودراسممة الخطة السممنوية لمشمماريى الجامعة اإلنمائية والتن

الطلبةث وبحر مشممعوعات أنظمة الجامعة والموافقة على مشممعوع الموامنة السممنو  وتقاريع أداء الجامعة تمهيداً لعفعها لمجلس 

 األمناء.

 مجلس العمىاء: -

المجلس التوةمممية لمجلس األمناء بإنشممماء  ويعأس تذا المجلس رئيس الجامعة بعضممموية نوابه وعمداء الكلياتث وتكوي مهمة تذا

الكليات واألقسمممام والمعاكز العلمية وتعييا أعضممماء تيئة التدريس في الجامعة وتعقيتهم ونقلهم وتثبيتهم وإيفادتمث باإللمممافة إلى 

ة والتوةية تقييم أعمال أعضاء تيئة التدريس. كما ويقوم المجلس بدراسة مشعوعات الخطط الدراسية وإنشاء كعاسي األستاتي

للمجلس بأعداد الطلبة المنو  قبولهم سمممممنوياً وولمممممى التعليمات الالممة لتنفيذ أحكام األنظمة تات العالقة باإللمممممافة لدراسمممممة 

 مشاريى الخطط المقدمة ما مجالس الكليات والمعاتد والمعاكز ومناقشتها وتقييم مستوا األداء األكاديمي والعلمي في الجامعة.

 

 من تطو  منذ بىاية تأسيسها. ةجامعال نه ما ح 

ةدرت اإلرادة الملكية السامية بتأسيسها حير بدأت بخمس  1986كانت الجامعة في البداية جزءا ما جامعة اليعموك وفي عام 

عتمدت ا .(FTE  طالب 21,516وفيها  كلية ومعهد 12ما   يتجاوم الثالثة ا ع ما الطلبة وتوسعت لتصب اليوم الى بكليات و

على كافة والجامعة منذ نشأتها مبدأ التخطيط ا ستعاتيجي في العمب وعملت على تعزيز عملها المؤسسي ومتابعة مستوا ادائه 

ا سممممتعاتيجية بشممممكب مسممممتمع ومدروس بما يتوافو مى  لولممممى وتطويع خططها خطة منهجية والممممحة تفاتباع ثالمسممممتويات

سوأ العمب  الحاةب في كافة المجا ت للتغلب على التحديات والتطور التقني  تجدات العلميةوالمسمتغيعات العصع ومتطلبات 

  تلخيص ا مور التي تعطي د  ت والحة على تلك بالتالي: ويمكا  .التي تطعأ على األداء المؤسسي واألكاديمي

 حصول الجامعة على وسام الحسيا للعطاء المميز ما الدرجة األولى. 

 عموقة على المستوييا المحلي واإلقليمي وسمعة جيدة على المستوا الدوليتمتى الجامعة بسمعة م. 

 توفع كوادر أكاديمية متميزة تخعج غالبيتهم ما جامعات عالمية معموقة. 

 ا.تبوأ العديد منهم مواقى قيادية وأكاديمية متقدمة داخب وخارج الوط يمتام خعيجو الجامعة بكفاءات عالية حير  

  ث النانوتكنولوجيث تندسمممة الطيعايث الهندسمممة الطب البيطع  :فعيدة على المسمممتوا المحلي واإلقليميتوفع بعامج دراسمممية

 النووية.

 توفع بنية بحثية حديثة تلبي حاجات البحر العلمي المتقدم. 

 توفع معاكز علمية متخصصة تخدم البحر العلمي والمجتمى المحلي ومؤسسات الدولة. 

  لتحاأ في بعامج الجامعة المتعددةتنافس الطلبة المتميزيا على ا. 

 يخدم عملية التعليم والتدريب والبحر العلمي والععاية الصممممممحية ومعتمد دولياً  توفع أكبع مسممممممتشممممممفى جامعي في المملكة

 .الشاملة

  تميز الحعم الجامعي بمساحة واسعة خضعاء ةديقة للبيئة. 

  .توفع بيئة جامعية آمنة خالية ما مظاتع العنم والتوتع 

 صول الكثيع ما بعامج الجامعة على ا عتمادات الدولية.ح 

 9001  يزوا دارية على شهادة ا الوحدات والدوائع حصول ISO. 

 حسممممب تصممممنيم ال  د  افضممممب خمسممممماية جامعة في العالمتبوء الجامعة مكانة معموقة على المسممممتوا العالمي بدخولها نا

THE. 
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 معايير الىولية لكل مرحلة د اسية، ومىى تواف ها مع الالجامعة  المؤهات الني تمنحها شروط ال بول ومنطلبات الحصول عل

العامة او ما يعادلها وتلك شهادة الثانوية في  نجاحه ثللحصول على درجة البكالوريوس ثلقبول ا  طالب في الجامعةيشتعط 

بما ال يتجاوز االعداد استناداً ألسس القبول في الجامعات األردنية والتي تصدر عا ومارة التعليم العالي والبحر العلمي األردنيةث 

في ويكون معدل الطالب  المقرر قبولها في كل تخصص من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها االردنية.

يمكن تصنيف فئات و  شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها هو الفيصل في قبوله التنافسي في التخصص الذي تطرحة الجامعة.

 ما يلي:لب وشهادة الثانوية التي يحملها الى الطلبة الممكن قبولهم في الجامعة حسب البرنامج وجنسية الطا

   ن:الطلبة األردنيو

 هما على النحو التالي: برنامجينفي يين يتم قبول الطلبة األردن

التابعة لوزارة التعليم  الموحد القبولوتنسيق الوحدة  من خالليتم قبول الطلبة فيه  هو برنامج تنافسي البرنامج العادي: .1

 اء الطلبة المقبولين في كلوتعلن أسم ،لجامعات الرسمية األردنيةالعالي والبحث العلمي الذي تطبقه الوزارة على ا

قوائم  الخارج،الطلبة األردنيين في  المعلمين،أبناء  مكرمة الجيش،مكرمة  الحر، التنافستضم قوائم من خالل  جامعة

ويقبل في هذا البرنامج الطلبة األردنيين فقط ، الخ .....العامة السابقة، مكرمة المخيمات، أبناء الشهداء الثانوية ،التجسير

التعليم مجلس ويخضع القبول في هذا البرنامج ألسس القبول التي تصدر سنويا عن  ة،أردنيالذين يحملون أرقاما وطنية 

 العالي األردني والتي تعمل لجنة تنسيق القبول الموحد بناء عليها.

لقد تم العمل بنظام البرنامج الموازي في الجامعات الرسمية األردنية، انطالقاً من واجب الجامعات  البرنامج الموازي: .2

ة فرصة التعليم الجامعي الرامية إلى إتاح تجاه الوطن، وتحقيقاً ألهداف التعليم العالي االردني تعليمية وطنية كمؤسسات

ألكبر شريحة من الطلبة األردنيين الطامحين للحصول على شهادات جامعية في التخصصات التي لم تؤهلهم معدالتهم 

ويخضع القبول في هذا البرنامج  .الموحد القبولوتنسيق الوحدة ل ضمن المنافسة من خال في الثانوية العامة من دراستها

 للمعدالت الحدود الدنيالكل تخصص،  ،والتي تحدد التعليم العالي األردنيمجلس ألسس القبول التي تصدر سنويا عن 

طاقة االستيعابية اعداد الطلبة المقبولين في كل تخصص متناسبة مع ال ان تكونعلى في الثانوية العامة او ما يعادلها 

 . هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها االردنيةالمقره من 

  ن:ويالطلبة غير األردن

 هذا البرنامجشهد من خالل البرنامج الدولي. وقد  تنافسياً جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية في  الطلبة غير االردنيين يتم قبول

طلبة الطلبة الملتحقين، ويضم هذا البرنامج زيادة كبيرة على أعداد  حدثت فيه إذم، 2014العمل به عام تطوراً كبيراً منذُ أن تم 

البرنامجين العادي والموازي  يتطابق معلبرنامج الدولي صديقة. وتجدر االشارة هنا الى ان االدول العربية الشقيقة واألجنبية المن 

حيث يلتزم ، امعية ورسوم الساعات الدراسيةالرسوم الج ه اي اختالف ، باستثناءوال يوجد فيالذي تطرحهما الجامعة للطلبة 

نفس ذات الخطط والبرامج الدراسية المعده للطلبة االردنيين ويتلقون دروسهم مع زمالئهم االردنيين في بجميع طلبة الجامعة 

والمواظبة على االمتحانات والخاصة بيمات نفس أعضاء الهيئة التدريسية ويخضعون لنفس التعل لدىالقاعات والمختبرات و

