
والمعتمدة اعتمادًا  بحسب تصنيف جامعة البمقاء التطبيقية ردنيةال  المتوسطة كميات المجتمع
 وضمان جودتها من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعميم العالي خاصاً عامًا و 

 : الكميات العامةولً أ

 الخاصالعام و الوضع من حيث العتماد  الجهة التابعة لها السم الرقم
  امعيةكمية اربد الج 1

 
 
 
 

 تتبع جامعة البمقاء التطبيقية
 فقط جميعها معتمدة اعتمادًا عاماً 

 ( 11/1116تم حديثًا في شهر) 
اعتماد خمس تخصصات تقنية في كمية  

 الهندسة التكنولوجية 

 كمية الحصن الجامعية 1
 كمية عجمون الجامعية 3
 كمية السمط الجامعية لمعموم اإلنسانية 4
 لميرة رحمة الجامعيةكمية ا 5
 كمية الزرقاء الجامعية 6
 كمية الهندسة التكنولوجية 7
 كمية الميرة عالية الجامعية 8
 كمية الكرك الجامعية 9
 كمية الشوبك الجامعية 11
 كمية معان الجامعية 11
 كمية العقبة الجامعية 11

 
 ت الحكوميةا: الكميثانياً 

العام الوضع من حيث العتماد  الجهة التابعة لها السم الرقم
 الخاصو 

كمية نسيبة المازنية لمتمريض والقبالة  1
 تتبع وزارة الصحة والمهن الطبية المساعدة "إربد"

) وتخضع لإلشراف الكاديمي من قبل 
 جامعة البمقاء (

 معتمدة اعتمادًا عامًا بعد الدمج

بالة كمية رفيدة السممية لمتمريض والق 1
 والمهن الطبية المساعدة "ياجوز"

 معتمدة اعتمادًا عامًا بعد الدمج

 كمية مأدبا لمفسيفساء 3
 تتبع وزارة السياحة واآلثار

) وتخضع لإلشراف الكاديمي من قبل 
 جامعة البمقاء (

 وخاصاً  عاماً  معتمدة اعتماداً 
بـ) تخصص واحد فن انتاج وترميم 

 الفسيفساء(
 تتبع جامعة الطفيمة التقنية المتوسطة )الطفيمة( الكمية التقنية 4

) وتخضع لإلشراف الكاديمي من قبل 
 جامعة البمقاء (

 معتمدة اعتمادًا عاماً 

) وتخضع لإلشراف الكاديمي من قبل  المركز الجغرافي الممكي الردني 5
 جامعة البمقاء (

 وخاصاً  معتمدة اعتمادًا عاماً 
احة ، أنظمة لتخصصين هما : ) هندسة المس

 المعمومات الجغرافية والستشعار عن بعد ( 



 
 )النروا( لوكالة الغوث الدولية : الكميات التابعةثالثاً 

 الخاصالعام و الوضع من حيث العتماد  الجهة التابعة لها السم الرقم
 تتبع وكالة الغوث الدولية  كمية تدريب وادي السير 1

ل ) تخضع لإلشراف الكاديمي من قب
 جامعة البمقاء التطبيقية (

 معتمدة اعتمادًا عاماً 
 معتمدة اعتمادًا عاماً  كمية تدريب عمان 2

 : الكميات الخاصةرابعاً 

 الخاصالعام و الوضع من حيث العتماد  الجهة التابعة لها السم الرقم
  كمية غرناطة / إربد 1

 
 
 
 
 

تخضع لإلشراف 
الكاديمي من قبل 

جامعة البمقاء 
 طبيقية الت

 
 
 

