
 

برامج الدراسات العليا املتوائمة ورؤية اجلامعة يف حتقيق أهداف األمم املتحدة لتحقيق 

 التنمية املستدامة

 البرنامج الكلية
 ماجستير الطاقة المتجددة الهندسة

 
 ماجستير مياه وبيئة سةالهند

 

 ماجستير إدارة أنظمة الطاقة الذكية الهندسة

 
 ماجستير اإلدارة الهندسية الهندسة

 
 ماجستير الشبكات الذكية في أنظمة القوى الكهربائية الهندسة

 
الدراسية لبرنامج ماجستير األمن السيبراني والسحب  الهندسة

 الحاسوبية

 ماجستير االتصاالت الهندسة

 
 ماجستير الميكانيك الهندسة 

 ماجستير في تخصص العلوم الصيدالنية الصيدلة

 
 ماجستير كيمياء العلوم

 
 ماجستير علوم الحياتية العلوم

 
 ماجستير فيزياء العلوم

 
تكنولوجيا 

 المعلومات
 ماجستير في علم الحاسوب

 

https://www.mutah.edu.jo/ar/engineering/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF%D8%A9
https://www.mutah.edu.jo/ar/engineering/Departments/DeptProg.aspx?DeptName=%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://www.mutah.edu.jo/ar/engineering/Departments/DeptProg.aspx?DeptName=%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://www.mutah.edu.jo/ar/engineering/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://www.mutah.edu.jo/ar/engineering/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://www.mutah.edu.jo/ar/engineering/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
https://www.mutah.edu.jo/ar/engineering/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.mutah.edu.jo/ar/engineering/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.mutah.edu.jo/ar/engineering/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9/%20%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
https://www.mutah.edu.jo/ar/engineering/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%83
https://www.mutah.edu.jo/ar/pharmacy/Departments/DeptProg.aspx?DeptName=%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.mutah.edu.jo/ar/Science/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%20%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://www.mutah.edu.jo/ar/Science/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9
https://www.mutah.edu.jo/ar/Science/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1
https://www.mutah.edu.jo/ar/it/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8


 

برامج الدراسات العليا املتوائمة ورؤية اجلامعة يف حتقيق أهداف األمم املتحدة لتحقيق 

 التنمية املستدامة

 ماجستير في علم الغذاء و التغذية الزراعة

 
 ماجستير في اإلنتاج النباتي الزراعة

 

 ماجستير الحكومة األلكترونية االعمال

 
 ماجستير نظم المعلومات األدارية االعمال

 
 ماجستير في األقتصاد االعمال

 
 ماجستير إدارة عامة االعمال

 
 برنامج الدكتوراه الفلسفه في اإلدارة االستراتيجية االعمال

 
 ماجستير التسويق األلكتروني االعمال

 
 ماجستير موارد بشرية MBA االعمال

 
 ماجستير في الحقوق/  قسم عام الحقوق

 
 ماجستير في الحقوق/  قسم خاص الحقوق

 
 الدكتوراه في القانون الخاص قوقالح

 
 الماجستير في الملكية الفكرية وإدارة اإلبتكار الحقوق

 

https://www.mutah.edu.jo/ar/agriculture/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A1%20%D9%88%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%BA%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://www.mutah.edu.jo/ar/agriculture/Departments/DeptProg.aspx?DeptName=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D9%8A
https://www.mutah.edu.jo/ar/business/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://www.mutah.edu.jo/ar/business/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D9%86%D8%B8%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.mutah.edu.jo/ar/business/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://www.mutah.edu.jo/ar/business/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.mutah.edu.jo/ar/business/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9
https://www.mutah.edu.jo/ar/business/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=MBA%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82
https://www.mutah.edu.jo/ar/business/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=MBA%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%20%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://www.mutah.edu.jo/ar/law/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/%20%D9%82%D8%B3%D9%85%20%D8%B9%D8%A7%D9%85
https://www.mutah.edu.jo/ar/law/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/%20%D9%82%D8%B3%D9%85%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5
https://www.mutah.edu.jo/ar/law/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
https://www.mutah.edu.jo/ar/law/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5
https://www.mutah.edu.jo/ar/law/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%A8%D8%AA%D9%83%D8%A7%D8%B1


 

برامج الدراسات العليا املتوائمة ورؤية اجلامعة يف حتقيق أهداف األمم املتحدة لتحقيق 

 التنمية املستدامة

 درجة الماجستير في علم الجريمة العلوم االجتماعية

 
 درجة الدكتوراة في علم الجريمة العلوم االجتماعية

 
 درجة الماجستير في العالقات الدولية العلوم االجتماعية

 
 درجة الدكتوراة في العلوم السياسية العلوم االجتماعية

 
 درجة الماجستير في نظم المعلومات الجغرافية GIS العلوم االجتماعية

 
 الماجستير في االرشاد النفسي والتربوي العلوم التربوية

 
 برنامج الدكتوراه في االرشاد النفسي والتربوي العلوم التربوية

 
 ماجستير القياس والتقويم العلوم التربوية

 
 ماجستير علم النفس التربوي التربويةالعلوم 

 
 ماجستير إدارة تربوية العلوم التربوية

 
 درجة الماجستير في مناهج واساليب تدريس عامة العلوم التربوية

 
 دكتوراه في فلسفة المناهج والتدريس العلوم التربوية

 
 ماجستير تكنولوجيا التعليم العلوم التربوية

 

https://www.mutah.edu.jo/ar/social/Departments/DeptProg.aspx?DeptName=%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://www.mutah.edu.jo/ar/social/Departments/DeptProg.aspx?DeptName=%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://www.mutah.edu.jo/ar/social/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.mutah.edu.jo/ar/social/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.mutah.edu.jo/ar/social/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%20GIS%20%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%86%D8%B8%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.mutah.edu.jo/ar/education/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://www.mutah.edu.jo/ar/education/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://www.mutah.edu.jo/ar/education/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%B3%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D9%88%D9%8A%D9%85
https://www.mutah.edu.jo/ar/education/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D8%B9%D9%84%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A
https://www.mutah.edu.jo/ar/education/Departments/DeptProg.aspx?DeptName=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%88%D9%84%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://www.mutah.edu.jo/ar/education/Lists/Programms/StudyPlans.aspx?Title=%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC%20%20%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%20%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D9%88%20%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%20%D8%AA%D9%83%D9%86%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
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برامج الدراسات العليا املتوائمة ورؤية اجلامعة يف حتقيق أهداف األمم املتحدة لتحقيق 

 التنمية املستدامة

 الماجستير في التربية الرياضية علوم الرياضة

 
 الماجستير في التأهيل الرياضي علوم الرياضة
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