 ، باإلضافة إلى متطلبات وشروط التخرج والحصول على الشهادة.االكاديمي تكريمالو دوام وطرق التقييم ومتابعة الطلبةال

حرصت الجامعة على ان تكون طبيعة التخصصات التي تدرس في الجامعة مواكبة الحتياجات السوق على المستوى المحلي 

قليمي والدولي، بحيث يتم تقييم مدى مالءمة التخصصات المطروحة في الجامعة لهذه الحاجات بشكل سنوي وبناء على هذا واإل

التقييم يتم تجميد تخصصات او استحداث تخصصات جديدة او التعديل على خطط دراسية للتخصصات المطروحة، بحيث 
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بما يتوافق عن المعايير العالمية من حيث جودة  سنوات الدراسةتتناسب عدد الساعات المعتمدة للخطط الدراسية مع عدد 

المخرجات والحد األدنى لمدة الدراسة، مما يسهم بالضرورة لتحقيق األهداف والرؤيا العامة للجامعة، والجدير بالذكر ان اللغة 

تمنح الجامعة درجات  جامعة.اإلنجليزية هي لغة الدراسة المعتمدة لجميع التخصصات والبرامج والدرجات العلمية في ال

 االختصاص العالي في الطب وطب االسنان.والماجستير والدكتوراة باالضافة الى درجتي  البكالوريوس

 :مع المعايير الدولية لكل درجة علميةوالتي تتوافق  الجامعة متطلبات الحصول على المؤهالت )الدرجة العلمية( التي تمنحها

 ادناه في الفقرة أ و ب و ج: مذكورما هو ، 10-1من للكليات  ، بشكل عام،الوريوسالبكلحصول على درجة ايتطلب  .1

 كلية تكنولوجيا الحاسوب والمعلومات .2 كلية الهندسة .1

 كلية العلوم الطبية التطبيقية. .4 والسياسات الصحية اإلدارةكلية الطب/ تخصص  .3

 كلية التمريض. .6 كلية الصيدلة. .5

 ة.كلية الزراع .8 كلية العلوم واآلداب. .7

 كلية العمارة والتصميم. .10 كلية الطب البيطري.  .9

)وتطبق هذه المتطلبات على الطلبة المقبولين اعتبارا من بدء العام ( ساعة معتمدة 25ويخصص لها )متطلبات الجامعة  (أ
 فما بعد، أما الطلبة القدامى فحسب ما نصت عليه الخطة( وتشمل: 1016/2017الجامعي 

 .( ساعة16ميع طلبة الجامعة ويخصص لها )يدرسها ج متطلبات إجبارية: (1
 ( ساعات معتمدة 9يخصص لها ) متطلبات اختيارية: (2

من بين عدد  فيهاطلبة المساقات يختارها و المعنية الكليةات إجبارية يدرسها جميع طلبة وتشمل مساق متطلبات الكلية: (د
 ت االلكترونية الخاصة بكل قسم.وفقاً للخطة الدراسية للقسم المعني والمعلنة على الصفحا من المساقات

وتشمل المساقات اإلجبارية التي يدرسها جميع الطلبة المقبولين في تخصص معين في القسم ومساقات  متطلبات األقسام: (ج
ً للخطة الدراسية للقسم المعني والمعلنة على الصفحات  اختيارية يختارها الطلبة من بين عدد آخر من المساقات وفقا

 .خاصة بكل قسمااللكترونية ال

 

 المتطلبات التالية: الخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس بتخصص الطب والجراحة فتشملفيما يتعلق و

 : وتشمل ( ساعة معتمدة25ويخصص لها )متطلبات الجامعة  (أ

 .( ساعة16يدرسها جميع طلبة الجامعة ويخصص لها ) متطلبات إجبارية: (1
 .عات( سا9يخصص لها ) متطلبات اختيارية: (2

 متطلبات كلية الطب االجبارية: (ب

 .ساعة معتمدة( 16) من كلية العلوم واآلداب  (1
 .( ساعات معتمدة3من قسم علوم الحاسوب ) (2
ويدرسها الطالب لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة وذلك حسب ( ساعة معتمدة من كلية الطب 213) (3

في الخطة طبيعة المساق هل هو نظري أو عملي أم تدريب  تسلسلها وأرقامها المبينة في الخطة الدراسية ويذكر
 سريري.

 المتطلبات التالية: االسنان الخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس في طب وجراحةتشمل كذلك 

 : وتشمل ( ساعة معتمدة25ويخصص لها )متطلبات الجامعة  (أ

 .ة( ساع16يدرسها جميع طلبة الجامعة ويخصص لها ) متطلبات إجبارية: (1
 .( ساعات9يخصص لها ) متطلبات اختيارية: (2

 االجبارية: االسنان متطلبات كلية طب (ب

 .معتمدة ( ساعة18واآلداب )من كلية العلوم   (1
 .( ساعات معتمدة47) كلية الطبمن  (2
 االسنان ويدرسها الطالب لنيل درجة البكالوريوس في طب وجراحة االسنان طب ( ساعة معتمدة من كلية123) (3

 لسلها وأرقامها المبينة في الخطة الدراسية.وذلك حسب تس
 

 :القبول في برامج الدراسات العليا .2
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 درجة الماجستيع:ج ناميشتعط فيما يتقدم بطلب التحاأ لبع .أ

معتعع بهما وبتقديع   يقب  أي يكوي الطالب حاةالً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها ما جامعة أو معهد علمي .1

مولوع يؤتب الطالب  يشتعط أي تكوي الدراسة با نتظام وأي تكوي درجة البكالوريوس فيجيد أو ما يعادلهث وعا 

 المتخصصة في الكلية أو القسم الذ  يعغب ا لتحاأ به. للدراسة

 الماجستيع شعيطة لتحاأ ببعامجفي حال حصول الطالب على درجة البكالوريوس بتقديع مقبول أو ما يعادله يحو له ا  .2

الل الفصب ا ول لاللتحاأ( خالطلبة المتقدميا   د ما مواد الماجستيع يحددتا القسم وتكوي موحدة لجميى( موا3دراسة  

يصبص طالباً نظامياً % ل75% وبمعدل تعاكمي   يقب عا 70التخصصث ونجاحه في كب مادة بعالمة   تقب عا  لذلك

 في خطتهث وما عدا تلك يفصب ما البعنامج.حال نجاحه في تذه المواد لما المواد التي أنهاتا  وتحسب له في

ينها توليص المواد تحقيو الشعوط التي تقتعحها لجنة القسم المعني وتقعرتا لجنة الكليةث ويجوم أي يكوي ما ب .3

 التي يجب دراستها كمتطلبات أو سنوات الخبعة العملية التي قد يتطلبها القبول في بعض التخصصات.ا ستدراكية 

 فصب ما التخصص الذ  سيتقدم إليه.أي   يكوي قد  .4

 .ا ردنية اجتيام امتحاي اللغة ا نجليزية المعتمد حسب قعار تيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ولماي جودتها .5

 

 :ا ختصاص العالي في الطبج ناميشتعط فيما يتقدم بطلب التحاأ لبع .ب

ع به وبتقديع   يقب عا ا ما جامعه أو معهد معتعأي يكوي حاةالً على درجة البكالوريوس في الطب أو ما يعادله .1

 .ما يعادلهجيد أو 

 .أي يكوي قد أتم سنة تدريب في المستشفيات المعتمدة  سنة امتيام( .2

 .أي يكوي قد اجتام ا متحاي اإلجمالي المقعر لسنة ا متيام لخعيجي غيع الجامعات األردنية .3

 .جيالً دائماً لألردنييا أو تسجيالً مؤقتاً لغيع األردنيياأي يكوي مسجالً في نقابة األطباء األردنييا تس .4

 .يكوي معخصاً ما ومارة الصحة األردنية للعمب كطبيب أي .5

 .أي يجتام ا متحاي الكتابي والمقابلة الشخصية للقبول وكذلك الفحص الطبي المقعر .6

 .أي   يكوي قد فصب ما بعنامج التخصص المتقدم إليه .7

 . نجليزية المعتمد حسب قعار تيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ولماي جودتهااجتيام امتحاي اللغة ا .8

  

 :ا ختصاص العالي في طب األسنايج ناميشتعط فيما يتقدم بطلب التحاأ لبع .ج

ة أو معهد معتعع به وبتقديع أي يكوي الطالب حاةالً على درجة البكالوريوس في طب األسناي أو ما يعادلها ما جامع .1

 .عا جيد أو ما يعادله يقب  

 .أي يكوي قد أتم ستة أشهع تدريب في مستشفيات أو معاكز طب األسناي  امتيام( .2

 .أي يكوي مسجالً في نقابة أطباء األسناي األردنية تسجيالً دائماً لألردنييا أو تسجيالً مؤقتاً لغيع األردنييا .3

 .أي يكوي معخصاً ما ومارة الصحة األردنية للعمب كطبيب أسناي .4

 .أي يجتام ا متحاي والمقابلة الشخصية للقبول وكذلك الفحص الطبي المقعر .5

 .أي   يكوي قد فصب ما البعنامج في التخصص المتقدم إليه .6

 .اجتيام امتحاي اللغة ا نجليزية المعتمد حسب قعار تيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ولماي جودتها .7
  

 الدكتوراه: مجبعاليشتعط فيما يتقدم بطلب التحاأ  .د

الماجستيع أو درجة يكوي المتقدم حاةالً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها بتقديع   يقب عا جيد أو ما يعادله و أي .1

 ومارة التعليم العالي والبحر العلمي معتعع بها ماما يعادلها بتقديع   يقب عا  جيد جدا( أو ما يعادله وتلك ما جامعة 

  ا ردنية

ا نتظام  واي تكوي نسبة المتقدم أي دراسته كانت با نتظام للحصول على درجتي البكالوريوس والماجستيعأي يثبت  .2

  أدنى.% كحد 75

3.  