 معتمدة اعتمادًا عاماً 

 معتمدة اعتمادًا عاماً  الكمية الردنية لمعموم والتكنولوجيا 1

 معتمدة اعتمادًا عاماً  كمية توليدو الهمية 3

 معتمدة اعتمادًا عاماً  كمية المفرق الهمية 4

 معتمدة اعتمادًا عاماً  كمية الزرقاء الهمية 5

 معتمدة اعتمادًا عاماً  كمية المجتمع السالمي 6

 معتمدة اعتمادًا عاماً  كمية قرطبة 7

 معتمدة اعتمادًا عاماً  كمية القادسية 8

 معتمدة اعتمادًا عاماً  كمية حطين 9

الجامعية التطبيقية   كمية الردن 11
 لمتعميم الفندقي والسياحي

 فنادق الإدارة  وبكالوريوس دبموم يمعتمدة اعتمادًا عامًا وخاصًا لبرنامج

 كمية الخوارزمي 11

لغة إنكميزية ، تربية هي:  تخصص 14معتمدة اعتمادًا عامًا وخاصًا لـ) 
طفل ، إدارة أعمال ، عموم مالية ومصرفية ، محاسبة ، نظم معمومات 
محاسبية ، نظم معمومات إدارية ، تصميم جرافيكي ، تصميم داخمي ، 

سينما وتمفزيون ، تمريض مشارك ، صيدله إدارة سياحية ،  إدارة فنادق ،
، نظم معمومات حاسوبية ، شبكات حاسوب ، أتوترونيكس ، مساحة ، 

هندسة مدنية ، هندسة معمارية ، ميكانيك مركبات ، نظم قوى كهربائية ، 
 (نظم تكييف وتبريد وتدفئة ، هندسة اتصالت 

 ادًا عاماً معتمدة اعتم كمية المجتمع العربي 11
 تخصص ( 15وخاصًا لـ )   معتمدة اعتمادًا عاماً  كمية القدس 13
 معتمدة اعتمادًا عاماً  كمية الميرة ثروت 14

 كمية الممكة نورالفنية لمطيران المدني 15

هي: هندسة هياكل  تخصصات 5 {لـمعتمدة اعتمادًا عامًا وخاصًا 
،  )ألغي(ت وشبكات الحاسوب، هندسة التصال )ألغي(ومحركات الطائرات

، هندسة صيانة  هندسة التصالت الجوية ، هندسة الميكاترونيكس
 }الطائرات

 ) تخصص واحد فنون الطهي(لـمعتمدة اعتمادًا عامًا وخاصًا  الكاديمية الممكية لفنون الطهي 16



 

 

 
 :الكميات العسكريةخامساً 

 الخاصو  العام العتمادالوضع من حيث  الجهة التابعة لها السم الرقم

المير الحسين بن عبداهلل الفنية  1
 العسكرية

 
 

 تتبع القوات المسمحة الردنية 
) وهي تخضع لإلشراف 
الكاديمي من قبل جامعة 

 البمقاء التطبيقية (
 
 

 معتمدة اعتمادًا عاماً 

 معتمدة اعتمادًا عاماً  المير فيصل الفنية 1

الشريف ناصر بن جميل  3
 صالت العسكريةلالت

هي: هندسة  تخصص 1معتمدة اعتمادًا عامًا وخاصًا لـ ) 
 (التصالت ، أنظمة المحركات 

الخدمات الطبية الممكية لممهن  4
 المساعدة

هي:  تخصص 11معتمدة اعتمادًا عامًا وخاصًا لـ )
التمريض المشارك ، صحة الفم والسنان ، اإلسعاف 

ت الطبية ، القبالة ، فني الفوري ، الصيدلة ، المختبرا
تكنولوجيا الشعة ، التخدير واإلنعاش ، السجل  سمعيات ،

 (، المراقبة الصحية ، الطراف الصناعية الطبي 

 كمية الدفاع المدني 5
 معتمدة اعتمادًا عامًا وخاصًا لـ 

هي: اإلسعاف الفوري ، تقنيات اإلنقاذ  تخصص 1)
 (واإلطفاء 

 معتمدة اعتمادًا عامًا وخاصًا لـ هزة الطبيةمعهد تكنولوجيا الج 6
 ) تخصص واحد تكنولوجيا الجهزة الطبية (

 


