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 الدليـــــل لجنــــة

 

ــر /األستاذ الدكتور عبدهللا خطايبة ـ ـ ـرة ق.أ. مدي ـ ـ ــة دائ ـ  والتخطيـط التنمي
 

 ئيًسار

 

 والتخطيط التنمية دائرة مديرمساعد  /عمـددددددـددددددر ب تـددددددـددددددـدددددداو  لسيـدددددددا
 

 عضًوا

 

 نيييييرشيييييييييي  ام يييييييييي ييييي ا / م ييييي ييييي   سيييييييييي  الييييي  ييييي ا السيييييييييي ييييي  

 

 اعضوً 

يدة  والمعلوما  الدراسدددددددا  قسدددددد  /كاتب أول /ربابعة خليفة إيمان السدددددد

 

 

 عضًوا
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 الجامعة رئيس كلمة

  آله الحمد هلل رب العالمين والصدددوة والسدددوم عل  أندددر  األمبياي والمرسدددلين مبينا محمد وعل

 ،،،أما بعد ،وصحبه أجمعين

حقيق تيصددددر  اا الدليل وما تالا جامعة اليرموك تواصدددل مسددديرة اتمجات والتطور والتمي   محو 

اتها العلمية رؤيتها ورسالتها الهادفة بأن تكون في طليعة الجامعا  األردمية واتقليمية الممي ة بتخصص

ها المعروفة بتطور ا األكاديمي والتطبي ها لروح العصدددددد ،قيالمتنوعة وبرامجها وأم ددددددطت ر ومواكبت

يث حد جاتا   ،ال عال  من تطور في مختلت مجاك  التكنولوجيا ومن تسدددددددابق في اكم هدل ال وما ي دددددد

ي التصنيفا  فحيث تتجه الجامعة محو الجودة والعالمية لتتبوأ مكامة علمية ممي ة تليق بها  ،واكبداعا 

ناملة تبني م اريعها في مياد ،العالمية توصلا  ولتتوج ما ،ين العل  والبحث والمعرفةولتصبح جامعة 

لفة في ندددددت  مجاتا  المخت  واتتخللا بالعطاي والبناي والتمي   اوأربعين عامً  خمسدددددةإليه الجامعة خول 

و  يئة ( عضدددددد51و) ،وطالبة ا( طالبً 640و) ،بعد أن بدأ  بكلية واحدة كلية العلوم واآلداب ،المجاك 

يًا، كما ( قسًما أكاديم64( خمسة ع ر كلية ويبلغ عدد األقسام فيها )15تض  الجامعة )أصبحا  ،تدريس

 تسعة( 9تض  عمادتين  ما عمادة البحث العلمي والدراسا  العليا، وعمادة نؤون الطلبة، إضافة إل  )

نددددتراك م  علمية وبحثية، محطة العلوم البحرية في العقبة باك كراس   ثمامي( 8، )علمية وإدارية ك امر

                   د (، ومكتددب إدار  واحددوحدددة الرقددابددة والتدددقيق الددداخليوحدددة إداريددة واحدددة ) معددة األردميددة،الجددا

، طلبة( دوائر في عمادة نددؤون ال4منها ) دائرة إداريةسددبعة ع ددر ( 17)و (،مكتب ال ددؤون القامومية)

 .ومتحت المسكوكا ردمي، ومتحت التاريخ الطبيعي، متحت التراث األ :ثوثة متاحتكما يض  

ا ، مدرسدددة مموذجية ألبناي العاملين في الجامعةصدددندوق اسدددتثمار جامعة اليرموك،  وتضددد  أيضدددً

ي  في مرك  التم  ، مرك  األمير فيصل لتكنولوجيا المعلوما و ، ومرك  صحي بالتعاون م  وتارة الصحة

 .الخدما  المكتبية للجامعا  الرسمية األردمية

معة يعمل في الجاو من مختلت دول العال ،عل  مقاعد الدراسدددددددة وطالبة ( طالًبا 37854وفيها )

اتداريين ( من العاملين 1406( من أعضدداي  يئة التدريس من مختلت الرتب والتخصددصددا ، و)1103)

( 2)و للبكالوريوسبرمامًجا ( 66) كما وأصددددددبحا جامعة اليرموك اآلن تقدم والفنيين والمسددددددتخدمين،

د طرحا أول ق كاماجامعة ال( برمامًجا للدكتورال، علًما بأن 16امًجا للماجستير و)برم( 66)دبلوم عالي و

اآلن  لغايةوتخرج منها ، 1977/1978برمامج  في الدبلوم والماجسددددددتير في التربية في العام الجامعي 

 ( طالب وطالبة.164162)

التعليما  الخاصدددة  من أجل عرض ،يهد   اا الدليل إل  اسدددتكمال الجهود التي بالا في السدددابق

البكالوريوس والدبلوم والماجسددتير للحصددول عل  الدرجا  العلمية المختلفة لكافة المراحل الدراسددية: )

لكافة التخصصا  العلمية المطروحة في كافة كليا  الجامعة لدرجة الخطط الدراسية ( وكالك والدكتورال



 ط

 

ملكة األردمية الهانددددددمية وتلبية حاجا  النهوض برسدددددددالة التعلي  العالي في المبهد   البكالوريوس

ورفد سوق العمل فيها بالكفايا  العلمية  ،المجتم  المحلي واتقليمي من التخصصا  العلمية واتمسامية

 المتخصصة. 

أن يبسددددط  اا الدليل للقارل والباحثين والمهتمين من داخل الجامعة وخارجها الرؤية العلمية  آمًو 

له   اوعومً  اد الطلبة وأعضدددددداي  يئة التدريس وجمي  المهتمين فيه مرندددددددً وأن يج ،السددددددديدة للجامعة

وإذ امته   ددال  ،(www.yu.edu.joبجددامددب المعلومددا  الموجودة عل  الموق  اتلكترومي للجددامعددة )

عل  جهود   الكبيرة  الفرصددددددة ألعرب عن نددددددكر  وتقدير  لفريق الدليل في دائرة التنمية والتخطيط

 وعمله  الدؤوب والمتقن.

 

 وهللا ولي التوفيق

 

 
 

 الجامعــــة رئيـــــــس

 

  

 

 إســــــوم مس ـــاد. د.أ
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 2021/2022 الدراسي للعام الجامعي التقوي 
 

 2021/2022األول  الدراسيالفصـــل 

 موحظـــا     ــــةاتجــــــراي / المناسب التاريــــــــــخ اليـــــــــوم

  تسجيل الطلبة القدام  12/09/2021 األحـــد

 19/09/2021 اكحـــــــد
بدي العام الجامعي وإجرايا  قبول الطلبة المستجدين وتسجيله  ودوام 

 أعضاي  يئة التدريس 

 

   فترة اكمسحاب و اتضافة 23/9/2021-19 لخميسا -األحد

  لطلبة البرامج التي يتطلب دوامها يوم السبا بدي الدراسة 25/09/2021 السبا

  بدي الدراسة 26/09/2021 األحـــــــــد

  آخر موعد تجراي امتحان غير مكتمل  14/10/2021 الخميـــس

 عطله* )تقديًرا( ـ  1442ربي  أول  12 ذكرى المولد النبو  ال ريت 19/10/2021 الثوثاي

  عتماد اكمتحان اكول لمساقا  البكالوريوسخر موعد كآ 18/11/2021 الخميـــس

  2021/2022بدي التسجيل للفصل الثامي  12/12/2021 األحـــــــــد

  خر موعد كعتماد اكمتحان الثامي لمساقا  البكالوريوسآ 16/12/2021 الخميـــس

  عوما  األعمال الفصلية واألم طة خر موعد كعتمادآ 23/12/2021 الخميـــس

  *عطله ذكرى الميود المجيد  25/12/2021 لسباا

  امتهاي فترة اكمسحاب لطلبة البكالوريوس 30/12/2021 الخميـــس

  خر موعد كعتماد المساقا  العملية ومساقا  الدراسا  العلياآ 30/12/2021 الخميـــس

  خر موعد لمناق ة الرسائل الجامعية ألغراض التخرجآ 30/12/2021 الخميـــس

 *عطله رأس السنة الميودية 01/01/2022 األربعاي

  امتهاي فترة اكمسحاب لطلبة الدراسا  العليا 06/01/2022 الخميس

 لثوثايا -السبا

08/01/2022 

 إل 

18/01/2022 

 ةاكمتحاما  النهائي

 

  لتدريسخر موعد كعتماد النتائج النهائية من قبل أعضاي  يئة اآ 23/01/2022 األحـــــــــد

  بدي إجاتة أعضاي  يئة التدريس 24/1/2022 األثنـــــين

  يوم التخريج  

 

 2021/2022الثامي  الدراسي الفصـــل

 موحظـــا      اتجــــــراي / المناسبــــة التاريــــــــــخ اليـــــــــوم

  استكمال عملية التسجيل للفصل 30/01/2022 األحـــــــــد

  بدي دوام أعضاي  يئة التدريس  06/02/2022 ـــــــداألحــ

 لخميسا -األحد
06/02/2022- 

10/02/2022 
 فترة اكمسحاب واتضافة

 

  بدي الدراسة لطلبة البرامج التي يتطلب دوامها يوم السبا 12/02/2022 السبا

   بدي الدراسة 13/02/2022 األحـــــــــد

   جراي امتحان غير مكتملخر موعد تآ 03/03/2022 الخميس

  اخر موعد كعتماد اكمتحان اكول لمساقا  البكالوريوس 07/04/2022 الخميـــس

   2021/2022بدي التسجيل للفصل الصيفي  24/04/2022 األحـــــــــد

 *عطله عيد العمال 01/05/2022 األحـــــــــد

 عطله* ) تقديًرا(عيد الفطر السعيد  02-/05/202205 الخميس – اكثنين

  خر موعد كعتماد اكمتحان الثامي لمساقا  البكالوريوسآ 05/05/2022 الخميـــس

  عوما  األعمال الفصلية واألم طة خر موعد كعتمادآ 12/05/2022 الخميـــس

  امتهاي فترة اكمسحاب لطلبة البكالوريوس 19/05/2022 الخميـــس

  د كعتماد المساقا  العملية ومساقا  الدراسا  العلياخر موعآ 19/05/2022 الخميـــس

  غراض التخـرجآخر موعد لمناق ة الرسائل الجامعية أل 19/05/2022 الخميـــس

 *عطله عيد اكستقول 25/5/2022 األربعاي

  امتهاي فترة اكمسحاب لطلبة الدراسا  العليا 26/05/2022 الخميـــس

 الثوثاي – السبا
28/05/2022 

 إل  07/06/2022
  اكمتحاما  النهائية



 ك

 

  آخر موعد كعتماد النتائج النهائية من قبل أعضاي  يئة التدريس 12/06/2022 األحـــــــــد

  بدي إجاتة أعضاي  يئة التدريس   13/06/2022 اتثنيــــــن

  يوم التخريج  

 

 2022/ 2021الصيفي  الدراسي الفصــــل

 موحظـــا  اتجــــــراي / المناسبــــة التاريــــــــــخ اليـــــــــوم

  استكمال عملية التسجيل للفصل 26/06/2022 األحـــــــــد

  بدي دوام أعضاي  يئة التدريـس  26/06/2022 األحـــــــــد

  فترة اكمسحاب واتضافة  28/06/2022 - 26 األحد ـ الثوثاي

  ي الدراسة لطلبة البرامج التي يتطلب دوامها يوم السبابد 02/07/2022 السبـــــا

   بدي الدراسة 03/07/2022 األحـــــــــد

 عطله* ضح  المبارك ) تقديًرا(عيد األ 10-4/07/20221    الخميس - األحد

  خر موعد تجراي امتحان غير مكتملآ 14/07/2022 الخميـــس

  ول لمساقا  البكالوريوسد اكمتحان األخر موعد كعتماآ 28/07/2022 الخميـــس

 عطله* )تقديًرا(  ـ4144محرم  1ةرأس السنة الهجري 30/07/2022 السبــــا

  خر موعد كعتماد اكمتحان الثامي لمساقا  البكالوريوسآ 11/08/2022 الخميـــس

  امتهاي فترة اكمسحاب لطلبة البكالوريوس 11/08/2022 الخميـــس

  خر موعد كعتماد المساقا  العملية ومساقا  الدراسا  العلياآ 18/08/2022 الخميـــس

  آخر موعد لمناق ة الرسائل الجامعية تغراض التخرج  18/08/2022 الخميـــس

  امتهاي فترة اكمسحاب لطلبة الدراسا  العليا 25/08/2022 الخميـــس

  لنهائية اكمتحاما  ا 31/08/2022 - 27 ألربعايا -السبــا 

  آخر موعد كعتماد النتائج النهائية  04/09/2022 األحـد

  بدي إجاتة أعضاي  يئة التدريس 05/09/2022 اتثنين

  يوم التخريج  
 

  ل حسب التقوي  الهجرطالع* 
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 الجامعة إدارة
2021 

 

 رئاسة الجامعة

إسوم مســاد. د.أ   الجامعــة رئيـس 

األكاديمية  ل ؤونل الرئيس مائب  موفق العموش. د.أ  

رياض المومني. د.أ اتدارية  ؤونلل الرئيس مائب   

كفي درادكة. د.أ الرئيس مست ار   

تريقا تياد . أد  مساعد الرئيس 

 

 العمداي

 عميد كلية العلوم أحمد بطاينة األستاذ الدكتور 

 عميد كلية اآلداب   محمد بني دومياألستاذ الدكتور 

 عميد كلية اكقتصاد والعلوم اتدارية محمد الروابدة وراألستاذ الدكت

 عميد كلية الحجاو  للهندسة التكنولوجية موفق العتوماألستاذ الدكتور 

 عميد كلية التربية موا  ال طناو األستاذ الدكتور 

 عميد كلية ال ريعة والدراسا  اتسومية الربابعة الفقير ةاألستاذ الدكتور أسام

 عميد كلية التربية الرياضية مبيل نمروخلدكتور األستاذ ا

 عميد كلية القامون يوست عبيدا األستاذ الدكتور 

 عميد كلية الفنون الجميلة  حدادوائل األستاذ الدكتور 

 عميد كلية تكنولوجيا المعلوما  وعلوم الحاسوب سامر سمارةاألستاذ الدكتور 

 اآلثار واكمثروبولوجياعميد كلية   امي  ياجنةاألستاذ الدكتور 

 عميد كلية السياحة والفنادق محمد ال ناقاألستاذ الدكتور 

 عميد كلية الطب خلدون الب ايرةاألستاذ الدكتور 

 عميد البحث العلمي والدراسا  العليا األستاذ الدكتور أيمن حمودة

 عميد نؤون الطلبة  محمد م اودة الدكتور

 ية اتعومعميد كل خلت الطا ا الدكتور 

 عميد كلية الصيدلة ميرفا الصوص لالدكتور

 