 .أي يجتام المتقدم امتحاي المقدرة باللغة اإلنجليزية حسب قعارات ومارة التعليم العالي والبحر العلمي .أ

في الفقعة  دغة اإلنجليزية في معحلة الماجستيع ما الشعط الواريعفى الطلبة الذيا اجتاموا امتحاي المقدرة في الل .ب

 أ( ما تذه المادة شعيطة احضار ما يثبت تلك./3 

 تقديم ثالا رسائب توةية إيجابية ما ثالثة مععفيا مما لهم مععفة اكاديمية أو عملية بالمتقدم. .4

لاللتحاأ بالبعنامج الذ  يطعحهث مى والكلية ولى شعوط خاةة إلافية  لجنتي القسميجوم للمجلس بتوةية ما  .5

 :معاعاة ما يأتي
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6.  

 .تتعارل تذه الشعوط مى التعليمات النافذة لبعامج الدراسات العليا أ  .أ

 .أي تظهع تذه الشعوط بولوح في الخطة الدراسية المقدمة لالعتمادث وتعد جزءاً منها .ب

حسب رأ  لجنة  الدراسات العليا فــي  ه للقبــول عقوبة تأديبية خالل دراسته   تؤتلأية  يكوي قد ةدر بحقه أ  .7

 الدراسات العليا في الكلية.

 

 النخصصات الني ت ىمها  امعنكم، وهل تنميز بالشمولية وت نصر عل  تخصصات تخىال المجنمع المحلي الخاص ف ط.

 س:الجدول التالي يبين التخصصات التي تطرحها الجامعة للحصول على درجة البكالوريو

 النخصص الكلية

 الطب
 الطب والجعاحة

 ا دارة والسياسات الصحية

 العلوال الطبية النطبي ية

 العلوم الطبية المخبعية

 اإلسعاع والطوارئ

 تكنولوجيا األشعة

 تكنولوجيا ةناعة األسناي

 علوم طب األسناي المساندة

 البصعيات

 العالج الطبيعي

 العالج الوميفي

 والنطوالسمى 

 طب وجعاحة األسناي طب ا سنان

 الصيىلة
 الصيدلة

 دكتور ةيدلة

 النمريض
 التمعيض

 القبالة

 الهنىسة

 الهندسة الكيميائية

 الهندسة المدنية

 الهندسة الكهعبائية

 الهندسة الميكانيكية

 الهندسة الطبية الحيوية

 الهندسة الصناعية

 تندسة الطيعاي

 نوويةالهندسة ال

 الطب والجعاحة البيطعية الطب البيطري

 الز اعة

 اإلنتاج الحيواني

 اإلنتاج النباتي

 التغذية وتكنولوجيا الغذاء

 التعبة والع 

 العلوال واآلداب

 اللغة ا نجليزية واللغويات

 العياليات

 الكيمياء

 الفيزياء

 التقانات الحيوية والهندسة الوراثية

 لحاسوب والمعلوماتتكنولو يا ا

 تندسة الحاسود

 علوم الحاسود

 نظم المعلومات الحاسوبية
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 تندسة وأما شبكات الحاسود

 تندسة البعمجيات

 العما ة والنصميم
 العمارة

 التصميم والتواةب البصع 

 

 ةجامعالالى  ات العلمية الني تمنحها 

 الدرجات العلمية التي تمنحها الجامعة:

 الدكتوراه .1

 الماجستير .2

 الدبلوم العالي .3

 االختصاص العالي في الطب والجراحة  وطب وجراحة االسنان .4

 البكالوريوس .5

 تي تمنحها الجامعة:يبين الجدول التالي الدرجة العلمية ومتطلبات نيلها ومدتها الدراسية لكافة الدرجات العلمية ال

 مدة الدراسة متطلبات نيل الدرجة الدرجة العلمية

 ( ساعة معتمدة48)  الدكتوراه 

الحد األدنى للمدة التي يقضيها الطالب الستكمال متطلبات 
 منح درجة الدكتوراه هو ستة فصول دراسية ما يعادل

فصل دراسي ( ما يعادل  12والحد األعلى هو ) سنوات( 3)

 ست سنوات باستثناء الفصول الصيفية.
  

ويحق للطالب تأجيل فصلين دراسيين طيلة فترة دراسته 
ويمكن أن تكون متصلة أو متقطعة ويجوز تأجيل فصال ثالثا 

بموافقة مجلس كلية الدراسات العليا وال تحسب الفصول 
 الصيفية لهذا الغرض.

صاص االخت
 في الطب  العالي

 
في جميع السنوات  النجاح

التدريبية حسب الخطة 
 الدراسية

المدة التي يقضيها الطالب الستكمال متطلبات البرنامج هي 

 ( سنوات دراسية وذلك حسب طبيعة االختصاص.6-4)من 

االختصاص العالي 
 في طب األسنان

النجاج في جميع السنوات  
التدريبية حسب الخطة 

 ةالدراسي

المدة التي يقضيها الطالب الستكمال متطلبات البرنامج هي  

 ( سنوات دراسية.5)

 ( ساعة معتمدة34) الماجستير

 
الحد األدنى للمدة التي يقضيها الطالب الستكمال متطلبات 

منح درجة الماجستير هو ثالثة فصول دراسية باستثناء 
الفصل الصيفي والحد األعلى لذلك عشرة فصول دراسية 

 ون الفصول الصيفية.د
 خالل فترة دراسته. دراسيين ويحق للطالب تأجيل فصلين

الماجستير في طب 
 األسنان

 ( ساعة معتمدة45)

مدة الدراسة ثالث سنوات دراسية وتتكون كل سنة من ثالثة 
 فصول دراسية إجبارية، مدة كل فصل ستة عشر إسبوعا.

استه دراسيين خالل فترة در ويحق للطالب تأجيل فصلين
 دراسيين عند إنهائه للحد األعلى للدراسة. وتمديد فصلين

 ( ساعة معتمدة33-24) الدبلوم

  
مدة الدراسة لدرجة الدبلوم فصلين دراسيين كحد أدنى 

باستثناء الفصل الصيفي، والحد األعلى أربعة فصول دراسية 
 باستثناء الفصول الصيفية.

