تهويــــــــــــــه
نفيدكم علماً بأن املديرية العام للبعجات أجرت بعض التعديالت يف برامج البعجات اخلارجية
 ،واليت وردت يف دليل الطالب لإللتحاق مبؤسسات التعليم العالي (املرحلة اجلامعية األوىل)
للعام األكادميي  ، 1027/1026وهي كالتالي:
أوالً :تعديالت يف بعض مسميات التخصصات باللغة العربية يف برامج البعجات اخلارجية
وبعجات جامعة عمان.
 بعجات جامعة عمان ( صفحات .)12- 66
اسم الربنامج

رمز
الربنامج
OE051

OE061

OE072

OE090

قبل التعديل

بعد التعديل

العلوم السلوكية )(BEHAVIORAL SCIENCES

العلوم السلوكية )(BEHAVIORAL SCIENCES

علوم التمريض ()Neuroscience

علم األعصاب ()Neuroscience

الهندسة (ما عدا هندسة العمليات والموارد)
& (ENGINEERING (OTHER THAN PROCESS
)RESOURCE ENGINEERING
اإلدارة الهندسية او الهندسة مع /واإلدارة
(Engineering Management or Engineering
)with Management
العلوم البيئية
)( ENVIRONMENTAL SCIENCES
(البيئة) إدارة الكوارث (Environmental) Disaster
)Management
الهندسة المعمارية أو البرامج ذات الصلة
( LANDSCAPE ARCHITECTURE OR A
) RELATED PROGRAM
هندسة المناظر الطبيعية )(Landscape Architecture

OE100
OE130

الهندسة (ما عدا هندسة العمليات والموارد)
& (ENGINEERING (OTHER THAN PROCESS
)RESOURCE ENGINEERING
اإلدارة الهندسية او الهندسة مع اإلدارة
(Engineering Management or Engineering
)with Management
العلوم البيئية
)( ENVIRONMENTAL SCIENCES
إدارة الكوارث (البيئية) (Environmental) Disaster
)Management
معمار المناظر الطبيعية أو البرامج ذات الصلة
( LANDSCAPE ARCHITECTURE OR A
) RELATED PROGRAM
معمار المناظر الطبيعية )(Landscape Architecture

اإلدارة والتجارة
) (BUSINESS & MANAGEMENT

اإلدارة واالعمال
) (BUSINESS & MANAGEMENT

التجارة )(Business
الفنون اإلبداعية
)(CREATIVE ARTS

االعمال )(Business
الفنون اإلبداعية
)(CREATIVE ARTS

وسائل اإلعالم الرقمية  /الفنون البصرية
)(Digital Media/Visual Arts

االعالم الرقمي  /الفنون البصرية
)(Digital Media/Visual Arts

 بعجات الفئة (ب) (صفحات .)82،80،76،67،66،61
اسم الربنامج

رمز
الربنامج
SE553
SE525

قبل التعديل

بعد التعديل

المساحة وعلم التخطيط أو المسح الكمي Surveying
بلد الدراسة :المملكة المتحدة
للذكور فقط
الهندسة الكهربائية وااللكترونية
Electrical & Electronic Engineering
مع تخصصات في االتصاالت أو الهندسة الصوتية او الطاقة
الكهربائية هندسة المعلومات الكهربائية
(Telecommunication, Sound Engineering, or
)Electrical Information Engineering

المساحة Surveying
بلد الدراسة :المملكة المتحدة
للذكور فقط
الهندسة الكهربائية وااللكترونية
Electrical & Electronic Engineering
مع تخصصات في (االتصاالت أو الهندسة الصوتية او هندسة
المعلومات الكهربائية)
(Telecommunication, Sound Engineering, or
)Electrical Information Engineering

SE527

الهندسة االلكترونية ،نظم االتصاالت ،الهندسة الكهربائية ،هندسة
الصوت.
(Electrical & Communication Systems or
)Electronics & Audio Engineering

SE572

نظم المعلومات الجغرافية
))(Geographical Information Systems or science (GIS

نظم  /علوم المعلومات الجغرافية
))(Geographical Information Systems or science (GIS

تقنية المعلومات واالتصال
التخصصات :هندسة البرمجة األعمال والتقنية
(Information and Communication
)Technology
Specializations in Software Engineering or
Business and Technology

تقنية المعلومات واالتصال
التخصصات :هندسة البرمجة أو األعمال والتقنية
(Information and Communication
)Technology
Specializations in Software Engineering or
Business and Technology

األعمال أو اإلدارة أو األعمال الدولية أو ريادة األعمال إدارة الموارد
البشرية

األعمال أو اإلدارة أو األعمال الدولية أو ريادة األعمال أو إدارة
الموارد البشرية

(Business, Management, International Business,
Entrepreneurship or Human Resource
)Management

(Business, Management, International Business,
Entrepreneurship or Human Resource
)Management

األعمال الدولية دراسات اإلدارة أو إدارة األعمال التطبيقية إدارة
الموارد البشرية
(International Business & Management
Studies or Applied Business Administration
)or Human Resource Management

األعمال الدولية ودراسات اإلدارة أو إدارة األعمال التطبيقية أو إدارة
الموارد البشرية
(International Business & Management
Studies or Applied Business Administration
)or Human Resource Management

SE624

SE631

SE654

نظم االتصال والكهرباء أو هندسة الصوت وااللكترونيات
(Electrical & Communication Systems or
)Electronics & Audio Engineering

ثانياً :تعديل يف اسم التخصص الرئيسي (صفحة .)89
قبل التعديل

بعد التعديل

العلوم اإلجتماعية  :علوم اجلرمية (العدالة اجلهائية)

العلوم اإلجتماعية  :اللغات