 مواب العمداي 

 مائب عميد كلية العلوم نحادل م يدالدكتور األستاذ 

 مائب عميد كلية العلوم محمد الرواشالدكتور األستاذ 

 مائب عميد كلية التربية أحمد ال ريفيناألستاذ الدكتور 

 ميد كلية ال ريعة والدراسا  اتسوميةمائب ع يحي  نطناو األستاذ الدكتور 

 مائب عميد كلية التربية الرياضية األستاذ الدكتور أحمد بطاينة 

 مائب عميد كلية الفنون الجميلة  بسام الردايدةاألستاذ الدكتور 



 م

 

 مائب عميد كلية تكنولوجيا المعلوما  وعلوم الحاسوب األستاذ الدكتور محمد الرواش

 مائب عميد كلية اتعوم ع ام عنام ةالدكتور األستاذ 

 مائب عميد كلية الطب الدكتور تين العابدين عبدهللااألستاذ 

 مائب عميد البحث العلمي والدراسا  العليا األستاذ الدكتور فيصل الخطيب

 مائب عميد نؤون الطلبة  اد  طوالبة األستاذ الدكتور

 مائب عميد كلية اآلداب  أسامة عمر الدكتور 

 مائب عميد كلية اكقتصاد والعلوم اتدارية الدكتور يحي  بني ملح 

 مائب عميد كلية اكقتصاد والعلوم اتدارية الدكتور محمود الهيو 

 مائب عميد كلية الحجاو  للهندسة التكنولوجية الدكتور محمد ال بيد 

 مائب عميد كلية الحجاو  للهندسة التكنولوجية الدكتور مظهر طعامنه

 مائب عميد كلية القامون مها خصاومةالدكتور 

 مائب عميد كلية تكنولوجيا المعلوما  وعلوم الحاسوب عبدالرؤو  البصولالدكتور 

 مائب عميد كلية اآلثار واكمثروبولوجيا أحمد ال رمانالدكتور 

 مائب عميد كلية السياحة والفنادق الدكتور أحمد المخادمة

 مائب عميد كلية الصيدلة عوي الجباليالدكتور 

 مائب عميد نؤون الطلبة العتومالدكتور محمد 

 

  مساعدو العمداي

  ل ؤون ضبط الجودة عميد كلية ال ريعة والدراسا  اتسوميةمساعد  أسماي بني يومس  األستاذ الدكتورل

 لعوقا  الدوليةل ؤون التدريب وا عميد كلية التربية الرياضيةمساعد  األستاذ الدكتور محمد فاي  

 ل ؤون الجودةعميد كلية العلوم مساعد  الدكتور المثن  الكركي

 جيةل ؤون الوحدا  التابعة للكلية والم اري  الخار عميد كلية العلوممساعد  الدكتور أمس عبابنه

 ضبط الجودةمساعد عميد كلية اآلداب ل ؤون  رائدة الرمضان ةالدكتور

  اكقتصاد والعلوم اتداريةد عميد كلية مساع خلدون الداود الدكتور

  مساعد عميد كلية الحجاو  للهندسة التكنولوجية الدكتور حسن ذيابا  

  مساعد عميد كلية الحجاو  للهندسة التكنولوجية الدكتور يسرى عبيدا  

  لضبط الجودة عميد كلية التربيةمساعد  مؤيد مقداد  الدكتور

 ساعد عميد كلية التربية ل ؤون الطلبةم إبرا ي  مقابلة  الدكتور

  ل ؤون المسجد عميد كلية ال ريعة والدراسا  اتسوميةمساعد  ماير ال راير  الدكتور

 مساعد عميد كلية ال ريعة والدراسا  اتسومية ل ؤون الطلبة ناد  األحمد  الدكتور

 لجودةل ؤون ا عميد كلية التربية الرياضيةمساعد  سمير قاس   الدكتور

 لل ؤون الطوبية عميد كلية التربية الرياضيةمساعد  محمد مقابلة  الدكتور

 ل ؤون ضبط الجودة عميد كلية الفنون الجميلةمساعد   رائدة علوان  الدكتورة

 مساعد عميد كلية تكنولوجيا المعلوما  وعلوم الحاسوب  أبرار العبد الحق لالدكتور

 ل ؤون ضبط الجودة ميد كلية اآلثار واألمثروبولوجيامساعد ع الدكتورة سحر خصاومة 

 ل ؤون ضبط الجودة عميد كلية اتعوممساعد   فرحان عليما  الدكتور



 ن

 

 ل ؤون ضبط الجودة والفنادقمساعد عميد كلية السياحة  ة أريج العودا الدكتور

 ل ؤون ضبط الجودة عميد كلية الصيدلةمساعد  سج  النهار  الدكتورة

  مساعد عميد ل ؤون الطلبة بول الجعيد  رالدكتو

 مساعد عميد نؤون الطلبة كرا الحدادالدكتورة 

 ميمساعد عميد البحث العلمـي والدراسا  العليا ل ؤون أخوقيا  البحث العل ديما البلص الدكتور

 مساعد العميد ل ؤون البحث العلمي ونؤون المبتعثين مظهر ال عبي  الدكتور

 مساعد العميد ل ؤون قس  العلوم الطبية السريرية مد ال عبي  مح الدكتور

 
 رؤساي األقسام األكاديمية

 كلية العلوم 

 رئيس قس  الكيمياي عبدالمنع  رواندةالدكتور األستاذ 

 رئيس قس  الفي ياي رياض عبابنةالدكتور 

 رئيس قس  العلوم الحياتية  بهاي الدين الطرادالدكتور 

 رئيس قس  اتحصاي  لقادر محمد االدكتور 

 رئيس قس  الرياضيا  محمد الجملالدكتور 

 رئيس قس  علوم األرض والبيئة رنيد جرادا الدكتور 

 رئيس قس  المساقا  الخدمية العلمية سناي العودا  لالدكتور

 

 كلية اآلداب

 رئيس قس  اللغة العربية وآدابها عبدالقادر بني بكرالدكتور األستاذ 

 رئيس قس  العلوم السياسية خير ذيابا ذ الدكتور األستا

 رئيس قس  اللغة اتمجلي ية وآدابها يوست بدرالدكتور األستاذ 

 رئيس قس  اللغا  الحديثة بتول المحيسن ةالدكتور

 والخدمة اكجتماعية رئيس قس  عل  اكجتماع عبدالباسط الع ام الدكتور 

 خرئيس قس  التاري عمر العمر الدكتور 

 رئيس قس  الجغرافيا خالد اله ايمة الدكتور

 رئيس قس  الترجمة إبرا ي  درويشالدكتور 

 رئيس قس  اللغا  السامية وال رقية النصيرا الدكتور محمد 

 

 كلية اكقتصاد والعلوم اتدارية 

 رئيس قس  اكقتصاد سهيل مقابلةالدكتور 

 رئيس قس  المحاسبة ع امالمحمد الدكتور 

 رئيس قس  اتدارة العامة  ناكر العدوانتور الدك

 رئيس قس  العلوم المالية والمصرفية  بثينة خراب ةة الدكتور

 رئيس قس  إدارة األعمال  صالح العمرالدكتور 

 رئيس قس  التسويق   دديل حداد ةالدكتور



 س

 

 رئيس قس  المال واألعمال الواكدأحمد  الدكتور 
 

 نولوجية كلية الحجاو  للهندسة التك

 رئيس قس  الهندسة الميكاميكية األستاذ الدكتور عمار الروسان 

 رئيس قس   ندسة القوى الكهربائية أنر  ردايدةالدكتور 

 رئيس قس   ندسة اكلكتروميا  تيد البطاينةالدكتور 

 رئيس قس   ندسة الحاسوب ي ن العيس الدكتور 

 تصاك رئيس قس   ندسة اك نريت عبدالرتاقالدكتور 

 رئيس قس   ندسة النظ  والمعلوماتية الطبية الحيوية عصام أبو قاسميةالدكتور 

  رئيس قس  الهندسة المدمية علي نحادةالدكتور 

 رئيس قس  الهندسة الصناعية داميا بني  امي الدكتور 

 رئيس قس   ندسة العمارة تيد الديكالدكتور 

 

 كلية التربية 

 رئيس قس  اتدارة وأصول التربية   نطناو موا   الدكتوراألستاذ 

 رئيس قس  المنا ج وطرق التدريس    عماد السعد الدكتور األستاذ 

 رئيس قس  عل  النفس اترناد  والتربو     حم ة ربابعةالدكتور 
 

 

 كلية ال ريعة والدراسا  اكسومية 

 رئيس قس  الفقه وأصوله عبدهللا ربابعةالدكتور األستاذ 

 رئيس قس  الدراسا  اتسومية إبرا ي  الخالد دكتور ال

 رئيس قس  أصول الدين خالد ال رمانالدكتور 

 رئيس قس  اكقتصاد والمصار  اتسومية ميساي ملح  ةالدكتور
 

  
 

 

 كلية التربية الرياضية

 رئيس قس  التربية البدمية     أحمد عكورالدكتور األستاذ 

 رئيس قس  علوم الرياضة     ل يودخالد االدكتور األستاذ 
  
 

 كلية القامون 

 رئيس قس  القامون الخاص      عدمان العمر الدكتور

 رئيس قس  القامون العام      أحمد تقيبة الدكتور

 
 

 كلية الفنون الجميلة 

 رئيس قس  الموسيقا          مضال عبيدا الدكتور 

 لت كيلية          رئيس قس  الفنون ا الدكتور قاس  ال قران



 ع

 

 رئيس قس  الدراما           بول ذيابا الدكتور 

 
 

 كلية تكنولوجيا المعلوما  وعلوم الحاسوب 

 رئيس قس  عل  الحاسوب       معاوية ال ناقالدكتور 

 رئيس قس  مظ  المعلوما   رامي ملكاو الدكتور 

 معلوما  التكنولوجيا رئيس قس   بول أبو عطاالدكتور 

 
 

 كلية اآلثار واكمثربولوجيا 

 رئيس قس  النقوش            األستاذ الدكتور  امي  ياجنة

 مثربولوجيا         رئيس قس  األ خضر عتومالدكتور 

 رئيس قس  اآلثار           ما ر طربوشالدكتور 

 رئيس قس  صيامة المصادر التراثية وإدارتها            

 رئيس قس  المساقا  الخدمية اتمسامية عموش الالدكتور معن 

 
 

 كلية اتعوم 

ادالدكتور   رئيس قس  العوقا  العامه واتعون         خلت الحم 

 رئيس قس  الصحافة        الدكتور ت ير الطا ا 

 والتلف يون        ةرئيس قس  اتذاع محمد البرماو الدكتور 

 

 كلية السياحة والفنادق

 رئيس قس  السياحة والسفر           مخادمة أحمدالدكتور 

 رئيس قس  اتدارة الفندقية حك  نطناو الدكتور 

 

 

 كلية الصيدلة

  الصيدكميا  والتقنية الصيدكميةرئيس قس    عبيدمحمد  الدكتور

  الكيمياي الطبية والعقاقير رئيس قس    ي ن عكام  الدكتور

 يدلة السريرية والممارسة الصيدكميةرئيس قس  الص الدكتور غيث الطعامي 

 
 

 كلية الطب

 رئيس قس  العلوم الطبية األساسية األستاذ الدكتور وليد المومني

 رئيس قس  العلوم الطبية السريرية الدكتور ياسر رندان

 

 رؤساي تحرير المجو  

 للغا  الحديثةاألردمية مجلة الرئيس تحرير  فوات عبدالحقاألستاذ الدكتور 

 لفي يايألردمية لمجلة االرئيس تحرير  إبرا ي  أبو الجرايشألستاذ الدكتور ا



 ف

 

 لكيمياياألردمية لمجلة الرئيس تحرير  أيمن حمودة األستاذ الدكتور

 لرياضيا  واتحصاياألردمية لمجلة الرئيس تحرير  عبدهللا الجراحاألستاذ الدكتور 

 لعلوم التربويةاألردمية لجلة مالرئيس تحرير  األستاذ الدكتورة نادية التل

 لفنوناألردمية لمجلة الرئيس تحرير  محمد غواممةاألستاذ الدكتور 

 رئيس تحرير مجلة أبحاث اليرموك األستاذ الدكتور أميس خصاومة 
 

 

 ورؤساي أقسام إداريةوم رفي برامج علمية مدراي كراس  

 دابكلية اآل /مدير كرسي عرار األستاذ الدكتور مبيل حداد

 مدير كرسي سمير الرفاعي/ مرك  الملكة راميا للدراسا  األردمية محمد العناقرة األستاذ الدكتور 

 مدير كرسي األلكسو للدراسا  والبحوث التربوية 

 كرسي محمود الغول لدراسا  الج يرة العربية والنقوش  

 كرسي سمير نما لتاريخ المسكوكا  والحضارة اتسومية 

 ومسكو للدراسا  الصحراوية والحد من التصحركرسي الي 

راسا  كلية ال ريعة والد /ال يخ صالح عبدهللا كامل لإلقتصاد اتسوميمدير  

 اتسومية

 سوميةكلية ال ريعة والدراسا  ات /تسوميةامدير كرسي با امج للدراسا   

 مكلية العلو /مدير متحت التاريخ الطبيعي الدكتور المثن  الكركي

 كلية التربية /م ر  برمامج التربية العملية سليمان ق اق ةالدكتور 

 أمين عام متحت التراث األردمي/ كلية اآلثار واألمثربولوجيا الدكتور حسين الصبابحة 

 كلية اتعوم /FMاليرموك  مدير إذاعة الدكتور ت ير الطا ا  

   اكعتماد وضمان الجودةرئيس قس  التدريب والتطوير/ مرك الدكتور خالد مهار

 رئيس قس  اكعتماد/ مرك  اكعتماد وضمان الجودة الدكتور محمد تيتون

 رئيس قس  الجودة/ مرك  اكعتماد وضمان الجودة الدكتور فارس مطالقة

 دوليةرئيس قس  مقل المعرفة والتكنولوجيا/ دائرة العوقا  والم اري  ال الدكتور محمود مساعدة 