 

 

 .ةعجاماللغة النى يس المسنعملة في 
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 .في جميع التخصصات والدرجات العلمية هي اللغة اإلنجليزية لغة التدريس المستخدمة

 

 ةجامعالالساعات المعنمىة الازمة للحصول عل  الى  ات العلمية في كل تخصص في  دمىة الى اسة وعى

وعدد  التخصصات التي تطعحها الجامعة لدرجة البكالوريوس الجدول التالي يبيا الحد األدنى لمعدل الثانوية العامة للقبول في

ما تو معمول  علماً بأنها تتوافو مى ما تو مقبول عالمياً ومى ثالساعات المطلوبة ومتوسط مدة الدراسة بالسنوات لكب تخصص

 :الجامعات ا ردنية كافة والتي تخطى لنفس القانوي الخاص بالجامعات به في

 النخصص الكلية
في الثانوية العامة  الحى ا دن  لمعىل ال بول

 او ما يعادلها
 مىة الى اسة عىد الساعات

 الطب
 6 257 %85 الطب والجعاحة

 4 132 %70 ا دارة والسياسات الصحية

 العلوال الطبية النطبي ية

 4 138 %70 العلوم الطبية المخبعية

 4 137 %70 اإلسعاع والطوارئ

 4 137 %70 تكنولوجيا األشعة

 4 132 %65 تكنولوجيا ةناعة األسناي

 4 129 %65 علوم طب األسناي المساندة

 4 135 %70 البصعيات

 4 133 %70 لطبيعيالعالج ا

 4 138 %70 العالج الوميفي

 4 144 %70 السمى والنطو

 5 213 %85 طب وجعاحة األسناي طب ا سنان

 الصيىلة
 5 162 %80 الصيدلة

 6 219 %80 دكتور ةيدلة

 النمريض
 4 134 %70 التمعيض

 4 134 %70 القبالة

 الهنىسة

 5 159 %80 الهندسة الكيميائية

 5 159 %80 لمدنيةالهندسة ا

 5 159 %80 الهندسة الكهعبائية

 5 159 %80 الهندسة الميكانيكية

 5 159 %80 الهندسة الطبية الحيوية

 5 159 %80 الهندسة الصناعية

 5 159 %80 تندسة الطيعاي

 5 159 %80 الهندسة النووية

 5 166 %80 الطب والجعاحة البيطعية الطب البيطري

 الز اعة

 4 132 %65 نتاج الحيوانياإل

 4 132 %65 اإلنتاج النباتي

 4 132 %65 التغذية وتكنولوجيا الغذاء

 4 132 %65 التعبة والع 

 العلوال واآلداب

 4 130 %65 اللغة ا نجليزية واللغويات

 4 130 %65 العياليات

 4 130 %65 الكيمياء

 4 130 %65 الفيزياء

 4 130 %65 ندسة الوراثيةالتقانات الحيوية واله

تكنولو يا الحاسوب 

 والمعلومات

 5 160 %80 تندسة الحاسود

 4 132 %65 علوم الحاسود

 4 133 %65 نظم المعلومات الحاسوبية

 5 160 %80 تندسة وأما شبكات الحاسود

 4 132 %65 تندسة البعمجيات
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 العما ة والنصميم
 5 169 %80 العمارة

 4 138 %65 ةب البصع التصميم والتوا

 

 (2017/2018) ، ونسبة الطلبة ا  انب، ونسبة الطلبة لألسناذ الواحىةجامعالعىد الطلبة في 
 

ً  20,423في الجامعة ما مقداره  (FTE  يبلا عدد الطلبة  طالباً. تذا وتتوافو  4067شكب الطلبة غيع ا ردنيا منهم العدد ي طالبا

 .1:12.3 في جامعة العلوم والتكنولوجيا ا ردنية ( مى النسب العالمية وتيFTEلالستات الواحد   نسبة الطلبة

حسب الجنسية  اردني/ععد واجانب( ونسبة الطلبة الععد لتخصصات البكالوريوس عدد الطلبة الملتحقيا يبيا الجدول التالي 

 وا جانب:

 نسبة الطلبة العرب واألجانب المجموع عرب وأجانب ردنيـةاأل التخصص

 %9 98 9 89 االدارة والسياسات الصحية

 %43 3620 1554 2066 الطب والجراحة

 %35 142 50 92 اإلسعاف والطوارئ

 %10 176 18 158 البصريات

 %21 275 57 218 السمع والنطق

 %33 304 99 205 العالج الطبيعي

 %12 186 23 163 العالج الوظيفي

 %9 737 70 667 العلوم الطبية المخبرية

 %13 358 48 310 تكنولوجيا األشعة

 %14 447 63 384 تكنولوجيا صناعة األسنان

 %9 140 12 128 علوم طب األسنان المساندة

 %6 740 46 694 الهندسة الصناعية

 %21 466 100 366 الهندسة الطبية الحيوية

 %9 506 47 459 يةالهندسة الكهربائ

 %11 391 44 347 الهندسة الكيميائية

 %12 1483 176 1307 الهندسة المدنية

 %9 1006 86 920 الهندسة الميكانيكية

 %6 163 9 154 الهندسة النووية

 %11 229 26 203 هندسة الطيران

 %13 1412 181 1231 الصيدلة

 %9 1603 147 1456 دكتور صيدلة

 %12 883 106 777 التمريض

 %3 113 3 110 القبالة

 %40 1679 672 1007 وجراحة األسنانطب 

 %2 236 4 232 اإلنتاج الحيواني

 %1 266 3 263 اإلنتاج النباتي

 %0 201  201 التربة والري

 %8 524 40 484 التغذية وتكنولوجيا الغذاء

 %21 334 70 264 الطب والجراحة البيطرية

 %6 377 22 355 علوم الحاسوب

 %5 440 23 417 نظم المعلومات الحاسوبية

 %4 631 27 604 هندسة البرمجيات

 %7 347 25 322 هندسة الحاسوب

 %6 402 24 378 هندسة وأمن شبكات الحاسوب

 %12 372 45 327 التقانات الحيوية والهندسة الوراثية

 %3 377 12 365 الرياضيات
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 %4 214 8 206 الفيزياء

 %5 303 15 288 الكيمياء

 %4 739 30 709 اللغة االنجليزية واللغويات

 %7 250 17 233 التصميم والتواصل البصري

 %14 405 56 349 العمارة

 %17,3 23575 4067 19508 المجموع
 

ه منهم، ونسبة عىد أعضاء الهيئة النى يسية ومؤهاتهم واعبائهم النى يسية والبحثية واقد اية، ونسبة حملة الىكنو ا

 المنفرغين منهم

يبلا عدد تعاعي الجامعة اي تكوي مكوناتها كماً ونوعاًث بما فيهم اعضاء الهيئة التدريسيةث متوافقة مى ما تو معمول به عالمياً. و

نسبة  .ث يحملوي مؤتالت علمية لدرجتي الدكتوراة والماجستيع1749مقدارة ي الجامعة ما ف (FTE  اعضاء الهيئة التدريسية

متفعغيا لا%. وتشكب نسبة 93المعموقة تي ما يقارد ارقى الجامعات العالمية لمتفعغيا منهم ما خعيجي حاملي درجة الدكتورة ا

ستات أللألستات تسى ساعات معتمدةث وليسي يكوي العبء التدر. 1:3.1ما اعضاء الهيئة التدريسية لغيع المتفعغيا منهم ما تو 

عضو يعفى ث وخمس عشعة ساعة معتمدة وللمدرس والمدرس المساعد ةاثنتي عشعة ساعة معتمد دالمساعستات أللالمشارك و

 ا.ما الساعات يتناسب مى المهام ا دارية التي توكب اليه معيا الهيئة التدريسية المكلم بعبء ادار  ما عدد

 والمكنبة ةجامعالهيزات الفنية وا كاديمية والمخنبرات في النج

على جميى معافقها لتشكب شبكة خدمات متكاملةث تساتم في مساعدة  ةومععديدة م تجهيزات فنية واكاديمية في الجامعةتتوفع 

بوسائب النقب والمكتبة والمعاكز  التجهيزاتث وتتمثب تذه مام واجباتهم ومهامهميمي والطلبة والمومفيا على إتالكادر األكاد

المحوسبة والمباني المؤتلة بما تشمله تلك المباني ما وحدات إدارية وقاعات تدريسية ومدرجات ومختبعات طبية وتندسية 

ووحدات  في تلكوسائب المساعدة البحثية متكاملة تحتو  على جميى تدريسية وئة بي وتقدم البحر العلميمناسبة لعمليات التدريس و

ةيانة وتشغيب وإنتاج مختلفة ووحدات متابعة للشؤوي الزراعية ومتابعة عمليات النقب داخب الحعم الجامعي وخارجهث إلافة 

 كب ليقدم اختصاةها مجا ت حسب الجامعة فومعا وتتنوع إلى تلك فإي الجامعة مخدومة باإلنتعنت الالسلكي في كافة معافقها.