 م ر  برمامج القرآن الكري  + إمام وم ر  نؤون مسجد موح القضاة أمون ال ماليالدكتور م
 

 مديرو المراك  

  اكعتماد وضمان الجودةمدير مرك   عبدهللا خطايبةالدكتور األستاذ 

 مرك  التعل   اتلكترومي ومصادر التعلي  المفتوحةمدير  سامر سمارلالدكتور األستاذ 

 مدير مرك  اللغا   صي اح العكش الدكتور

 مدير مرك  دراسا  الوجئين والناتحين والهجرة القسرية  أمس الصبح الدكتور

 مدير مرك  الملكة راميا للدراسا  األردمية وخدمة المجتم  الدكتور ي ن ال بول

 مرك  األميرة بسمة لدراسا  المرأة األردمية ةمدير آمنه خصاومه لالدكتور

  مرك  الريادة واكبتكارمدير  دالدكتور   ام المساعي

 دائرة العوقا  والم اري  الدوليةمدير  الدكتور غات  مقابلة 

 مدير مرك  الحاسب والمعلوما   أسحق مطالقه المهندس



 ص

 

 مدير مرك  األمير فيصل لتكنولوجيا المعلوما   

 مدير مرك  التمي  للخدما  المكتبية  

 

 مديرو الدوائر 

 مدير دائرة التنمية والتخطيطق.أ.  عبدهللا خطايبة األستاذ الدكتور

 ال ؤون القامومية مكتبمدير  كفي درادكةالدكتور األستاذ 

 مدير دائرة مكتبة الحسين بن طول عمر الغولالدكتور 

 مدير دائرة العوقا  والم اري  الدولية غات  مقابلةالدكتور 

 مدير دائرة الموارد الب رية خليل ارنيدا 

 مدير المدرسة النموذجية أسامة الع ام

 والتدقيق الداخليالرقابة  وحدةمدير  محمود عبدالعال

 مدير دائرة العوقا  العامة واتعوم مخلص العبيني

 ق.أ. مدير دائرة الرئاسة /مدير دائرة أمامة سر المجالس واللجان عـُو ناكر

 مدير الدائرة المالية عبدالباسط الحمور 

 مدير صندوق اكستثمار لجامعة اليرموك حول ة وليد

 واتمتاج والصيامة مدير دائرة الهندسة معي  خصاومةالمهندس 

 مدير دائرة الخدما  العامة المهندس خالد عوومة

 اللواتمالم تريا  ومدير دائرة  عمر محافظةالسيد 

 مدير دائرة القبول والتسجيلق.أ.  خالد الحمور السيد 

 مدير دائرة األمن الجامعيق.أ.  س محمد خرانقةالمهند

 عمادة نؤون الطلبة/ مدير دائرة الخدما  الطوبية ق.أ. مهند  نامدة

 عمادة نؤون الطلبة/ مدير دائرة الن اط الثقافي والفني ق.أ. أحمد تايد

 عمادة نؤون الطلبة/ مدير دائرة الرعاية الطوبية ق.أ. ميرفا حتاملة

 الطلبة/ مدير دائرة الن اط الرياضيعمادة نؤون  

 

 المدراي ومساعد  مواب 

 مائب مديرة مرك  األميرة بسمة للدراسا  األردمية تمارا اليعقوبالدكتورة 

 مائب مدير مرك  دراسا  الوجئين والناتحين والهجرة القسرية الدكتور عوي القضال

 اري  الدوليةمائب مدير دائرة العوقا  والم  الدكتور سيت عثامنة

 مرك  األميرة بسمة لدراسا  المرأة األردمية ةمديرمائب  الدكتورة رب  العكش 

 حمساعد مدير مرك  التعل  اتلكترومي ومصادر التعلي  المفتومساعد  أحمد كليبالدكتور 

 مساعد مدير مرك  اللغا  أحمد أبو دلوالدكتور 

 اميا للدراسا  األردمية وخدمة المجتم ة ركمائب مدير مرك  المل السيد محمد السعود

 مائب مدير مرك  الوجئين والناتحين والهجرة القسرية السيد مصطف  ال ياب
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 سطور في اليرموك جامعة
 

  موق  الجامعة 

حة على مسا ،ن( كم عن العاصمة عما90ردنية الهاشمية وعلى بعد )ربد في شمال المملكة األإتقع جامعة اليرموك في مدينة 

ينة اربد وفي إلى مساحات أرض أخرى تابعة للجامعة في مد ةفي الموقع الحالي واألرض الجنوبية هذا باإلضاف 2م685000تقدر بـ 

 وهي ثاني جامعة أردنية من بين الجامعات الرسمية. ،2م139264 ـأماكن أخرى من المملكة تقدر ب

 

 م أتها ووحداتها التنظيمية

سدددتقبل  بتأسددديا جامعة اليرموك حي  ا 1975امية بتاريخ الرابع والعشدددرين من حايران عام صددددرت اإلرادة الملكية السددد

بة في بداية العام الجامعي  لدفعة األولى من الطل ب  640وعددهم ) 1977-1976جامعة اليرموك ا بة ا( طال في حرم جامعي  ،وطال

 هي كلية العلوم واآلداب. وبدأت بكلية واحدة  امؤقت   ااعتبر حينها حرم   ،محدود في مدينة اربد

شكل  "كلية العلوم واآلداب" النواة 1976بدأت جامعة اليرموك مسيرتها التعليمية في عام   ،س للجامعةوحجر األسا ،حي  

العلوم اإلنسانية ووكان  دوائر اللغة العربية واللغة اإلنجلياية  ،وضم  تخصصات في العلوم واآلداب واالقتصاد والعلوم اإلدارية

حتى  ،اوكيف   ام  ك ،امضددطرد   اونمو   اوقد شددهدت الجامعة منذ إنشددائها تطور   ،1980إلجتماعية نواة كلية اآلداب التي تأسددسدد  عام وا

لطالب أعداد ا ،وتكاملها ،تعدد وتنوع التخصددددددصددددددات العلمية واإلنسددددددانية :أصددددددبح  من أبرز جامعات المملكة من كافة النواحي

 كفاءة الخريجين.  ،البح  العلمي ،الهيئة التدريسيّة ،والطالبات

                            لع ومن أجددإ إتدداحددة فرصددددددددة الدددراسددددددددة الجددامعيددة لخريجي الثددانويددة العددامددة األردنيين و ير األردنيين فقددد تّم في مط

 إنشاء البرنامج الموازي الستيعاب الطلبة في جميع التخصصات المطروحة في الجامعة. 1998 -1997عام 

بات سددوق جح  الجامعة بإضددافة نطاق واسددع من البرامج الدراسدديّة الجديدة والتخصددصددات التي تلبي احتياجات ومتطلوقد ن

 حي  تّم تطوير عدد كبير من األقسام األكاديمية لتصبح كليات: ،وطموحات المجتمع باستمرار ،العمإ

  1981كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية عام. 

 1984كنولوجية عام كلية الحجاوي للهندسة الت . 

  2003/2004معي من العام الجا اوالذي تم تحويله إلى كلية اآلثار واألنثروبولوجيا اعتبار   1984معهد اآلثار عام . 

  1988/1989كلية التربية عام. 

  1990كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية عام. 

  1993كلية التربية الرياضية عام. 

  1999كلية القانون عام. 

 2001/2002ة الفنون الجميلة عام كلي. 

  2002/2003كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب عام. 

  2008كلية اإلعالم عام. 

  2011/2012كلية السياحة والفنادق في العام الجامعي . 

  2012/2013كلية الطب في العام الجامعي . 

  2013/2014كلية الصيدلة في العام الجامعي. 
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ستمر اليرموكو ا من ت سام جديدة مؤخر  ستحداث برامج وأق شاء  بالتطور األفقي والعمودي إلى هذا اليوم حي  تّم ا أبرزها: إن

مال واألعمال" قسدم "اقتصداد الو(، 2013قسدم "الهندسدة الصدناعيّة" وقسدم "هندسدة العمارة" بكلية الحجاوي للهندسدة التكنولوجية )

ولوجيا المعلومات سم "هندسة البرمجيات" وقسم "الشبكات وأمن المعلومات" بكلية تكن(، وق2016بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية )

خصدددصددداتهم (. وسدددعي ا من الجامعة وراء تاويد الطلبة بالمعارف والمهارات والقدرات التي تدعمهم في ت2016وعلوم الحاسدددوب )

ا واستحداث األقسالجامعية المختلفة فقد تم توفير مقررات إجبارية واختيارية في الخطط الدر ام "المساقات الخدمية اسية المقرة مؤخر 

 العالي التعليم امجل ، ووافقعلى التوالي اآلثار واألنثروبولوجيااإلنسدددددددانية" و"المسددددددداقات الخدمية العلمية" بكلية اآلداب وكلية 

 برامج وثالثة اني،السيبر األمن: الوريوسالبك لدرجة منها نذكر الجديدة، األكاديمية البرامج من عدد استحداث على اليرموك لجامعة

 يساعد مما ألمانية، - إنجلياية غةول إسبانية، - إنجلياية لغة فرنسية، - إنجلياية لغة: وهي اللغوي، االتصال مهارة على تركا جديدة

 المعلومات نيةوتق ريادة،وال القيادة: منها نذكر الماجسددددددتير برامج من عدد اسددددددتحداث تمّ  كما. لهم عمإ فرص إيجاد على الخريجين

 والذكاء ،(لعلوما بكلية والبيئة األرض وعلوم اآلداب كلية في الجغرافيا قسدددددمي بين مشدددددترك برنامج وهو) الجيولوجية -الجغرافية 

رامج ية لجميع البوماجستير الفياياء الطبية، والهندسة الميكانيكية. كما ُطورت خالل السنوات الماضية الخطط الدراس. االصطناعي

تمتع بالمهارات النظرية يالدراسية للتماشي مع خطط التعليم ومع المخرجات التعليمية القابلة للقياس والتقويم، والتي تهتم ببناء خريج 

 والعملية، قادر على إنجاز البحوث العلمية وفق أرفع المعايير العالمية.

ا أكاديمي ا، كما تضدددم عمادتين هما ع64( خمسدددة عشدددر كلية ويبلا عدد األقسدددام فيها )15تضدددم الجامعة ) مادة البح  ( قسدددم 

حطة العلوم علمية وبحثية، م كراس   ثماني( 8كا، )امر تسددددعة( 9العلمي والدراسددددات العليا، وعمادة شددددؤون الطلبة، إضددددافة إلى )

تب إداري واحد (، ومكداخليوحدة الرقابة والتدقيق الوحدة إدارية واحدة ) البحرية في العقبة باالشددددددتراك مع الجامعة األردنية،

متحف  :متاحف ثالثةكما يضم ، ( دوائر في عمادة شؤون الطلبة4منها ) دائرة إداريةسبعة عشر ( 17)و (،مكتب الشؤون القانونية)

 .ردني، ومتحف التاريخ الطبيعي، ومتحف المسكوكاتالتراث األ

ا اون مع ء العاملين في الجامعة، ومركا صددحي بالتعمدرسددة نمويجية ألبناصددندوق اسددتثمار جامعة اليرموك،  وتضددم أيضدد 

 .ة األردنيةمركا التّميا في الخدمات المكتبية للجامعات الرسمي، مركا األمير فيصإ لتكنولوجيا المعلوماتو ، وزارة الصحة

( من العاملين 1400( من أعضدددددداء هيئة التدريا من مختلف الرتب والتخصددددددصددددددات، و)1104يعمإ في الجامعة )حي  

 داريين والفنيين والمستخدمين.اإل

 

 الرؤية:

ليعة الجامعات الريادة والتميا في مجاالت التعليم والبح  العلمي بما يسددهم في خدمة المجتمع لتصددبح جامعة اليرموك في ط

 .اوعالمي   اوأن تحتإ مكانة مرموقة إقليمي   ،األردنية

 

 

 الرسالة:

اعي يخدددم وإنتدداج بحدد  علمي إبددد ،المعرفددة من خالل تقددديم تعليم ممياإعددداد الكفدداءات العلميددة في مختلف حقول العلم و

سددتجابة لمتطلبات واال ،ويسددهم في بناء اقتصدداد المعرفة من خالل إيجاد بيئة جامعية محفاة لعبداع وحرية الفكر والتعبير ،المجتمع

 المجتمع والتطور العلمي. 
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 :ستراتيجيةاأل دا  ات

 :التالية ستراتيجيةسالتها تم تحديد الغايات اإللرؤية الجامعة ور اتحقيق  

مخرجاته باحتياجات  وربط ،اإلرتقاء بالبح  العلمي في الجامعة نحو المعايير العالمية عبر توفير متطلباته المادّية والفنّية .1

 مع التركيا على احتياجات المجتمع المحلي. ،التنمية الوطنيّة

 ،لعمإويمتلك الخصددددددائج إلنتاج المعرفة والمنافسددددددة في سددددددوق ا ،اوتطبيقي   امؤهإ علمي   ،إعداد خريج يي جودة عالية .2

 .والمساهمة الفعّالة في تنمية المجتمع

العالميّة في مسددددديرة  وتبادل الخبرات من أجإ تحقيق قيم ،تعميق العالقات الخارجيّة مع الجامعات والمراكا العلميّة العالميّة .3

 الجامعة ورؤيتها المستقبليّة.

اد معايير واعتم ،الجهاز اإلداري في الجامعة لتحقيق رؤيتها من خالل التوسع في الالمركاية وتفويض الصالحيات تطوير .4

 موضوعية في اختيار المواقع القيادية تعتمد على التنافسيّة والشفافيّة والُمساءلة.  

السددددددتقالل وتحقيق ا ،سددددددتراتيجيةطها اإلتعايا الموقف المالي للجامعة لتكون قادرة على أداء وظائفها وأدوارها وفق خط .5

 المالي واإلداري الكامإ الذي يسمح بتحقيق التميا واإلبداع في مخرجاتها.

 لمجتمعي.رفع مستوى الشراكة المستدامة بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي لضمان وصول رسالة التعليم الجامعي ا .6

 ،ات التطبيقيةويمتلك المهار ،ومنتجا في المجتمع فاعال   اليكون عضددددددو  إعداد طالب جامعي يتمتع بالحا الوطني واالنتماء  .7

 بما يكفإ جاهايته لسوق العمإ. ،ومهارات االتصال والمهارات الكتابية والشفوية ،والعلوم المعرفية

لسوق المحلي اوحاجات  ،وبما يتناسب مع رسالة الجامعة وأهدافها ،استكمال تطوير الجامعة باتجاه مفهوم الجامعة الشاملة .8

 ومتطلبات التنمية المستدامة. ،واإلقليمي والعالمي

مام بجودة واالهت ،ورفع مسددددددتوى مخرجاتها لتلبية احتياجات المجتمع المحلي ،الوصددددددول إلى التميا في العملية التعليمية .9

 والتميا بمستوى الدقة والشفافية في األعمال اإلدارية. ،البح  العلمي في الجامعة

مسدددتمرينت لتحقيق رين األكاديمي واإلداري في الجامعة وتأهيلهما عبر توفير حاجاتهما من التعليم والتدريب التطوير الكاد .10

لتنمية اإي إن العنصددددددر البشددددددري هو األسدددددداس في  ،رؤية الجامعة وأهدافها في ظإ متغيرات البيئة الداخلية والخارجية

 والتطوير.

 

 القي  والمبادل:

القي بما القي: تسددددددعى جامعة اليرموك إلى تحقيق أعلى مسددددددتويات االلتاام اإلجتماعي واألخااللتاام اإلجتماعي واألخ .1

 .لياوالمثإ اإلنسانية الع ،والعادات والتقاليد العربية األصيلة ،يتماشى مع تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف

ا عن طريق لطلبتها والعاملين فيه االنتماء: تسدددددعى الجامعة جاهدة إلى تحقيق أعلى مسدددددتويات االنتماء الوطني الصدددددادق .2

 .ووضع المصلحة العامة فوق كإ المصالح الشخصية ،تعايا الروح الوطنية

التفاعإ اإليجابي  وتسددددعى إلى ،الرؤية العالمية: تتبنى الجامعة رؤية عالمية من حي  المبادئ والمعايير اإلنسددددانية العالمية .3

  .الجامعات والمراكا البحثية العالمية المتمياة وفتح أبواب التعاون مع جميع ،مع جميع الثقافات

االهتمامات ووتوسيع رقعة التخصصات  ،الشمولية: تسعى الجامعة إلى تحقيق الشمولية في تكامإ أشكال المعرفة المختلفة .4

 .البحثية التي تركا عليها

بح  العلمي وخدمة لعملية التعليمية والإلى تطوير ا اسددددداعية دائم   ،الجودة: تلتام الجامعة بمعايير تربوية رفيعة المسدددددتوى .5

 .المجتمع وفق أرفع مستويات الجودة والنوعية
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ميعها ال بد أن يُدعم مكافأة األداء المتميا والمساءلة: تؤمن الجامعة  بأن السلوك اإليجابي والتميا ألعضاء أسرة الجامعة ج .6

 ،م مساءلة للعاملينفإن الجامعة سوف تفعإ نظا ،القدر نفسهوب ،من خالل خطط الجامعة لمكافأة األداء المتميا للعاملين فيها

 .القيادات األكاديمية واإلدارية اوخصوص  

ل والنااهة والحرية وتؤكد اهتمامها بقيم العد ،الشدددفافية والحرية األكاديمية: تشدددجع الجامعة االنفتاح والتفاعإ مع اآلخرين .7

 .األكاديمية

يلك من  ويتحقق ،تشارك أطراف الجامعة جميعها في عملية صنع القرار واتخايهالالمركاية: تؤمن الجامعة بضرورة أن  .8

نحو مايد من  وتدعم الجامعة التوجه ،خالل تدعيم القرارات على مسدددتويات األقسدددام والكليات والوحدات اإلدارية والطلبة

 .الالمركاية في صنع القرار واتخايه

لموس ال يتحقق  إال من خالل تعديإ الممارسددات الجامعية السددتيعاب تطورات التعلم المسددتمر: تؤمن الجامعة بأن التقدم الم .9

  العلم والتكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في مجاالت التدريا والبح  العلمي.
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البكالوريوس درجة منح تعليما   

  تعليما  منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك  ،2008( لسنة 6تعليما  رق  )

 1976( لسنة 76جب مظام منح الدرجا  العليمة وال هادا  في جامعة اليرموك رق  )الصادرة بمو

 

اء  من العام ويعمإ بها ابتد ،2008تسددددددمى هذه التعليمات )تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك( لسددددددنة : 1المادة 

 .2008/2009الجامعي 

لجامعة الواردة المنتظمين المسجلين للحصول على درجة البكالوريوس في كليات تسري أحكام هذه التعليمات على الطلبة ا: 2المادة 

 ( من هذه التعليمات.3في المادة )

بناء  على تنسيب  ،يقر مجلا العمداء الخطة الدراسية التي تؤدي إلى الحصول على درجة البكالوريوس في الكليات التالية :3المادة 

 لا األقسام األكاديمية المختصة:من مجالا الكليات واقتراحات من مجا

 كليــة العلــــــوم. .1

 كليــة اآلداب. .2

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية. .3

 كلية التربية. .4

 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية. .5

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية. .6

 كلية التربية الرياضية. .7

 كلية القانون. .8

 كلية الفنون الجميلة. .9

 ثروبولوجيا.كلية اآلثار واالن .10

 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب. .11

 كلية اإلعــالم. .12

 .كلية السياحة والفنادق .13

  .(13/8/2013تاريخ  28/2013إنشاء كلية الطب بموجب قرار مجلا العمداء رقم  تمّ كلية الطب ) .14

 .(17/2/2014تاريخ  7/2014إنشاء كلية الصيدلة بموجب قرار مجلا العمداء رقم  )تمّ كلية الصيدلة  .15

 

 ي::  الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في الجامعة هو كما يل4المادة 

 الساعا  المعتمدة الكلية الرق 

 ( ساعة معتمدة134) كلية العلوم .1

 ( ساعة معتمدة132) كلية اآلداب   .2

 ( ساعة معتمدة132)                  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية           .3

 ( ساعة معتمدة132)                     كلية التربية                             .4

 ( ساعة معتمدة167)                             كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية         .5

 ( ساعة معتمدة132)               كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية         .6

 ( ساعة معتمدة132)                   كلية التربية الرياضية                    .7

 ( ساعة معتمدة141)                     كلية القانون                             .8

 ( ساعة معتمدة132)                    كلية الفنون الجميلة                      .9

 ( ساعة معتمدة132)                   كلية اآلثار واالنثروبولوجيا              .10

 ( ساعة معتمدة134)            كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب   .11

 ( ساعة معتمدة132) كلية اإلعــالم   .12

 معتمدة( ساعة 132) كلية السياحة والفنادق .13

 ( ساعة معتمدة257) كلية الطب .14

 ( ساعة معتمدة165) كلية الصيدلة .15
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 الخطـــــــة الدراسيـــة
 

 تشمإ الخطة الدراسية في كإ تخصج تمنح فيه درجة البكالوريوس المتطلبات التالية::  5المادة 

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:27وتخصج لها )أ.  متطلبا  الجامعة: 

 با  إجبارية:. متطل1

 ( ساعة معتمدة موزعة كالتالي:12يدرسها جميع طلبة الجامعة ويخصج لها ) 

 عد الساعا  اس  المساق رم  ورق  المساق

AL  ساعات 3 لغة عربية   101      

EI    101  ساعات 3 مهارات اللغة اإلنجلياية  

PS 102  ساعات 3 التربية الوطنية 

MILT100* تساعا 3 علوم عسكرية 

EL 099       استدراكي ستدراكيإ -مهارات لغة انجلياية 

COMP 099**     استدراكي ستدراكيإ -مهارات حاسوب 

AL   099  استدراكي ستدراكيا -لغة عربية  
 

 . متطلبا  اختيارية: 2

سجيإ أي مساق ز للطالب ت( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات اإلنسانية والعلمية التالية، وال يجو15ويخصج لها )

 . من متطلبات الجامعة االختيارية يطرح في كليته

 .2016/2017( ويعمإ بهذا القرار من بداية الفصإ الثاني 10/10/2016تاريخ  39/2016)قرار مجلا العمداء في جلسته رقم   
 

 ض  المساقا  التالية:تاتمسامية و المساقا : وكأ

رم  المساق 

 ورقمه
 اس  المساق

عدد 

 الساعا 
 الحالــــة

Hum 101 لجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية اإلعالم 3 الثقافة اإلعالمية 

Hum 102 لجميع الطلبة 3 المواطنة واالنتماء 

Hum 103 ميةلجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية الشريعة والدراسات اإلسال 3 اإلسالم فكر وحضارة 

Hum 104 الطلبة باستثناء طلبة كلية الفنون الجميلةلجميع  3 الفن والسلوك 

Hum 105 لجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية اآلثار واالنثروبولوجيا 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

Hum 106 لجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية اآلثار واالنثروبولوجيا 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

Hum 107 لجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية القانون 3 إلنسانحقوق ا 

Hum 108 لجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية التربية 3 مهارات التفكير 

Hum 109 ميةلجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية الشريعة والدراسات اإلسال 3 النظم اإلسالمية 

                                                      

 (.26/12/2016 تاريخ 49/2016)قرار مجلا العمداء رقم   EL101هما متطلبين لمساق  EL099و  COMP099مساقي   * 

ا بأنه متطلب إجباري كلية للكلي SCI 108)سددابق ا( في الخطط الجديدة   100سدديكون ترميا مسدداق مهارات حاسددوب ن.ح  **  ات اإلنسددانية. علم 

 .2016/2017اعتبارا من الفصإ األول 

  AL101 سددب نتائجهم ح( مجموعات 3صددنف الطلبة إلى )يقوم مركا اللغات بعقد امتحان تحديد مسددتوى الطلبة  ير العرب باللغة العربية وي

ا من الفصدددددددإ الثدداني  اريخ ( ت1/95، قرار مجلا العمددداء في جلسددددددتدده رقم )94/1995في االمتحددان. ويعمددإ بهددذا القرار اعتبددار 

1/1/1995. 

 A100 MILT عالمات، سدداق بنظام الالعلوم العسددكرية والمواطنة يحسددب ضددمن السدداعات المعتمدة المقررة للتخرج، وتعطى نتائج هذا الم

تدداريخ  39/2019( فمددا بعددد )قرار مجلا عمددداء في جلسددددددتدده رقم 2019وتدددخددإ نتددائجدده في حسددددددداب المعدددل التراكمي لطلبددة )

 (، ويعفى من دراسته:13/10/2019

الخدمات ة خريجو الكليات العسددددكرية األردنية )جامعة مؤته، الكليات العسددددكرية الملكية، ومدرسددددة المرشددددحين العسددددكرية، مديري .1

ألمنية والكليات الطبية، الكلية الفنية لسددددددالح الصدددددديانة الملكي، كلية األمير فيصددددددإ( أو ما يعادلها من كليات أخرى في األجهاة ا

 العسكرية األجنبية، شريطة أن ال تقإ خدمته عن سنة واحدة.

 لرتب األخرى.الضباط الحاصلين على دورات الصف التأسيسية ودورات الوكالء التأسيسية بالنسبة ل .2

 ط اإلعفاء. الموافقة على اعتماد دائرة التعليم الجامعي التابعة لهذه المديرية إلثبات أن الطالب المعني تنطبق عليه شرو .3

اق العلوم مسدداق ا بديال  عن مسدد  HIST(434)ويجوز للطلبة  ير األردنيين أن يدرسددوا مسدداق "تاريخ األردن الحدي  والمعاصددر  .4

( 1/92)الحالة  تدخإ عالمة هذا المسدددداق في حسدددداب معدالت الطالب، قرار مجلا العمداء في جلسددددته رقم  العسددددكرية، وفي هذه

ا من  5/1/1992تاريخ   .5/1/1992ويعمإ به اعتبار 
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رم  المساق 

 ورقمه
 اس  المساق

عدد 

 الساعا 
 الحالــــة

Hum 110 الطلبة باستثناء طلبة كلية السياحة والفنادقلجميع  3 الثقافة السياحية والفندقية في األردن 

Hum111  لجميع الطلبة باستثناء طلبة  كلية اآلداب   3 تاريخ القدس 

Hum112 لجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية اآلداب  3 ردن مقدمة في جغرافية األ 

Hum113  ة وكلية الشريعة لجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية التربي 3 سالمي الفكر التربوي اإل 

Hum114   لجميع الطلبة  3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

 

ض  المساقا  التالية:تو المساقا  العلميةثاميًا:   

رم  المساق 

 ورقمه
 اس  المساق

عدد 

 الساعا 
 الحالــــة

Sci 101 لجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية العلوم 3 البيئة والصحة العامة 

Sci 102 جيا المعلومات وخدمة المجتمعتكنولو  3 
ومات لجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية تكنولوجيا المعل

 وعلوم الحاسوب

Sci 103 ةلجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية التربية الرياضي 3 اللياقة البدنية للجميع  

Sci 104 لجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية التربية 3 مهارات التواصإ الفعَال 

Sci 105 3 الطاقة المتجددة 
 لجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية الحجاوي للهندسة

 التكنولوجية

Sci 106 3 اإلدارة وتنمية المجتمع 
م لجميع الطلبة باستثناء طلبة كلية االقتصاد والعلو

 اإلدارية

Sci 107 لجميع الطلبة 3 البح  العلمي 

 (.   17/10/2016بتاريخ  40/2016دل  بقرار مجلا العمداء رقم )عُ         

ا من بداية الفصددددددإ األول  التقدم   2009/2010أما فيما يتعلق بامتحانات المسددددددتوى، يتوجب على كافة الطلبة المسددددددتجدين اعتبار 

                      ذه االمتحاناتاللغة اإلنجلياية والحاسددددددوب وعلى الطالب الذي اخفق في النجاح في أي من ه ،المتحان المسددددددتوى في اللغة العربية