ً  منها ً  نوعا والمعدات والمختبعات الالممة  مستمع لضماي كفاءة أدائها. بشكب الوحدات تذه أداء متابعة ويتم الخدمةث ما معينا

 عملية البحر العلمي لغاية إعداد بيئة بحثية متكاملة تحتو  على جميى وسائب المساعدة إلتمام العمليةلل

البحر العلمي ما خالل توفيع مصادر المعلومات والخدمات وعتبع المكتبات ا كاديمية حجع ماوية في دعم أغعال التدريس تو

على الصعيديا المععفي المميزة ع المصادر والخدمات توفي وحدة المكتبة وبالتالي فاألعضاء تيئة التدريس والباحثيا والطلبة 

وع المععفة حير يصب نا المجموعات الورقية وا لكتعونية ما المصادر في مختلم ةمكبيع الوةول لكم  وتتيصوالثقافي 

ً ما المصادر الورقية ما يقارد  مجلد ما ا عداد  50,000كتاد مطبوع وحوالي  195,000مجموع موجودات المكتبة حاليا

كتاد الكتعوني  425,000لكتعونية الى حوالي السابقة للدوريات الورقيةث اما بالنسبة للمصادر ا لكتعونية فيصب عدد الكتب ا 

مجلة الكتعونية  82,000تيص الوةول الى حوالي تقاعدة بيانات مختلفة   70بالنص الكامب كما يصب عدد ا شتعاكات الى 

 ما داخب وخارج الجامعة على ةفحة المكتبة على طلبةجميى تذه المصادر متاحة لألساتذة والباحثيا والوبالنص الكامب و

تسهيب الوةول الى كافة المصادر مجتمعة وفعت المكتبة خدمة البحر الموحد لو. www.just.edu.jo/libraryا نتعنت 

Summon واتفهم المحمولة واللوحية وت بةة الشبكة الالسلكية ألجهزة الطلخدمو لبةالط اتستخدامجهام حاسود حدير   200 و

 الذكية.

http://www.just.edu.jo/library
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وتتيص خدمات اإلعارة المتبادلة مى المكتبات  DDSكما توفع المكتبة لألساتذة والباحثيا خدمة توةيب الوثائو واألبحاا العلمية 

افذة ارجاع آلية على نو RFIDالمكتبة لمستخدميها خدمة اإلعارة وا رجاع الذاتي ما خالل تقنية  قدمتكما  الجامعية الحكومية.

وفعتها المكتبة لمومفيهاث  DLAتتيص تذه التقنية خدمة التعتيب والتعشيب والجعد ا لي للكتب ما خالل أجهزة ث ولساعةمدار ا

أرفم تستوعب ب ةومزودطالب  جالس( في آي واحد  2500ستوعب تو 2م 12500مبنى المكتبة تبلا مساحة ما الجديع تكعه اي 

 نصم مليوي مادة مكتبة مطبوعة.

 

 في الىول الني تنوافر بها اقحصائيات الازمة ل ياس ذلك بىقة. ةجامعالىى كفاءة الخريجين من برامج م

اتتمت الجامعة بشكب ملحوم بمتابعة خعيجيها وحعةت على بناء جسور التواةب معهم بشكب دائم لتضما الحصول على تغذية 

انعكست على أدائهم في سوأ العمبث ومسوتا في العملية التعليمية راجعة منهم متعلقة بتحديات سوأ العمب ونقاط الضعم التي ل

تتواةب الجامعة مى الخعيجيا عبع المكتب ما  وقد أولت الجامعة تذه الوميفة لمكتب اإلرشاد الوميفي ومتابعة الخعيجيا فيها.

لموقى الخاص بالمكتب ومعكز التطويع خالل عدة وسائب مثب ا ستبيانات التي تتطعح على البوابة اإللكتعونية للجامعة ومنها ا

األكاديمي ولماي الجودة والتي يتجيب فيها الخعيجوي عا عدة تساؤ ت تكشم عا حاجة السوأ المحلي والوسائب والطعأ التي 

ً منفصالً   يمكا ما خاللها تطويع األسلود التعليمي في الجامعة ليتماشى مى احتياجات سوأ العمب. وقد خصت الجامعة تبويبا

ً بحد بذاته على موقعها اإللكتعوني تحت مسمى الطلبة الخعيجيا اشتمب على عدة تصنيفات ما شأنها تحقيو التواةب  وقائما

األمثب معهمث فألافت استمارة معلومات يتم تعبئتها ما قبب الخعيجيا الذيا يشغلوي ومائم سواء في القطاعات الحكومية أو 

كما ويتوفع رابط آخع يتعنى بالبحر عا فعص عمب للخعيجيا  ية تفعيب عملية التواةب معهم.الخاةة في داخب البالد وخارجها لغا

ب الخعيج سيعته الذاتية لتقوم الجامعة ما خالل المكتب بالعد عا طعيو رسائب البعيد اإللكتعوني في حال تم العثور  حير يتحمَّ

ئم ما خالل شبكات التواةب بيا الخعيجيا ككب إت تقوم على شاغع للتوميمث ويسهب تلك كله وجود تبويب للبحر عا الوما

الجامعة ببناء قواعد بيانية تحمب ةفات تشعبية تتجمى ما خاللها معلومات عا الخعيجيا وفو الدفعات التي تخعجوا منها والمجال 

ً الذ  شغلوه في سوأ العمب لبناء تصور عا أماكا توافع فعص العمب في القطا عات المختلفةث ويشمب العملي األكثع شيوعا

التبويب أيضاً إعالنات عا بعامج الدراسات العليا المتوفعة في الجامعة للطلبة الخعيجيا العاغبيا بإتمام دراساتهم العليا لما 

 بعامج كلية الدراسات العليا.

يخصص للطلبة  تذا ويتم تفعيب أراء الخعيجيا في المجالس الحاكمية ما خالل تخصيص مقعد عضوية في مجلس الجامعة

الخعيجيا ألخذ آرائهم إلغناء عمليات التحسيا المستمع إت يشكب الخعيجوي مصدراً للتغذية العاجعة تساعد في الحكم على فاعلية 

.وما أن من يشغل موقع  ئيس الجامعة اليوال هو نفسه أحى خريجيهاقعارات الجامعة وخططها المستقبلية وما الجديع بالذكع تنا 

في عملية توميم الخعيجيا تتعاوي الجامعة بشكب دائم ومنظم مى الشعكات والمؤسسات الحكومية الفاعلة في باد اإلسهام 

المملكة لتحقيو التعاوي معها للقيام بفعاليات مختلفة منها األيام الوميفية التي تعقد في الحعم الجامعي يطعح ما خاللها المعنيوي 

ة في سوأ العمب ويععلوي تجاربهم عبع عقد مؤتمعات وندوات تثع  مععفة الطالب في إدارة تلك المؤسسات خبعاتهم المكتسب

في مجال الخبعات المطلوبة ما سوأ العمبث كما ويتم تقديم  ئحة بفعص العمب التي يمكا أي توفعتا تلك الشعكات والمؤسسات 

 ً  لغايات التوميم. لخعيجي الجامعة ما خالل جمى معلومات ما الطلبة لغايات التواةب معهم  حقا

يضم على موقى التواةب ا جتماعي فيسبوك إنشاء ملتقى إلكتعوني للخعيجيا وتجدر ا شارة تنا الى اي الجامعة قد قامت ب

 خعيج.  68,771. تذا وقد بلا عدد خعيجي الجامعة منذ تأسيسها خعيج 39,224حوالي 
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 لمؤسسات ا خرى.او ةجامعالالعاقة بين 

إقليمياً محلياً والمعاكز والمعاتد والجامعات والصعوح البحثية والتقنية  مىالثقة العالقة وبناء أواةع لمنذ تأسيسها سعت الجامعة 

تفعيب أنظمة التبادل ث فعملت على تطويع عملها األكاديميلالطالع على تجاربهم واكتساد الخبعات منهم ليسهم تلك في  ودوليا

الستفادة ما التطور التكنولوجي والتقني لفتص اآلفاأ واسعة أمام الباحثيا والطلبة في الجامعة لتذه الجهات  مى والمععفي الثقافي

لالنتفاع منهم البحثية العالمية  المعاكز مىتفعيب أنظمة الشعاكة المؤسسية والعلمية . كما وعنيت الجامعة بفي الجامعات العالمية

ً  .في مجا ت البحر العلمي مكتباً للعالقات الدولية يسعى للتوسى في عمليات  2016عام مى تذا كله استحدثت الجامعة  وانسجاما

خبعات التدريسية للاستطاعت الجامعة تسييع وتنظيم عمليات تبادل  ا ستفادة ما رةيد العالقات الخارجية وبناء الجديد منها.

طلبة العملية حعاك أكاديمي ألعضاء تيئة التدريس و فنظمتهج والحعاك الطالبي الدولي مى الجامعات العالمية بشكب مهني وممن

 على ميادة عدد الشعاكات مى الجامعات ا وروبية لما بعنامج ايعاسموس+ شملت العديد ما الدولث كما وعملتجامعة في ال

دع بناء القدرات العلمية بناء شعاكات استعاتيجية مى جامعات عالمية معموقة بهمؤخعاً استطاعت الجامعة . با لافة الى تلك 

وا كاديمية للجامعة والبدء بانشاء مشاريى تات بعد اقليمي وعالمي في مجا ت البحر العلمي وخدمة المجتمى واستحداا الدرجات 

 منها: مشتعكةالعلمية ال

 (Purdue University, USA) امعة بردو اقمريكية 

 :تهدع الىعاكة استعاتيجية مى جامعة بعدو ا معيكية بناء شلعلوم والتكنولوجيا ا ردنية جامعة ا انهت

 معهد اقليمي لألمعال المعدية ومقاومة المضادات الحيوية.انشاء  -

 معكز وطني للتعلم عا بعد باستخدام تكنولوجيا الواقى ا فتعالي.انشاء  -

 تعزيز خبعات الجامعة وبنيتها التحتية لدعم وتطويع المشاريى ا بداعية المحلية. -

 (Chemnitz University of Technology, Germany)عة كمننز اقلمانية  ام

خصص علم المواد تدكتوراه مشتعك بيا الجامعتيا في  استحداا بعنامج  جامعة بالتعاوي مى جامعة كمنتز األلمانية على التعمب 

(Material Science). 