ها أن يتقدم يسددمح للطالب الذي اخفق في االمتحانات بعد دراسددة المادة والرسددوب في ،( وأن يسددجلها مادة دراسددية099)اسددتدراكي 

  .المتحان مستوى دون تسجيلها مادة دراسية شريطة ان ينجح في االمتحان خالل أول سنتين من الدراسة

 .(25/9/2017بتاريخ  36/2017اء رقم دل  بموجب قرار مجلا العمد)عُ 

 

ستدراكيً قـدددددددً عل  أن يسجل الطالب الا  يخفق في النجاح في أ  من  ال اكمتحاما  مسا وهذه  اسية( خارج خطته الدر099ا )ا ا

 المساقات هي:

El 099* )مهارات لغة إنجلياية )استدراكي 

Al 099* ( 1لغة عربية)استدراكي( ) 

Comp 099* بتاريخ  44/2014دل  بقرار مجلا العمداء رقم )عُ )اسددددددتدراكي(  مهارات حاسددددددوب

ا من الفصإ الثاني  10/11/2014  .(2014/2015اعتبار 

 

سددة في الجامعة * موحظة: عل  الطالب أن ينهي مسدداقا  المهارا  التالية، المطلوبة منه، في أول سددنتين من بدي التحاقه بالدرا

 و ي:

 El 099 /استدراكي. مهارات لغة إنجلياية 

 Al 099 .مهارات لغة عربية/ استدراكي 

 Comp 099 10/11/2014بتاريخ  44/2014دل  بقرار مجلا العمداء رقم )عُ  مهارات الحاسددددددوب/ اسددددددتدراكي 

ا من الفصإ الثاني   . (2014/2015اعتبار 
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 كما قرر المجلس:

  لمسددددداقا  اكختيارية.اتكملوا المتطلبا  الجامعية اكختيارية، إكمالها من مواد ( فما قبل والمحولين الاين ل  يسددددد2015عل  طلبة )           

عقدة بتاريخ وفق قرار مجلا التعليم العالي في جلسددددددته الثامنة المن 15/6/201بتاريخ  25/2016دل  بقرار مجلا العمداء رقم عُ )

 (.6243قرار رقم  21/7/2014

 

 ب. متطلبا  الكلية: 

 على تنسيب مجلا الكلية المختج وتخصج لها الساعات المعتمدة التالية: داء بناء  قرها مجلا العمـُ ي

 ( ساعة معتمدة21) أقسام كلية العلوم .1

 ( ساعة معتمدة21) أقسام كلية اآلداب   .2

 ( ساعة معتمدة24)              والعلوم اإلدارية               أقسام كلية االقتصاد .3

 ( ساعة معتمدة18)                 تربية                                أقسام كلية ال .4

 ( ساعة معتمدة24)                         أقسام كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية             .5

 ( ساعة معتمدة24)           أقسام كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية             .6

  ( ساعة معتمدة27)               ام كلية التربية الرياضية                       أقس .7

 ( ساعة معتمدة27)                 أقسام كلية القانون                                 .8

 ( ساعة معتمدة24)                أقسام كلية الفنون الجميلة                          .9

 ( ساعة معتمدة21)               نثروبولوجيا                 أقسام كلية اآلثار واأل .10

 ( ساعة معتمدة22)        أقسام كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب       .11

 ( ساعة معتمدة24) أقسام كلية اإلعالم .12

 ( ساعة معتمدة21) أقسام كلية السياحة والفنادق .13

 ( ساعة معتمدة39) كلية الطب .14

 ( ساعة معتمدة32) كلية الصيدلة .15

 

 ج.  متطلبا  القســ :

ا السددداعات على تنسددديب من مجالا الكليات واقتراح من مجالا األقسدددام األكاديمية وتخصدددج له قرها مجلا العمداء بناء  ـددددددددُ ي    

 رية يحددها مجلا الكلية.     المعتمدة التالية موزعة على مساقات إجبارية وأخرى اختيا

 ( ساعة معتمدة86) أقسام كلية العلوم .1

 ( ساعة معتمدة84) أقسام كلية اآلداب   .2

 ( ساعة معتمدة81)               والعلوم اإلدارية              أقسام كلية االقتصاد .3

 ( ساعة معتمدة87)                  أقسام كلية التربية                                .4

 ( ساعة معتمدة116)                          أقسام كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية            .5

 ( ساعة معتمدة81)            أقسام كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية            .6

 ( ساعة معتمدة78)                 أقسام كلية التربية الرياضية                      .7

 ( ساعة معتمدة81)                  أقسام كلية القانون                                .8

 ( ساعة معتمدة87)                 أقسام كلية الفنون الجميلة                         .9

 ( ساعة معتمدة87)                       نثروبولوجيا         أقسام كلية اآلثار واأل .10

 ( ساعة معتمدة85)         أقسام كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب      .11

 ( ساعة معتمدة81) أقسام كلية اإلعالم .12

 ( ساعة معتمدة87) أقسام كلية السياحة والفنادق .  13

 ساعة معتمدة (191) كلية الطب .14

 ساعة معتمدة (106) الصيدلةكلية  .15

  

وتشمإ متطلبات األقسام المذكورة أعاله متطلبات التخصج المنفرد أو مجموع متطلبات التخصج الرئيسي ومتطلبات التخصج 

 الفرعي.
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له راسدب(. ويجوز  /ال يجوز للطالب أن يسدجإ لمسداق ما إيا لم يكن قد سدجإ المتطلب السدابق في فصدول سدابقة )ناجح -أ :6المادة

عين بخذ ألمع ا أن يسدددجإ لمسددداق ومتطلبه السدددابق مع ا في الفصدددإ نفسددده إيا توقف تخرجه على تسدددجيإ المسددداقين مع ا

 . عالهأ( 6االعتبار الفقرة )ب( من المادة )

هندسددة القوى ، هندسددة الحاسددوب ،هندسددة االتصدداالت، لكترونياتقسددام )هندسددة اإلأ فما بعد في 2018ال يجوز لطلبة  -ب

الهندسدددة  ،تكنولوجيا البناء - نشددداءدارة اإلإ –الهندسدددة المدنية ، هندسدددة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية، ائيةالكهرب

 .نهى المتطلب السابق بنجاحأالصناعية( كلية الحجاوي لتسجيإ المساق الالحق مالم يكن قد 

 

 

 مدة الدراسة والعبي الدراسي

 :)1(7ة الماد

 راسة للحصول على درجة البكالوريوس هو كما يلي:أ. الحد األعلى لمدة الد 

 يمنح الطلبة فصإ دراسي إضافي للحاالت التالية:

 ( ساعة معتمدة فأقإ.21. إيا بقي على تخرجه )1  

 %.60. إيا لم يتخرج لتدني معدله التراكمي عن 2  

 (.16/2/2015تاريخ  7/2015)قرار مجلا العمداء رقم       

 

 سنوات 7 لومأقسام كلية الع .1

 سنوات 7 أقسام كلية اآلداب   .2

 سنوات 7                   والعلوم اإلدارية          أقسام كلية االقتصاد .3

 سنوات 7                      أقسام كلية التربية                            .4

 سنوات 8                              أقسام كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية        .5

 سنوات 7                أقسام كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية        .6

 سنوات 7                    أقسام كلية التربية الرياضية                   .7

 اتسنو 7                      أقسام كلية القانون                            .8

 سنوات 7                     أقسام كلية الفنون الجميلة                     .9

 سنوات 7                    أقسام كلية اآلثار واألنثروبولوجيا             .10

 سنوات 7             أقسام كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب  .11

 سنوات 7 أقسام كلية اإلعالم .12

 سنوات  7 أقسام كلية السياحة والفنادق .13

 سنوات 8 كلية الطب .14

 سنوات 8 كلية الصيدلة .15

     

فصددإ صدديفي وب.  السددنة الدراسددية فصددالن دراسدديان إجباريان مدة كإ منهما سددتة عشددر أسددبوع ا تشددمإ فترة االمتحانات،          

 تحانات.اختياري مدته ثمانية أسابيع تشمإ فترة االم

شددر أسددبوع ا هي ج. يجري تقويم السدداعات المعتمدة لكإ مسدداق على أسدداس أن المحاضددرة األسددبوعية أو الندوة لمدة سددتة ع           

حسددددب سدددداعة معتمدة واحدة. أما سدددداعات المختبرات والتطبيق العملي فيجري تقويمها لكإ مسدددداق على حدة على أن ت

 بر أو ساعتين تطبيقيتين على األقإ.الساعة المعتمدة الواحدة بساعتي مخت

د. يتحمإ الطالب مسؤولية حمإ العبء الدراسي الذي يتناسب مع قدراته واستيعابه والتسجيإ لعدد من المساقات من ضمن         

خطته الدراسددددية بحي  تتناسددددب مع قدراته وتحصدددديله األكاديمي في الجامعة، ويقوم مدير القبول والتسددددجيإ بإلغاء أي 

                                                      
من الجامعة بموجب قرار  اليعتبر الطالب الذي أنهى الحد األعلى لمدة الدراسة المنصوص عليها في المادة المشار إليها ولم يحقق شروط التخرج مفصو )1( 

 .10/8/1986( تاريخ 32لجنة مجلا الجامعة رقم )
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ألي طالب يتجاوز عبئه الدراسدددي في أي فصدددإ دراسدددي عن الحد المسدددموح به وفق التعليمات المعمول بها في  مسددداق

 الجامعة، آخذ ا بعين االعتبار ما يلي:

( من هذه المادة يكون مع مراعاة الحد األعلى لمدة الدراسددة للحصددول على درجة البكالوريوس الواردة في الفقرة )أأ. . 1           

ة للفصإ ( ساع12األدنى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب المسجإ للحصول على درجة البكالوريوس ) الحد

ة رئيا ( سدداعة معتمدة بموافق21( سدداعة. ويجوز أن يصددإ الحد األعلى إلى )18الدراسددي الواحد والحد األعلى )

 القسم بعد توافر أحد الشرطين التاليين:

 (.80%اكمي عن )ال يقإ معدل الطالب الترأن    -                  

 ( ساعة معتمدة في الفصإ الذي سيتخرج فيه.21خرج الطالب على السماح له بدراسة )تأن يتوقف    -                  

إل راض  عتبر الفصددإ الذي يسددبقه فصددإ التخرجفي، خير للطالب مخصددج لتدريب الميدانيايا كان الفصددإ األ -ب

 .لمتطلب السابقالدراسي وا ءالعب

لسدداعات المعتمدة ا. يسددمح للطالب بالتسددجيإ لعدد من السدداعات يقإ عن الحد األدنى، أو االسددتمرار في دراسددة عدد من 2             

، وعلى ةساعا  معتمد 3عن  عل  أن ك يقل العبي الدراسييقإ عن الحد األدنى نتيجة النسحابه من بعض المساقات 

هذه المادة.  سددة الطالب للحصددول على درجة البكالوريوس الحد األعلى الواردة في الفقرة )أ( منأن ال تتجاوز مدة درا

  .(30/6/2014تاريخ  26/20149دل  بقرار مجلا العمداء في جلسته رقم )عُ 

ساعات المعتمدة التي سجإ لها الطالب في الفصإ الصيفي على )أن . 3               لجميع  معتمدة ةاعس( 12ال يايد الحد األعلى لل

 للطلبة.

سنة الثانية أو الثالثة أو الرابع .  هـددددددد             ، إيا أتمّ او الخامسة ةيصنف الطلبة المسجلون لنيإ درجة البكالوريوس في مستوى ال

ه سدددددداعة معتمدة على التوالي ضددددددمن خطت( 141أو )( 99( أو )66( أو )33الطالب بنجاح دراسددددددة ما ال يقإ عن )

 الدراسية.

 

 المواظبـــــــــــــــــــــة

 :8المادة 

على  أ. تشدددترط المواظبة للطالب في جميع المسددداقات التي سدددجإ فيها، ويقوم مدرس المسددداق بتسدددجيإ الغياب والحضدددور

ظ إلى كشوفات خاصة، ويسلمها إلى رئيا القسم األكاديمي الذي يعطى فيه المساق في نهاية كإ فصإ دراسي، وتحف

 لدراسي الذي يليه.نهاية الفصإ ا

 ( من مجموع الساعات المقررة لكإ مساق.15ب. ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من )%

رس ( من مجموع الساعات المقررة لمساق دون عذر قهري أو عذر مرضي، فعلى مد15ج. إيا  اب الطالب أكثر من )%

(، 35هو )%ضدددع له الحد األدنى لعالمة المسددداق والمسددداق أن يحرم الطالب من التقدم لجميع االمتحانات الالحقة. ويو

ي الفقرة وتدخإ هذه النتيجة في حسدداب معدالته، ما لم يكن قد أنسددحب من يلك المسدداق خالل المدة المنصددوص عليها ف

 ( من هذه التعليمات.13)ب( من المادة )

قبله عميد ين هذا الغياب بعذر قهري ( من مجموع الساعات المقررة لمساق ما وكا15. إيا  اب الطالب أكثر من )%1 د. 

ز أن يتجاوز الكلية التي ينتمي إليها الطالب أو بعذر مرضدي يسدمح العميد للطالب االسدتمرار في المسداق، وال يجو

 من السدددددداعات، وفي الحاالت التي يتجاوز فيها  ياب الطالب بعذر قهري أو مرضددددددي (30%الغياب بمجموعه )

ت النهائية في لتي ينتمي إليها الطالب اعتباره منسددددددحب ا. ويلك قبإ بداية االمتحانا(، فلمجلا الكلية ا30نسددددددبة )%

موجب قرار دل  بعُ )  الفصددإ، ويبلا العميد دائرة القبول والتسددجيإ، ورئيا القسددم الذي يطرح المسدداق خطي ا بذلك.