 (Ecole Centrale de Nantes, France) امعة ايكول سننرال نانت الفرنسية 

جامعة بالتعاوي مى جامعة ايكول سنتعال نانت الفعنسية على استحداا بعنامج ماجستيع مزدوج بيا الجامعتيا في التعمب 

 نخصص الهندسة المدنية.

 (University of Arizona, USA) امعة ا يزونا اقمريكية 

 Micro) ونا ا معيكية على فعع لجامعة اريزونا ا معيكية تعمب جامعة العلوم والتكنولوجيا ا ردنية بالتعاوي مى جامعة اريز

Campus) .داخب حعم الجامعة  ستحداا بعامج دراسات عليا مشتعكة بيا الجامعتيا 

 (University of Alberta, Canada) امعة البرتا الكنىية 

 نظعائهم الكندييا بخصوص العسوم الدراسية.جامعة بتوقيى اتفاقية خاةة لالبتعاا تعمب على معاملة مبتعثي الجامعة كالقامت 

اتفاقية( مى عدد ما الجامعات العالمية المعموقة  36مجموعة ما ا تفاقيات ومذكعات التفاتم الدولية   كذلك وقعت الجامعة مؤخعاً 

 مجا ت تشمب: بناء شعاكات فعالة مى الجامعات والمؤسسات الشعيكة في عدةبهدع  سسات األكاديمية البحثية الدوليةوالمؤ

 البحر العلمي وبناء القدرات األكاديمية. -

 .عضاء تيئة التدريس وطلبة الجامعةتبادل الخبعات األكاديمية الحعاك األكاديمي أل -
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مشاريى التنموية البحثية المشتعكة المتعلقة بإيجاد حلول لمشاكب تات بعد عالمي في مجا ت الطاقةث المياهث الصحة العامة  -

 تي تواجه الالجئيا.والتحديات ال

 

اقسنفادة منه من قبل قطاعات اإلنناج العلمي والبحثي  عضاء الهيئة النى يسية، و، وةجامعالى اسات في البحوث والمراكز 

 المجنمع المخنلفة. 

 بوجود معاكز بحثية ودراسات اتمها ا تي:تتمتى جامعة العلوم والتكنولوجيا ا ردنية 

 النانوتكنولو ي معهى 

حير شكب معكز التقانات النانوية ركيزه اساسية  2016تم انشاء معهد النانوتكنولوجي في جامعة العلوم والتكنولوجيا ا ردنية عام 

لفكعة ا نشاء لحتوائه على كافة المستلزمات ما ا جهزة الضعورية  دارة الجوانب العملية والتدريبية المتعلقة بدراسة الطلبه 

لملتحقيا بالمعهدث ويتَمك ا المعهد الطلبه ما التععع على آثار علم وتكنولوجيا النانو على البيئة وةحة اإلنساي ويزودتم ا

بالمهارات الالممه للتصميم المستدام وتطويع واستخدام التكنولوجيا النانوية. ويمنص المعهد درجة الماجستيع في تخصص تندسة 

والمدنية  يس في تخصصات الهندسة الكهعبائية والميكانيكية والميكاتعونكس والكيميائية والصناعيةالنانو لحاملي درجة البكالور

والطبية الحيويةث ودرجة الماجستيع في علوم النانو لحاملي درجة البكالوريس ما خعيجي كليات العلوم في تخصص الفيزياء 

لة. يسعى المعهد لخلو روح وجو العمب التنسيقي بيا كافة مؤسسات والكيمياء وعلوم البيئة با لافة لخعيجي كليات الطب والصيد

الدولة الحكومية والخاةة في المملكة ا ردنية الهاشمية في مجال ابحاا التقانات النانوية ويشكب انطالقة تامه على طعيو 

لمختلفة والمتعلقة بمضموي عمب التطويع وتفعيب دور المؤسسات التعليمية في خدمة البحر العلمي ما خالل عمليات الشعاكة ا

 د.عهالم

 تتلخص ا تداع العامة للمعهد بالنقاط التالية:

 ربط البحر العلمي في مجال التقانات النانوية مى الصناعة. -

 التقانات النانوية.وكوادر بشعية متخصصة في مجال اعداد خبعات  -

 لبينية.التقانات النانوية الدعم أبحاا  الجامعةتكويا بيئة حالنة داخب  -

 بشكب عام.لمجتمى في او الحيز الوعي العام في البيئة األكاديمية خصوة التقانات النانويةإيصال ثقافة  -

ً  ثعاء العملية  الباحثيا والعلماء المتخصصيا في تذا المجال جذدل يارائد ياجاتب علمييا ومناخ خلو بيئة - ً ودوليا محليا

 البحثية.

 التقانات النانوية البينية. مجالي فبعامج أكاديمية فاعلة  أستحداا -

 .في تذا المجال كب ما تو جديدبيئة تعاونية بيا المعهد والمعاتد العالمية لتحقيو التقدم المنشود ولمواكبة  تشكيب -

 وخلو حلقة وةب تعبطهم بالمجتمعات المتقدمة علمياً. أ جديدة ما البحر العلمي المتطور أمام الطلبة والباحثياثافتص أف -

 في الجامعة للعمب على ولى خطط ما شأنها تطويع تذا البنية التحتية والتوسى بها مستقبال. لبنية التحتيةثمار ااست -

يسعى المعهد  ي تتشكب لدا طلبته القدرات التاليةث والتي ما شأنها التعبيع عا خلفيات الخعيج المععفية والفكعية والتخمينية 

 مية والعملية:باإللافة الى المهارات العامه والعل

 في مجال التقانات النانوية. المتعلقة والفعليات األساسية النظعيات فهم -

 التقانات النانوية. مجال فيالمهنة  ممارسةات أخالقيوانيا والتعليمات والقاستيعاد  -

 الجديدة المبتكعة. ا فكار وتطبيو العلمية للنظعيات العملي تطبيوال -
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ا خالل تطويع المهارات المعنية في ا تصال والتواةب والعلوم العامة الحديثة والهندسة سوأ العمب م لتطويع اقتعاح حلول -

 لخلو فعأ عمب ما تخصصات بينية.

ها ما خالل البحر العلمي وباستقاللية تامة مى القدرة على العمب بعوح ل ممكنة حلول عا البحرالعلمية و المشاكب تحليب -

 الفعيو الواحد.

 .الصلة تات البحثية األنشطة مىب ما تو جديد ما ابحاا علمية في حقب التقانات النانوية وربط تلك لك شاملةال معاجعةال -

وفو ا ولويات الوطنية المعتمدة في مؤسسات الدولة ما خالل  لمشاكبالمبتكعة في مجال التقانات النانوية لحب ا حلولال تطبيو -

 التقانات النانوية. مجال في تثمارلالس األعمال رجال اتتمام لجذد اتباع منهجية سليمة

 .التقانات النانوية كحب وحيد لبعض المشاكب العلمية ستخدامالتي يمنحها ا متيامات ا على الضوء وتسليط الكشم -

 لدوتبا المععفة نقب لضمايالمختلفة في العالم  البحثية المجموعات مى التواةبما خالل  الدولي التعاويالتعلم المستمع  دامة  -

 .العلمية المتنوعة لمشاكبل حال حمبالتي ت فكار أ

 العلمية المستخلصة ما ا بحاا العلمية. النتائج تفسيعل مختلفةال الوسائب التكنولوجية استخدام -

 .علمي يمععف أساس علىالوميفية المناسبة في مواقى العمب المتخصصة  القعارات اتخات -

لتلك  النهائيةالخصائص  مى التعامب وكيفية النانوية الموادالمستخدمة لتشكيب  والفيزيائية الكيميائية الطعأفهم واستيعاد  -

 المواد المعكبة وتصنيفها وا ستفادة منها لتصنيى اجهزة متناتية الصغع.