 (.3/9/2012بتاريخ  35/2012مجلا العمداء رقم 

خبات الوطنية يعتبر  يابه بسبب اشتراكه في البطوالت الدولية والرسمية واإلقليمية . إيا كان الطالب من العبي المنت2

والعربية أو بسدددددبب اشدددددتراكه في المعسدددددكرات التدريبية للمنتخبات  ياب ا بعذر قهري وال يجوز أن يتجاوز  يابه 

الكلية التي ينتمي  ( فلمجلا40( من السدداعات المقررة لمسدداق ما، وإيا تجاوزت نسددبة  يابه )%40بمجموعه )%

ألربعة فصددول  اللذلك الفصددإ إيا لم يكن مؤج إليها الطالب اعتباره منسددحب ا من المسدداقات التي سددجإ فيها ومؤجال
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سدددابقة. ويلك قبإ بداية االمتحانات النهائية في الفصدددإ، ويبلا العميد دائرة القبول والتسدددجيإ، ورئيا القسدددم الذي 

 يطرح المساق خطي ا بذلك.

ر يلك ترط في العذر المرضددي أن يكون بشددهادة صددادرة من المرجع الطبي المعتمد في جامعة اليرموك وإيا تعذهـدددددددد. يشدد

التقرير الطبي  فلعميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب أن يعتمد التقرير المقدم أو يرفضددددددده، وعلى الطالب أن يقدم

سددها الطالب م العميد بإبالغ مدرسددي المواد التي يدرالمطلوب إلى العميد خالل أسددبوع من تاريخ زوال العذر ويقو

 بقراره.

و رياضددددي أو أو. مع مراعاة ما ورد في الفقرات )ب، ج، د( من هذه المادة يعتبر تغيب الطلبة الذين يقومون بنشدددداط فني 

ؤون شيد كشفي أو خدمة مجتمع ضمن فرق الجامعة أو المنتخبات الوطنية تغيب ا مشروع ا بموجب إشعار خطي من عم

 كإ حسب اختصاصه. الطلبة أو مدير مركا الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع
  

 

 اكمتحامـــــــــــــــــا 

 : 9المادة 

 ( وألقرب رقم صحيح.100أ.  تحسب العالمة النهائية لكإ مساق من )

 ئي وعالمات األعمال الفصلية.. العالمة النهائية لكإ مساق هي مجموع عالمات االمتحانان النها1ب. 

( من 50لمقرر المسدداق ويخصددج له ) . يعقد االمتحان النهائي لكإ مسدداق مرة واحدة في نهاية الفصددإ ويكون شددامال  2

عينة يحددها مالعالمة النهائية للمسدداق. وقد تشددمإ عالمة االمتحان النهائي امتحانات عملية تخصددج لها نسددبة مئوية 

 توصية من مجلا القسم. على مجلا الكلية بناء  

د عميد الكلية . في حالة وجود ثالثة امتحانات في اليوم نفسدددددده يجوز للطالب التقدم المتحانين فقط في هذا اليوم ويحد3

 المختج موعد ا لعقد االمتحان الثال  في يوم آخر.

سبوع على األقإ بإ موعد عقدهما بأعلى األقإ يعلم بهما الطلبة ق . تشمإ األعمال الفصلية لكإ مساق امتحانين كتابيين4

ي( وترد على أن يعقد االمتحان األول في موعد أقصدداه نهاية األسددبوع الخاما )األسددبوع الثال  في الفصددإ الصدديف

عمال سدداعة في الفصددإ الصدديفي( وقد تشددمإ األ 72األوراق إلى الطلبة في موعد أقصدداه أسددبوع من عقد االمتحان )

أو بعضها حسب ما  حانين الكتابيين الفصليين امتحانات شفوية، أو تقارير، أو بحوث ا كلهاالفصلية باإلضافة إلى االمت

متحانات ( من العالمة النهائية. وترد أوراق اال10يقرره مجلا القسددددددم على أن ال تتجاوز عالمة هذه األعمال )%

 والتقارير والبحوث إلى الطلبة بعد تصحيحها.

ـة اإلجبارية ومساق )( أعاله 4. ويستثنى من البند )5 ـ ـات الجامع ـ ـات متطلب ـ متحان فصلي ( بحي  يعقد اSci108مساق

النهائية.  %( لألعمال األخرى من العالمة10%( و)40من امتحانين على ان ال تتجاوز عالمة االمتحان ) الواحد بد

لقسددددم احي  يقرر مجلا  ويسددددتثنى كذلك مسدددداقات الندوات والبحوث والمختبرات واألعمال الميدانية، والمشدددداريع،

لا العمداء في دل  بقرار مج)عُ المعني أسلوب تقويم هذه المساقات على أن يعلن يلك للطلبة مع بداية الفصإ الدراسي. 

 (.30/6/2014تاريخ  26/20149جلسته رقم 

له  . كإ من يتغيب عن امتحان نهائي معلن عنه بدون عذر قهري يقبإ به مدرس المسدددددداق أو عذر مرضددددددي يوضددددددع6

 )صفر( في يلك االمتحان، ويحسب له في عالمته النهائية. 

ما  . كإ من يتغيب عن امتحان فصدددلي معلن عنه بعذر قهري يقبإ به مدرس المسددداق، أو عذر مرضدددي، عليه أن يقدم7

لطالب ليثب  عذره خالل أسددددددبوع من تاريخ زوال العذر، وفي هذه الحالة يعقد مدرس المسدددددداق امتحان ا تعويضددددددي ا 

 الشكإ الذي يراه مناسب ا. ب

محتوى  شعب فأكثر( ويتولى التنسيق مع مدرسي الشعب من حي  3ج. يكلف رئيا القسم منسق ا لكإ مساق متعدد الشعب )

 المساق، والكتاب المقرر واالمتحانات والعالمات.

 د. يصدر رئيا الجامعة إجراءات تسليم العالمات.

المته النهائية لمساق ما فله أن يتقدم باعتراضه خالل أسبوع مـــن ظهـور النتيجة إيا ر ب الطالب باالعتراض على ع 1هـ.

النهائية لذلك المساق إلى رئيا قسم المساق، ويقوم رئيا القسم بتشكيإ لجنة من عضوين من أعضاء هيئـددـددـددة التدريا 

ستحقها ستثناء مدرس المساق( لمراجعة العالمة وترفع العالمة التي ي سم )با الطالب إلى عميد الكلية للعرض على   في الق
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مجلا الكلية ويبلا العميد قراره إلى دائرة القبول والتسددجيإ خطي ا خالل مدة أقصدداها أسددبوعان مـدددددددن ظهور النتيجـدددددددة 

 وترسإ نسخة من القرار إلى رئيا قسم الطالب.

لفصدددددول ا المتوقع تخرجهم في أحد يعرض على مجلا العمداء أي تعديإ في العالمة النهائية ألي طالب من الطلبة 2.ـددددددددددده

  خصددددص.وكالك  تعديل أ  عومة تؤد  إل  تغيير الوضدددد  األكاديمي للطالب المفصددددول من الجامعة أو التالدراسددددية  

 (14/9/2015تاريخ  32/2015دل  بموجب قرار مجلا العمداء في جلسته رقم )عُ 

االمتحان  لب بعد تصددددددحيحها وتسددددددجيإ عالماتها، أما أوراقو. ترد جميع أوراق االمتحانات والتقارير، والبحوث إلى الطا

 النهائي فتحفظ لدى مدرس المساق لمدة فصإ دراسي واحد.

يد كلية الطالب الكترونيا لمدرس المسدددداق وعمن يقدم عذره أفعليه  ،ما . إيا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي لمسدددداق1ز. 

تم تحويإ ي عذر الطالب أو لم يقبإ مدرس المسدددددداق يا قبإإو ،نهائيةتاريخ انتهاء االمتحانات ال من ينسددددددبوعأخالل 

                         اء دلدد  بموجددب قرار مجلا العمددد)عددُ لعميددد كليددة الطددالددب العتمدداد عالمددة  ير مكتمددإ للطددالددب  االطلددب الكترونيدد  

 .(04/11/2019بتاريخ  42/2019رقم 

بة العبي المنتخبات الوط2 بار عالمة طل ية . اعت ية والرسددددددم لدول لذين يمثلون األردن في البطوالت ا ية ال ية ون اإلقليم

ترة فوالعربية واالشددددددتراك في المعسددددددكرات التدريبية للمنتخبات " ير مكتمإ" إيا شدددددداركوا في البطوالت خالل 

 (.3/9/2012بتاريخ  35/2012دل  بموجب قرار مجلا العمداء رقم االمتحانات النهائية. )عُ 

ر على النحو (، على الطالب أن يتقدم لالمتحان النهائي في المسدددددداق المذكو2و 1ما ورد في الفقرتين )ز/ . مع مراعاة3

 التالي:

لنهائية ا( سدددداعة من تاريخ امتهاي اكمتحاما  72أ. إذا كان الطالب متوق  تخرجه لالك الفصددددل في مدة أقصددددا ا )

قدم مكن من التخرج في مفس الفصدددل، وإذا ل  يتحسدددب التقوي  الجامعي للفصدددول األول والثامي والصددديفي ليت

 لومتحان خول  ال المدة تطبق عليه أحكام الفقرة )ب( أدمال.

للفصددل  من بداية الفصددل التالي سددتة أسددابي ب. إذا ل  يكن الطالب متوق  تخرجه في ذلك الفصددل في مدة أقصددا ا 

. في الفصدددل الصددديفي وأربعة أسدددابي مي، الا  حصدددل فيه عل  عومة رغير مكتملر في الفصدددلين األول والثا

عومة )يقوم مدرس المسدداق بخدخال ال دراسدديًا لهاا الغرض إذا درس فيه الطالب ويعتبر الفصددل الصدديفي فصددو

 . التي حصل عليها الطالب(

فًرا.                                   ج. إذا ل  يتمكن الطدددالدددب من تقددددي  اكمتحدددان المددداكور في المددددة المقررة اعتبر  عومتددده صددددددد

 (.7/3/2016تاريخ  12/2016)قرار مجلا العمداء في جلسته رقم 

مسدداق إلى . يجوز للطالب الحاصددإ على عالمة  ير مكتمإ في أحد المسدداقات تأجيإ إزالة عالمة  ير مكتمإ لذلك ال4  

 الفصإ الذي يليه  في الحاالت التالية:

 حق.أ. إيا أجإ الطالب دراسته للفصإ الال   

 ب. إيا لم يسجإ للفصإ الصيفي الالحق.  

شكيإ لجنة لعقد سم المساق ت سية خالل الفصإ الالحق فعلى رئيا ق امتحان  ج. إيا لم يدرس عضو الهيئة التدري

ا بذلك خالل ال مدة للطالب في المسددددددداق الذي لديه فيه عالمة  ير مكتمإ وإبالغ القبول والتسددددددجيإ خطي 

تاريخ ب 45/2014بموجب قرار مجلا العمداء في جلسته رقم  4ز//9دل  المادة .)عُ اتالمنصوص عليها في التعليم

17/11/2014.) 
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 %(.35) %( والحد األدنى للعالمة النهائية للمساق هو50. الحد األدنى لعالمة النجاح في المساق هو )1. د

 . تصنف عالمات المساق وفق الجدول التالي:2

 الرم  باتمجلي ية بيةالرم  بالعر التقدير العومة

 A أ ممتاز 100%  - 90

 B ب جيد جد ا 89%  - 80

 C ج جيــد 79%  - 70

 D د مقبول 69%  - 60

 E هـ ضعيف 59%  - 50

 F و راسب %50أقإ من 

 

الطالب  ( يكون المعدل التراكمي معدل عالمات جميع المساقات التي درسها10. مع مراعاة أحكام المادة )3

ا عض ب" ير مكتمإ" في  أو رسوب ا حتى تاريخ حساب يلك المعدل. وإيا حصإ الطالب على نتيجة نجاح 

عي من المساقات يتم حساب معدالته عندما تكتمإ عالمات هذه المساقات. وتعتبر المعدالت يات أثر رج

دا عما  تاريخ حصول الطالب على نتيجة " ير مكتمإ" وتطبق عليه جميع اإلجراءات المترتبة على يلك

 تاريخ استحقاق الشهادة فال يكون بأثر رجعي.

ة . يحدد تقدير الطالب عند تخرجه على أساس معدل المساقات التي درسها بنجاح ضمن الخطة الدراسي4

 :المقررة وفق الجدول التالي

 

 

 

 

 . المعدل الفصلي هو معدل عالمات جميع المساقات التي درسها الطالب في يلك الفصإ.5

( يجري حساب أي معدل من المعدالت السابقة بضرب عالمة كإ مساق داخإ 10. مع مراعاة أحكام المادة )6

رب الناتجة على مجموع الساعات في المعدل في عدد ساعاته المعتمدة وقسمة مجموع حواصإ الض

 المعتمدة. 

 . تحسب كإ المعدالت ألقرب منالة عشرية واحدة.7

( فأكثر على الئحة شرف الكلية، 84سم الطالب الذي يحصإ على معدل فصلي مقداره )%ا. يضع العميد 8

، وأن ال يقإ ويثب  يلك في سجله األكاديمي، ما لم يكن مفصوال  أو موضوع ا تح  المراقبة األكاديمية

 ( ساعة.12عبؤه الدراسي عن )

يسمح للطالب إعادة دراسة أي مساق، وتحسب له العالمة األخيرة في معدله التراكمي، وتثب  عالمته السابقة لذلك المساق  :10المادة 

 في سجله.

 

 وضـ  الطالـب تحـا المراقبــــة

 : 11المادة

( في نهاية أي فصإ دراسي باستثناء أول فصإ %60ا نقج معدله التراكمي عن )أ . يوضع الطالب تح  المراقبة إي            

دراسي للطالب في الجامعة وكذلك الفصإ الصيفي. وتقوم دائرة القبول والتسجيإ بإشعار الطالب بذلك على موقعه 

 االلكتروني.

وضعه تح  المراقبة في مدة أقصاها فصالن  ب.على الطالب الذي وضع تح  المراقبة أن يايإ األسباب التي أدت إلى           

 دراسيان )وليا منهما الفصإ صيفي( بعد الفصإ الذي وضع بسب نتائجه تح  المراقبة.

 التقدير المعدل التراكمي

 ممتاز 100%  - 84

 جيد جد ا %84قإ من أ – 76

 ـدجيــ %76قإ من أ – 68

 مقبول %68قإ من أ – 60
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ذه المادة يفصإ من هج. إيا لم يتمكن الطالب من إزالة األسباب التي أدت إلى وضعه تح  المراقبة بموجب الفقرة )ب( من            

 قسم التخصج.

( ساعة معتمدة 90ح )ستثنى من الفصإ من قسم التخصج تنفيذ ا ألحكام الفقرة )ج( من هذه المادة كإ طالب أتم بنجاـُ د. ي           

د أتم بنجاح قفيشترط أن يكون الطالب  وكلية الصيدلة  في كليات الجامعة ما عدا كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 . ( ساعة معتمدة على األقإ99)

ستثناء إراسي بد( في أي فصإ 50له العودة كإ طالب يحصإ على معدل تراكمي يقإ عن )% من القسم وال يجوزفصإ ـُ هـ. ي           

في حساب  ( ساعة معتمدة تدخإ12الفصإ األول اللتحاقه في الجامعة ويلك الفصإ الصيفي بعد دراسة ما ال يقإ عن )

 (10/2019/ 21تاريخ  40/2019)قرار مجلا العمداء في  جلسته رقم معدله. 

 : 12المادة

لب انتقال إلى ( من هذه التعليمات أن يتقدم بط11أ.  يجوز للطالب المفصول من قسمه حسب أحكام الفقرة )ج( من المادة )

الطالب فيه  أقسام الجامعة األخرى قبإ بداية الفصإ الالحق. وال يعد الفصإ الصيفي فصال لهذه الغاية ايا لم يسجإ

م بطلب جديد للقبول ( من هذه التعليمات وإيا لم يتم قبوله في أي قسم آخر، يجوز له أن يتقد18عليه أحكام المادة ) وتطبق

 في تخصج آخر على البرنامج الموازي.

 ( ساعة معتمدة  تحسب للطالب.15ب.  يحسم فصإ دراسي واحد من الحد األعلى سنوات التخرج مقابإ كإ )

وال يجوز  ( يفصإ من الجامعة فصال  نهائي ا،11لتخصج الجديد مرة أخرى وفق أحكام المادة )ج. إيا فصإ الطالب من ا

 (.13/2/2014بتاريخ  5/2014)قرار مجلا العمداء رقم له العودة إليها. 

لى إال بطلب انتق ( من هذه التعليمات أن يتقدم11( من المادة )هـحكام الفقرة )أوفق  القسمد .  يجوز للطالب المفصول من 

يسجإ الطالب  يا لمإلهذه الغاية  خرى قبإ بداية الفصإ الالحق وال يعد الفصإ الصيفي فصال  قسام كليات الجامعة األأ

 .(21/10/2019 تاريخ 40/2019)قرار مجلا العمداء في  جلسته رقم  .( من هذه التعليمات18حكام المادة )أفيه وتطبق عليه 

عدل التراكمي ( ساعة معتمدة على األقإ تدخإ في الم45يمي ا الذي أنهى بنجاح دراسة )ل الطالب المفصول أكادحوّ هـ. يُ 

لتصويب وضعه ضمن نفا التخصج، % إلى الدراسة الخاصة 60% فأكثر وأقإ من 59وكان معدله التراكمي 

 لي : ول التاحسب الجد ،سنة دراسية  كحد أقصى وتغيير رسوم الفئة )الرسوم التي يدفها الطالب(األكاديمي في 

 (. 25/9/2019تاريخ  12/2019قرار مجلس اكمناي في جلسته رق  )

 الرق 
 البرمامج الا  فصل منه الطالب حسب فئة الرسوم

 )الفئة األول (

تاح للطالب للحصول عل  الفصل البرمامج المُ 

ضافي حسب فئة الرسوم )الفئة الثامية(تا  

بناء عاملينأعادي   .1 (100%بناء عاملين )أعادي    

بناء عاملينأنصف موازي   .2  موازي كامإ 

 ضعف الرسوم عادي  .3

%( من الرسوم150) موازي  .4  

% من الرسوم150 دولي  .5  
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 اكمسحاب من المساقا  وإضافتها 

 :13المادة

 ضاءأع امدو بدء من األولى أيام الخمسة خالل جديدة مساقات وإضافة لها، سجإ مساقات من باالنسحاب للطالب يسمح أ.

 أعضاء دوام بدء من األولى أيام الثالثة وخالل الثاني، أو األول الدراسيين الفصلين من( العطإ أيام دون) التدريا هيئة

                . مياألكادي سجله في منها أنسحب التي المساقات تثب  وال. الصيفي الفصإ من( العطإ أيام دون) التدريا هيئة

 .(28/10/2013 تاريخ( 38/2013) رقم العمداء مجلا بقرار ُعدل)

ع األربعة عشر ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة مساق خالل األسابي

لحالة يثب  ااألولى من الفصلين الدراسيين األول والثاني، وخالل الستة أسابيع األولى من الفصإ الصيفي، وفي هذه 

ب من في سجإ الطالب وازاؤه مالحظة "منسحب" وال يدخإ هذا المساق في عدد الساعات التي درسها الطال المساق

 3عن  حي  النجاح والرسوب ومتطلبات التخرج. وال يجوز نتيجة لهذا االنسحاب أن يقإ عدد الساعات المسجإ لها

لعالمات.    ق أن يثب  نتيجة الطالب في كشف اوإيا لم ينسحب الطالب خالل المدة المذكورة فعلى مدرس المسا  ساعا 

 (30/6/2014تاريخ  26/2014دل  بقرار مجلا العمداء في جلسته رقم )عُ 

( من هذه 8) ج. وإيا اعتبر الطالب منسحب ا من جميع المساقات التي سجإ لها في فصإ ما بمقتضى الفقرة )د( من المادة

أ( من المادة )ويحسب هذا الفصإ من مدة التأجيإ المسموح بها في الفقرة التعليمات تكون دراسته لذلك الفصإ "مؤجلة" 

 ( من هذه التعليمات، ويثب  يلك في سجله األكاديمي.14)

 

  تأجيل الدراسة واكمقطاع عنها واكمسحاب من الجامعة 

 :14المادة 

مستخدم الخاص وعلى اسم ال ،ع الجامعةا من خالل موقلكتروني  إيجوز للطالب أن يقدم طلب تأجيإ دراسته في الجامعة أ. 

ين: األول وقبإ نهاية األسبوع الرابع عشر من بداية الفصل ،سواء متقطعة او متصلة ،مدة ال تايد عن سنتين ،به

جيإ النظر في وعلى مسجإ الكلية المعني في دائرة القبول والتس ،بحي  يقوم الطالب بإدخال حركة التأجيإ ،والثاني

، االبتعاث ،ليةمن حي  األمور الما ،كترونيا بعد االطالع على المبررات التي تسمح للطالب بالتأجيإطلب التأجيإ ال

 وأية أمور أخرى لها عالقة بالتأجيإ. ،والمسلكي ،والوضع األكاديمي، وخدمة العلم )للذكور(

 ع تح  المراقبة.ب. ال تحسب مدة التأجيإ من الحد األعلى لسنوات التخرج أو لغايات إزالة أسباب الوض

ديـــــد لاللتحــاق ج. إيا تجاوز الطالب مدة التأجيإ التي ووفق عليها يفقد مقعده في الجامعة، ويجوز له أن يتقدم بطلب ج

، وفي هــذه على أن يكمإ متطلبات التخرج بالجامعة فإيا قبإ في قسم التخصج نفسه يحتفظ بسجله األكاديمي  كامال

عليـه أحكـــام  دراسة السابقة ضمن الحد األعلى لسنوات التخرج.وإيا قبإ في قسم آخـــر تطبقالحالة تحسب له مدة ال

بسبــب التجـاوز  ( من هذه التعليمات. وفي الحاالت التي يفقد فيها الطالب مقعــده18الفقرتين )ب( و)ج( من المادة )

بهــــا فـــي  لحد األعلى لمـدة التأجيإ المسموحبعذر قهري فله أن يطلب من مجلا كليته اعتبار مدة التجاوز ضمن ا

 ( من هذه التعليمات.14الفقرة )أ( من المادة )

الجامعة وأعاد  أو الطالب الا  أمسحب منال تؤجإ الدراسة للطالب الجديد في الجامعة أو الطالب المنتقإ إليها (   2)د. 

ضي م، إال بعد ن في مفس التخصص أو في تخصص آخركا قبوله وكالك الطالب الا  فقد مقعدل وأعاد قبوله سواي

و أالدراسة للطالب المنقول من تخصج إلى آخر  وتؤجلفصإ دراسي واحد على األقإ على دراسته في الجامعة 

ل إلى تخصج آخر والطالب الذي على مقعد الدراسة وأعيد قبوله في تخصج آخر أو في نفا  فُصإ وحو 

 .(21/4/2014( تاريخ 16/2014اء رقم )دل بقرار مجلا العمدالتخصج.)عُ 

والتسجيإ، وفي  إيا ر ب طالب في االنسحاب من الجامعة فعليه أن يتقدم بطلب على النمويج المقرر إلى دائرة القبول. هـ

انية بالجامعة ثهذه الحالة تثب  له في سجله مالحظة "منسحب من الجامعة" ويفقد مقعده فيها. وإيا ر ب في االلتحاق 

يكمإ  على أن ه أن يتقدم بطلب جديد وفي حالة قبوله في قسم التخصج نفسه يحتفظ بسجله األكاديمي كامالفعلي

لسابقة ضمن متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها عند عودته إلى  الجامعة، وتحسب له مدة الدراسة ا

( من هذه 18حكام الفقرتين )ب( و)ج( من المادة )الحد األعلى لسنوات التخرج. وإيا قبإ في قسم آخر تطبق عليه أ

 مراقبة.أن يعود  للدراسة في الجامعة إذا أمسحب خول الفصل الثامي لوضعه تحا ال ويجوت للطالبالتعليمات، 

و. إيا لم يسجإ طالب منتظم في الجامعة لفصإ دراسي أو أكثر، ولم يحصإ على موافقة خطية من العميد المعني بتأجيإ   

سته لهذه  المدة يفقد مقعده في الجامعة وفي هذه الحالة يجوز له أن يتقدم بطلب جديد لاللتحاق بالجامعة. فإيا قبإ درا
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في قسم التخصج نفسه يحتفظ بسجله األكاديمي كامال  على أن يكمإ متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول 

ة السابقة ضمن الحد األعلى لسنوات التخرج. وإيا قبإ في قسم بها عند عودته إلى الجامعة، وتحسب له مدة الدراس

( من هذه التعليمات. وفي الحاالت التي يفقد فيها 18أكاديمي آخر تطبق عليه أحكام الفقرتين )ب( و)ج( من المادة )

ار هذه الطالب مقعده بسبب عدم تسجيله لمدة فصإ دراسي أو أكثر وبعذر قهري فله أن يطلب من مجلا كليته اعتب

 ( من هذه التعليمات.14المدة ضمن الحد األعلى لمدة التأجيإ المسموح بها في الفقرة )أ( من المادة )

ربع سنوات ز. ال يجوز احتساب السجإ األكاديمي للطالب إل راض مواصلة دراسته في الجامعة إيا انقطع عن الدراسة أ

 أو أكثر.

 ة فيها.مقعده في الجامعة لمرة ثانية ال يجوز له أن يعود للدراس ح. وفي جميع األحوال التي يفقد فيها الطالب

ول والثاني واألسبوع تسجيإ الطالب إيا لم يدفع الرسوم الجامعية المقررة في نهاية األسبوع الثال  من الفصلين األ ىلغيُ ط. 

لتأجيإ من أن يحسب فصإ ا على ،ول والثانيللفصلين الدراسيين: األ االثاني من الفصإ الصيفي، ويعد مؤجال حكم  

مجلا  وقرار  2/7/2012( تاريخ 27/2012)قرار مجلا العمداء في جلسته رقم ) الحد االعلى للتأجيإ المسموح به ".

 (.3/7/2017تاريخ  24/2017( وقرار مجلا العمداء في جلسته رقم )21/12/2015تاريخ  41/2015العمداء في جلسته رقم )

 

 ألخرىاكمتقال من الجامعا  ا

 :15المادة

ط     أ. يجوز انتقال الطلبة من الجامعات األخرى إلى جامعة اليرموك في حالة وجود شوا ر لهم ويلك وفق الشرو

 واإلجراءات التالية:

في جامعة  ( من تعليمات قبول الطلبة4. أن يستوفي الطالب شروط القبول في جامعة اليرموك الواردة في المادة )1 

 .1984( لسنة 4اليرموك رقم )

 ن جامعة أو معهد جامعي أو كلية جامعية تعترف بها الجامعة.م . أن يكون الطالب منتقال  2

ا ال يقإ عن . أن تكون دراسته السابقة في جامعة/ جامعات تأخذ بأسلوب االنتظام وأن يقدم وثيقة تثب  أنه دوام م3

 %( من الدوام الرسمي.70)

 معته في البرنامج العادي.في جا . أن يكون الطالب مقبوال4

ا تدخإ في حساب ساعة معتمدة أو ما يعادله 30أن يكون قد أتم بنجاح في الجامعة المنتقإ منها دراسة ما ال يقإ عن  .5

النتقال افي التخصج الذي ير ب في  (ساعات 9على ان يكون منها ) جدا المعدل التراكمي وبمعدل ال يقإ عن جيد

قرار )                              .% من عدد الطلبة المقبولين تنافسيا في التخصج10الطلبة عن ن ال يايد عدد أو ،ليهإ

 .(10/7/2018بتاريخ  25/2018مجلا عمداء بجلسة رقم 

لشروط الواردة في  ب. تقدم طلبات االنتقال إلى دائرة القبول والتسجيإ في الجامعة وتب  لجنة القبول والتسجيإ فيها وفق ا

 فقرة )أ( أعاله.ال

طالب فـي جامعته ج. يحول مدير القبول والتسجيإ الطلبات المقبولة إلى عميد الكلية المختج لحساب الساعات التي درسها ال

لمماثلة االخطة الدراسية للقسم الذي سينتقإ إليه وتحسب للطالب جميع المواد التي نجح فيها في جامعته  وءفي ض

دل  )عُ معتمدة.  ( ساعة60ة الدراسية للقسم الذي سينتقإ إليه على أن ال يحسب له أكثر من )والمعادلة لمساقات في الخط

امي )ومعادلة المواد حت  مهاية الفصل الث(. 30/6/2014بتاريخ  26/2014بموجب قرار مجلا العمداء في جلسته رقم 

 21/7/2014يخ لسته الثامنة المنعقدة بتاروفق قرار مجلا التعليم العالي في جكلتحاق الطالب المنتقل إل  الجامعة 

 .(243قرار رقم 

ي جامعة فد. ال تدخإ عالمات المساقات التي سبق أن درسها الطالب في جامعة/ جامعات أخرى ضمن معدالته التراكمية 

 األخرىا  عل  أن يكون الحد األدم  لعوما  المساقا  التي درسها الطالب لدرجة البكالوريوس في الجامعاليرموك 

المعادلة.  % أو ما يعادله تغراض60الراغب باكمتقال إل  جامعة اليرموك كستكمال باقي دراسته لنفس الدرجة  و 

 .(30/6/2014بتاريخ  26/2014دل  بموجب قرار مجلا العمداء في جلسته رقم )عُ 

الساعات  ( ساعة معتمدة من15كإ ) هـ. يحسم فصإ دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج للطالب المنتقإ مقابإ

 التي تحسب له.
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 حساب ساعا  معتمدة من خارج جامعة اليرموك لطلبتها

 :16المادة

( 9اديمي دراسة )على تنسيب رئيا القسم األك يجوز للطالب بموافقة العميد المعني ومدير دائرة القبول والتسجيإ بناء  أ. 