 مركز ا ميرة هيا للن انات الحيوية 

التعليم العالي دأد المعكز على اقامة ( ما مجلس 2005/1998منذ تأسيس معكز األميعة تيا للتقانات الحيوية في الجامعة بقعار  

وتوثيو العالقات ا قليمية والدولية مى جهات متعددة كومارة الدفاع وومارة الخارجية في الو يات المتحدة ا معيكية وومارة 

ناء البنية العلمية الخارجية في كندا وومارة الدفاع في بعيطانيا. حير اثمع تذا التعاوي وعلى مدار السنوات السابقة بدعم مالي لب

في المعكز بمنص تجاومات الثالثة مالييا دينار اردني ومفت في بناء تجهيزات مخبعية وتنظيم الورش العلمية في مجال السالمة 

البيولوجية لمشاركيا ما الومارات ا ردنية  الصحة والزراعة( والجهات العسكعية في ا ردي الافة الى مشاركة واسعة ما 

 ععبية مثب  اليما ث الععاأ ث مصع ث الجزائع ث الصومال ث باكستاي ث افغانستاي(. دول ةديقة و

ويقدم المعكز خدمات تشخيصية عالية المستوا على المستوا الجزيئي والحيو  لعدد كبيع ما ا معال الوراثية في ا ردي 

لعلمية و بفضب طواقم المعكز الفنية والتي اكتسبت والتي تتجاوم نسبة ا ةابة بها دول اخعا في العالم وتلك بفضب التجهيزات ا

 دولة. 20مهارات عالية ما خالل تدريبها في مختبعات عالمية بأكثع ما 

العسكع  في الو يات المتحدة   Walter Reedوفي تذا العام سيشهد المعكز انطالأ افاأ جديدة للتعاوي البحثي مى مستشفى 

وكذلك يجع  التعاوي مى منظمة الصحة العالمية   Centers for Disease Control and Preventionا معيكية ومنظمة 

 عتماد المعكز مستقبال كمعكز معجعي لدول ا قليم ث الافة الى تلك فاي المعكز سيشهد في تذا العام اقامة عدد ما الورش 

 يات المتحدة ا معيكية.العلمية في مجال ا خالأ البيولوجية مى جامعتي تارفارد وجورج تاوي في الو 

يسعى المعكز الى توسعة الخدمات التشخيصية المقدمة ا ي في مجا ت تشخيص ا معال المعدية خدمة للمعلى وتلك 

باستعمال أحدا ا جهزة العالمية الموجودة في المعكز ومنها استعمال تقنية الجيب الثاني لفك الشيفعة الوراثية الافة لذلك فالمعكز 

 ب دؤود ليكوي على اعلى استعداد لمتابعة وكشم ا معال المعدية في حالة تععل البلد أل  طارئ   قدر هللا.يقوم بعم
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 لنميز للمشا يع اقبىاعيةمركز ا 

يشكب اإلبتكار واإلبداع العيا األولى التي تستبصع بها الجامعة المستقبب لما لها ما دور رئيس في رفد اإلقتصادات المحلية 

ةناعية  وخدمية  وشعكات  ناشئة  تساتم في التقدم التكنولوجي وتحسيا الدخبث خصوةا مى ارتفاع معد ت البطالة  بمنتجات  

والمشاكب ا قتصادية في لوء ما يحيط بنا ما محيط ملتهب. وما تنا جاء التوجه ا ستعاتيجي في الجامعة إلى التعكيز على 

 ما البحر عنها وتلك ما خالل ما يلي: تخعيج نخبة قادرة على خلو فعص العمب بد ً 

 ً ً  محور تعليمي تم ما خالله تغييع متطلبات الجامعة بحر أةبص مساأ العيادة واإلبداع متطلبا على كافة الطلبة المقبوليا  اجباريا

 .2016/2017اعتبارا ما العام الجامعي 

المبدعيا ما الجامعة  لدعم ورعاية المناسبة التقنية البيئة محور مؤسسي ما خالل إنشاء معكز التمي ز للمشاريى اإلبداعي ة لتوفيع

والمجتمى المحلي  على حد  سواءث حير يشتمب المعكز على مجموعة ما المعافو والخدمات المتكاملة لدعم المبدعيا والعيادي يا 

للمنتج أو الخدمة وانتهاًء بتأسيس األعمال ابتداًء ما الفكعة ومعوراً بالنموتج األولي  ورعايتهم وتنمية مهاراتهم وتطويع إبداعاتهم

 الصغيعة وإطالقها تجارياً. 

ويقوم المعكز كذلك بععاية ودعم المبادرات العيادية واإلبداعية التي تعود بالنفى على الجامعة أو المجتمى المحلي أو تساتم في 

 حب المشكالت اإلقتصادية أو اإلجتماعية أو األكاديمية أو الصحية.

 ملكة  انيا العبىهللا للعلوال والنكنولو يا البيئيةمركز ال 

عا طعيو عقد الدورات التدريبية المشتعك تفعيب التعاوي لغايات العالقة بيا القطاعيا العام والخاص  أنشئ المعكز لتعزيز 

 عالمياً.وعة إقليمياً تجعبة الجام ونقبوالتوعية بضعورة استدامة الموارد سواء كانت بشعية أو مادية أو بيئية والتأتيليةث 

المعنية واللجاي التي تتعامب مى مختلم جوانب البيئةث بما في تلك تلك  في العديد ما المشاريى الوطنية والدولية المعكزيشارك 

 ئةثالسياسات واللوائصث كما وأجعا المعكز العديد ما المؤتمعات الوطنية وحلقات العمب اإلقليمية المتعلقة بقضايا المياه والبيب

لتعزيز عملهم في مجال خدمة البيئة والمجتمى لخعطهم في عملية تنفيذ خطط ا ستدامة  للطلبةمنص ويساعد المعكز في ايجاد 

وتوعيتهم بالممارسات والتكنولوجيات السليمة بيئياًث كما وعني المعكز ببناء عالقات تات مصداقية على الصعيديا الوطني 

عا طعيو تطويع المناتج الدراسية في مجا ت العلوم والهندسة  ئداً في مجال التعليم والتدريبدوراً را كذلك يلعبو واإلقليمي

مدراء الشمب تذه الدورات بحير تيقوم بتقديم دورات تدريبية وورش عمب ومحالعات حول القضايا المتعلقة بالبيئة ف البيئية

 عملياتدعم ة المحليةث وتهدع تذه الدورات لتعزيز الوعي البيئي والصناعة ومجالس اإلداروالقطاع العام  والمهنييا العامليا في

القعارات في مجال التنمية البيئية المستدامةث والعمب على تعزيز بعامج التعليم البيئي الفعالة في المدارس ةنى السياسات و رسم

 الثانوية والكليات والجامعات كجزء ما دور المعكز في مجال خدمة المجتمى المحلي.

يجب أي  ماات تتعنى بدراسأت يعمب على أجعاء عد تطويع البحر في مجا ت التنمية البيئية المستدامة ما أتم أولويات المعكز يت 

يكوي عليه السلوك للتعامب مى ا حتياجات البيئية والمشاكب المحلية التي يتم تحديدتا وفو األولويات ما خالل الشعاكات الفاعلة 

بتنفيذ بعامج بحثية متكاملة تتناول قضايا التنمية المستدامة التي ما شأنها أي تساعد ز المعك. لذلك يهتم الخاصالعام و مى القطاعيا

با لافة الى تلك  في ولى وتنفيذ خطط وطنية استعاتيجية للمحافظة على البيئة ما خالل استغالل الموارد الطبيعية وإدارتها.

ً كله  ً  يلعب المعكز دوراً مهما  البياناتويتعد  ةيصناعمؤسسات الللأت يقدم معاجعات بيئية مجال الخدمات وا ستشارات  في ايضا

التدقيو وتقييم  ستشارات في مجالأع خدمات مخبعية ويوفوبتقاريع بيئية  التحتية ىلمشاريى الصناعية والبنالالممة لها ويزود ا
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للمعنيا في المجتمعات المحلية ا ستفادة منها وتكعيسها على أرل ا ثع البيئيث الذ  ما شأنه توفيع خدمات متقدمة تقنياً يمكا 

 . كتفاء الذاتيا إلغعالللحفام على ا ستدامة التنظيمية والمالية المعكز  يسعىكذلك  .الواقى

 المركز اقسنشا ي للعلوال والنكنولو يا 

كانات الجامعة العلمية والبشعية لخدمة المجتمعيا بهدع استثمار إم 1/9/1996أنشئ المعكز ا ستشار  للعلوم والتكنولوجيا في 

األردني والععبي. ويعتبع المعكز ما أتم المعاكز التي تقدم خدماتها للمجتمى في كافة المجا ت با ستعانة بالخبعات والمعارع 

م ودراية تامة بحاجات والكفاءات المتميزة ما أعضاء الهيئة التدريسية والخبعاء ما داخب الجامعة وخارجها مما تم على عل

  .المجتمى التدريبية ما اجب تعزيز التنافسية ا يجابية للقطاعات اإلنتاجية والخدمية المختلفة في األردي والمنطقة

يعتبع التدريب والتعليم المستمع الذ  يقوم به المعكز ا ستشار  للعلوم والتكنولوجيا ركيزة ما أتم ركائز خدمة المجتمى التي 

جامعة العلوم والتكنولوجيا ا ردنية بهدع إعداد كوادر بشعية مؤتلة وقادرة على إنجام العمب بأعلى مستويات ا تقاي  تقوم بها

 .والحعفية

وما تذا المنطلوث فقد دأد المعكز اإلستشار  على تحقيو تذا الهدع وربط الجامعة بالمجتمى عا طعيو إقامة تواةب مستمع 

تحقيو مشاركة الجامعة الفعالة في مسيعة التنمية في المملكةث ودعم وتوميم قدرات الجامعة العلمية مى كافة مؤسساته وقطاعاته ل

والبشعية والمادية لخدمة المجتمىث وإيجاد حلول علمية وعملية للمشكالت التي تواجه قطاعات الصناعة وسوأ العمب المختلفةث 

 ستشارات وتوميم تذه البعامج في تنمية ورفى مستوا األفعاد العامليا ما خالل بعامج التدريب والتأتيب والتعليم المستمع وا

في القطاعيا العام والخاص وتطويع مؤسساتهم ومجتمعهم وكذلك تأتيب كوادر بشعية قادرة على ا نخعاط في سوأ العمب بكب 

 .جاتزية واقتدار

تميزة في مجا ت التدريب وا ستشارات باإللافة الى حير يقوم المعكز ا ستشار  بتقديم مجموعة ما النشاطات والخدمات الم

تقديم دراسات الجدوا والتصاميم الالممة في العديد ما المجا ت والتخصصات الهندسية والصناعية والطبية والصحية 

علومات وغيعتا والصيد نية والبيطعية والزراعية والتقنية والفنية والمصعفية واإلدارية والتعبوية وتكنولوجيا الحاسود والم

 .للعامليا في القطاعيا العام والخاص داخب األردي وخارجه

ً بالدور الذ  تضطلى به جامعة العلوم والتكنولوجيا ا ردنية فقد قام المعكز ا ستشار  بعمب مجموعة ما الشعاكات  وإيمانا

إللافة الى حصول المعكز على مجموعة ما المبنية على توقيى مجموعة ما اإلتفاقيات في مجال التدريب والتعليم المستمع با

 :ا عتمادات ما ومارة التعليم العالي والبحر العلمي وومارة العمب ا ردنية. وينشط المعكز في العديد ما المجا ت اتمها

 اقسنشا ات والخىمات الفنية .1

ا المشاركة على أعلى مستوا ما يوفع المعكز اآلليات الالممة لتمكيا أعضاء تيئة التدريس بشكب فعد  أو كفعيو عمب م

ا حتعاع لتقديم نشاطات مهنية تتمثب في إعطاء المشورة الفنية في مختلم المجا ت انفه الذكعث باإللافة إلى إعداد 

الدراسات وتقديم اإلستشارات ودراسات الجدوا والتصاميم الالممةث وتلك بموجب اتفاقيات مبعمة مى ا كاديميات 

 .والمعاتد التعليمية الحكومية أو الخاةة والمصانى والشعكات أو مى األفعاد وحسب طبيعة ا ستشارة والمؤسسات العلمية

 النعليم المسنمر  .2

يتوافو مى متطلبات سوأ   يسعى المعكز بإمكاناته المتوفعة ما خبعات وطاقات علمية إلى تأتيب الكوادر المتخصصة بما

جا تث ما خالل عقد العديد ما ورش العمب والبعامج التدريبية المتميزة التي العمبث واطالعهم على الجديد في مختلم الم

يمكا أي يشارك فيها إلى جانب أعضاء تيئة التدريس المتخصصيا بالجامعةث المهنييا ما تو  الكفاءات العالية وأةحاد 
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شعاكات فاعلة في مجال التدريب الخبعة في العديد ما المجا ت والتخصصات آنفة الذكع. كما يتطلى المعكز إلى بناء 

والتأتيب مى المؤسسات التدريبية وتيئات القطاعيا العام والخاص على المستوا المحلي واإلقليمي والدولي تجعب منه 

 .مصدرا للمععفة وتجمعا للخبعات في المنطقة

 :ويتكوي المعكز ا ستشار  ما دائعتيا رئيسيتيا 

إعداد وتنظيم عقد بعامج الدبلومات التدريبية و لدورات والورش التدريبية وتسويقهم عقد اوتقوم بتنظي :دائرة النعليم المسنمر

 .وتسويقها

إعداد وتنظيم  و ساعدة في حب المشكالت التي تواجهالتواةب مى قطاع الصناعة والمبوتقوم : ع الصناعةدائرة الربط م

الدراسات  إلجعاءية المتخصصة والتنسيو فيما بينها تشكيب الفعأ الفنو ةيات المتعلقة بتطويع قطاع الصناعا تفاق

تنظيم ومتابعة إجعاء الفحوةات الفنية والتحاليب  الى  باإللافة وا ستشارات واإلشعاع على تنفيذ ا تفاقيات المتعلقة بها

 .المخبعية في مختلم كليات الجامعة

 :يبين الجىولين الناليين 

بالصناعة فقد ولعت الجامعة خطة تنفيذية لعمليات العبط مى الصناعة تهدع  ماوعالقته دريسوالت البحثي باإلنتاجاما فيما يتعلو 

 الى:

 .الصناعيةالقطاعات بيا الجامعة وتواةب تعزيز ال .1

 ومناقشة تقاريع التدريب. والمصانى في متابعة العمب على تحسيا مخعجات التدريب الهندسي واشعاك الشعكات .2

 . لمشاكب الصناعةتقدم حلو  التي يةلتطبيقا العمليةخعج نحو ا فكار العمب على توجيه مشعوع الت .3

 .األساسية بما يخدم قطاع الصناعةتعزيز المهارات واساليب التدريس  تطويع .4

 واحتياجات سوأ العمب.التطبيقيه  الجوانبالتعكيز على نحو الخطه الدراسيه  تطويع  .5

 .الصناعيإيجاد حلول تكنولوجية إبداعية لمشكالت القطاع  .6

 .احتياجات القطاع الصناعي ةخدمتوجيه البحر العلمي ل .7

 .العمب على رفى اداء طلبة الدراسات العليا وتحفيزتم للعمب على ابحاا تطبيقية .8

 

 الهيئة التدريسية في الجامعة: ألعضاءا نتاج البحثي 
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لغاية و 2012ا نتاج البحثي وعدد ا ستشهادات وعامب التأثيع لالستشهادات للتخصصات المختلفة في الجامعة للفتعة ما بيا العام 
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Medicine 918 8637 902 9.4 2.55 

Engineering 646 1525 538 2.4 0.95 

Computer Science 551 1731 403 3.1 1.65 

Agricultural and 
Biological 
Sciences 303 838 265 2.8 0.79 

Biochemistry, 
Genetics and 
Molecular Biology 297 1391 350 4.7 0.89 

Materials Science 230 887 189 3.9 0.79 

Mathematics 217 473 173 2.2 0.95 

Chemistry 196 1112 192 5.7 0.9 

Pharmacology, 
Toxicology and 
Pharmaceutics 194 612 227 3.2 0.86 

Physics and 
Astronomy 189 650 146 3.4 0.63 

Environmental 
Science 158 548 207 3.5 0.84 

Nursing 126 373 109 3 1.58 

Dentistry 111 361 110 3.3 0.79 

Chemical 
Engineering 108 750 143 6.9 0.9 

Veterinary 100 239 81 2.4 0.76 

Social Sciences 99 197 120 2 2.3 

Immunology and 
Microbiology 88 397 137 4.5 1.05 

Neuroscience 59 436 68 7.4 1.34 

Business, 
Management and 
Accounting 55 50 60 0.9 3.38 

Health 
Professions 54 206 86 3.8 0.91 

Arts and 
Humanities 35 72 35 2.1 0.55 

Decision Sciences 32 66 39 2.1 2.01 

Earth and 
Planetary 
Sciences 29 69 41 2.4 0.48 

Psychology 15 91 22 6.1 1.18 

Multidisciplinary 14 33 21 2.4 0.27 
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