كون من تة الصيفية في إحدى الجامعات األردنية الرسمية شريطة أن ال ساعات معتمدة بحد أقصى في الفصول الدراسي

امعة اليرموك. جمتطلبات الجامعة أو الكلية اإلجبارية وأن ال تكون دراستها في الفصلين األخيرين من دراسة الطالب في 

ذه الساعات درسها لحساب هويحول مدير دائرة القبول والتسجيإ إلى عميد الكلية المعني كشف عالمات بالمساقات التي 

                  رات ( فما فوق أو ما يعادلها في كإ مساق ويلك وفق الفق%60وتسجإ له عالماتها )معفى( إيا حصإ على عالمة )

حتى تخرجه منها ( من هذه التعليمات على أن ال يايد ما يحسب للطالب بعد قبوله في الجامعة و15)ج، د، هـ( من المادة )

 (.1/4/2013تاريخ  11/2013)قرار مجلا العمداء في جلسته رقم     ( ساعة معتمدة.18على )

ب من عميد ب.إيا قبإ الطالب في جامعة اليرموك، وكان قد أتم بنجاح في جامعة أخرى ساعات معتمدة، فيجوز له أن يطل

 يكون قد كنريطة أن  ه التعليمات،( من هذ15الكلية حساب هذه المساقات ويلك وفق الفقرات )ج، د، هـ( من المادة )

 امقط  عن الدراسة في جامعته أرب  سنوا  أو أكثر.

في جامعة  الطالب دراستها بنجاح في جامعة أخرى في الفصلين األخيرين من دراسته . ال يجوز احتساب ساعات أتمّ 1ج. 

 اليرموك، وكذلك أي فصإ صيفي يقع بينهما.

ية حاالت مستفيدون من اتفاقيات تبادل الطلبة المعقودة مع جامعات أخرى وتعرض أيستثنى من يلك  الطالب ال .2    

 استثنائية أخرى على مجلا العمداء التخاي القرار المناسب بشأنها.

 د.  ال يجوز للطالب دراسة أي مساق في جامعات أخرى خالل فترة التأجيإ.

ساعات التي تحسب ( من هذه التعليمات أن يتجاوز مجموع عدد ال16، 15) ال يجوز في جميع الحاالت الواردة في المادتين :17المادة

 ( ساعة معتمدة.60للطالب من خارج الجامعة )

 

 اكمتقال من قس  إل  آخر في الجامعة

 

ني )الكلية حد نواب الرئيا وعضوية عميد الكلية المعأيشكإ رئيا الجامعة لجنة تسمى "لجنة انتقال الطلبة" برئاسة أ.   :)1(18المادة 

لى إليها( ومدير القبول والتسجيإ للنظر في طلبات انتقال الطلبة وتقوم برفع توصياتها إالتي ير ب الطالب االنتقال 

 رئيا الجامعة للمصادقة عليها.

، وتحدد اللجنة المشار دراسي تقدم طلبات االنتقال إلى دائرة القبول والتسجيإ قبإ بداية االمتحانات النهائية لكإ فصإ. ب                

( من عدد %10اليها بالفقرة )أ( من هذه المادة الشوا ر بما ال يتجاوز الطاقة االستيعابية للتخصج وبحد أقصى )

رة السحب في التخصج في يلك العام وتب  اللجنة في هذه الطلبات في مدة اقصاها بداية فت االطلبة الذين قبلو

 تاريخ تقديم طلبات االنتقال وفق الشروط التالية: واإلضافة للفصإ الدراسي الذي يلي

 . أن ال يكون قد سبق له أن انتقإ من قسم إلى آخر في الجامعة.1                       

 . وأن ال يكون قد فصإ من القسم الذي ير ب في االنتقال إليه.2

في التخصج الذي  عليه مقبوال   ا بناء  نافسي  وأن يكون معدل الطالب في الثانوية العامة أوما يعادلها الذي قبإ ت. 3

دة بنجاح ( ساعة معتم30ن يكون قد درس ماال يقإ عن )أو ،ير ب في االنتقال إليه سنة التحاقه في الجامعة

عتمدة م( ساعة 21جدا منها ) ا وحصإ فيها على معدل تراكمي ال يقإ عن جيدفي الجامعة ولها عالمات رقم  

ة وتوصية على تنسيب من مجلا الكلي ( ساعات معتمدة يقرها مجلا العمداء بناء  9و) ةتدخإ في خطته الدراسي

لمساق وأن ليه على أن يؤخذ بعين االعتبار المتطلب السابق لإمن مجلا القسم الذي ير ب الطالب باالنتقال 

 .(70%ال تقإ عالمة أي مساق منها عن )

                                                      
يلة دراسته في ( ساعات معتمدة ط6مالحظة: يسمح للطالب تسجيإ مساق واحد في الفصإ الدراسي الواحد خارج خطته، وبحد أقصى ال يايد عن ) )1( 

لفصإ الدراسي األول اد مساقات خطته الدراسية. ويعمإ بهذا القرار من بداية الجامعة، وفي جميع األحوال، ال يحسب أي مساق منها بديال  عن اح

 (.20/8/2007بتاريخ  33/2007. )قرار مجلا العمداء في جلسته رقم 2007/2008
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على معدل ثانوية عامة جديد وكان قد حول من تخصج الى  يجوز للطالب الذي أعيد قبوله في الجامعة بناء   .4 

 .(22/2/2016بتاريخ  8/2016دل  بموجب قرار مجلا العمداء في جلسته رقم )عُ  .أخرى ةخر أن يحول مرآ

ج معدل في التخصج الذي قبإ فيه أعلى من المعدل في التخصالأما القبوالت األخرى فيجب أن يكون . 5

عدل الطالب ضمن ا سنة التحاقه في الجامعة. وفي الحاالت التي يكون فيها مإليه تنافسي   الذي ير ب في االنتقال

 .السابق( 3معدالت التنافا يطبق عليه أحكام البند )

 وفي جميع األحوال يجب األخذ بعين االعتبار أسا القبول المعمول بها في الجامعة.. 6

من المتطلبات ا ضا أو رسوب  التي درسها الطالب في الجامعة، نجاح   باحتساب المساقات تقوم دائرة القبول والتسجيل. ج

ضمن  اإلجبارية في الخطة الدراسية للتخصج المنتقإ إليه. ويجوز له طلب احتساب مساقات درسها ونجح فيها

يع مات جمالمتطلبات االختيارية للجامعة أو الكلية أو التخصج المنتقإ إليه، ويلك لمرة واحدة فقط وتدخإ عال

، وتطبق (( من هذه التعليمات10مع مراعاة أحكام المادة ))المساقات التي حسب  له في حساب  معدله التراكمي 

 عليه الخطة الدراسية للتخصج المنتقإ إليه سنة انتقاله.

  تخرجتطبق على الطالب أحكام الوضع تح  المراقبة والفصإ ويحسم فصإ دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات ال. د

 ، راسب(. ا وكذلك عالمات المساقات )ناجحا ورسوب  ( ساعة معتمدة حسب  له في المعدل التراكمي نجاح  15مقابإ كإ )

 (.29/9/4201تاريخ  39/2014)قرار مجلا العمداء رقم 

 :رسوم طلب التحاق التحويإ من تخصج إلى آخر في الجامعة على النحو التاليتّم تحديد * مالحظة: 

 انير من الطلبة المقبولين على البرنامج العادي.( خمسة دن5)

 ( عشرة دنانير من الطلبة المقبولين في البرنامج الموازي.10)

ا من الفصإ الثاني  9/9/2013بتاريخ  2013)قرار مجلا أمناء الجامعة في جلسته رقم    .(2013/2014ويطبق اعتبار 
 

 

 متطلبا  الحصول عل  درجة البكالوريوس

 تمنح درجة البكالوريوس للطالب بعد إتمام المتطلبات التالية:: 19المادة 

الحصول وأ. النجاح في جميع المساقات المطلوبة حسب الخطة الدراسية المقررة لدرجة البكالوريوس في قسم التخصج 

 (.60%على معدل في هذه المساقات ال يقإ عن )

 ات.( من هذه التعليم7في الفقرة )أ( من المادة )ب. عدم تجاوز الحد األعلى لسنوات التخرج المنصوص عليها 

ا في آخر فصلين دراسيين له في الجامعة بما فيهما الفصإ الذي يتخرج فيه.  ج. أن يسجإ طالب ا منتظم 

 ( من هذه التعليمات حيثما يلام.17د. التقيد بأحكام الفقرة )
 

 

 أحكــــام عامــــــــــــــــة

 :20 المادة

ديـإ أو ج الطالب في فصإ التخرج على مساق أو مساقين، فلمجلا القسم أن يوافق على دراسة مساق بأ. إيا توقف تخر

ي إحدى فمساقين بديلين على أن يكون/ يكونا في مستوى مماثإ أو أعلى وفي موضوع قريب من محتوى المساق ويلـــك 

 الحاالت التالية:

 فيه الفصإ الصيفي.. عدم طرح المساق في أي فصإ بما 1               

 . وجود تعارض ال يمكن حله في برنامج الطالب الدراسي.2               

 (.9/1/2012( تاريخ 2/2012)قرار مجلا العمداء في جلسته رقم )  . إيا رسب في المساق ثالث مرات. 3               

لة الرسوب المتكرر، ي نجح فيها حق ا مكتسب ا إال في حا. إيا لم يتخرج الطالب آلي سبب فال تعتبر المساقات البديلة الت(1)ب

ار مجلا )قر. الفصل الصيفيبما فيه أو عدم طرح المساق األصيإ في الفصإ الالحق، أو وجود تعارض ال يمكن حله 

( تاريخ 34/2011( جلسة رقم )578/2011تعديإ لقرار رقم ) 19/9/2011( تاريخ 38/2011العمداء في جلسته رقم )

22/8/2011) 

ت اإلجبارية ج. إيا درس الطالب مساق ا ضمن المتطلبات اإلجبارية لقسم تخصصه الرئيسي وكان هذا المساق ضمن المتطلبا

ة لتخصصه الفرعي، فعليه دراسة مساق اختياري يحدده قسم تخصصه الرئيسي على أن يكون لهذا المســاق عالق

 ـن متطلب.يلك المساق وال يحسب المساق الواحد ألكثر مـــــــ بتخصصه وبحي  أن ال يقإ مستواه الرقمي عن مستوى

 إ خطي ا بذلك.د. يبلا رئيا القسم المختج عميد كليته خطي ا بالقرار ويتولى العميد إبالغ مدير دائرة القبول والتسجي
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 ت.تاج إليه من ساعا( ساعة معتمدة في فصإ تخرجه فله أن يسجإ ما يح12إيا احتاج الطالب إلى أقإ من ): 21المادة 

تخرج وعليه أن أ. قسم التخصج مسؤول عن متابعة السير األكاديمي للطالب المسجإ فيه والتحقق من استيفائه لشرط ال: 22المادة 

 يبلغه بذلك دوري ا.

أقصاه ي مدة فب. على الطالب المتوقع تخرجه في نهاية فصإ ما أن يقوم بتعبئة نمويج خاص لدى دائرة القبول والتسجيإ 

قق من استيفائه أسبوعان من بداية الفصلين األول والثاني، وأسبوع  من بداية الفصإ الصيفي، حي  يقوم المسجإ بالتح

 لشروط التخرج بالتنسيق مع قسم التخصج.

 :23المادة 

وريوس أ. إيا ر ب طالب حاصإ على درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك في تخصج ما، في الدراسة لدرجة البكال 

عليه في تخصج آخر في الجامعة، وكذلك الطالب الحاصإ على درجة البكالوريوس من جامعات أردنيـــة أخرى، ف

والتسجيإ  أن يتقدم بطلب إلى مكتب القبول الموحد للحصول على قبول جديد، وإيا قبإ الطالب يحُول مدير القبول

لدراسية لتي نجح فيها، والتي تقع ضمن الخطة الخطة اكشف عالماته إلى عميد الكلية المختج لحساب المساقات ا

حد للتخصج الجديد، وال تدخإ المساقات التي حسب  له في احتساب معدالته، ويُحسم فصإ دراسي واحد من ال

د أعلى ( كح50%( ساعة معتمدة تُحسب له. وعلي أن ال يُحسب له أكثر من )15األعلى لسنوات التخرج مقابإ كإ )

خرجه لمقررة في خطة البكالوريوس الجديدة التي ير ب في دراستها، وأن ال يكون قد مضى على تمن الساعات ا

وك تحسب مدة التأجيل من البكالوريوس السابق للطالب الا  حصل عل  قبول جديد أكثر من سبع سنوات، 

 (.19/8/2014تاريخ  33/2014دل  بموجب قرار مجلا العمداء رقم )عُ بكالوريوس آخر. 

أما الطالب الحاصإ على درجة البكالوريوس من جامعات  ير أردنية )انتظام( وير ب في الدراسة لدرجة ب. 

موازي البكالوريوس في تخصج آخر في الجامعة فعليه التقدم بطلب التحاق إلى جامعة اليرموك في البرنامج ال

دل  )عُ %.   60ن ك تقل العومة المحتسبة ع عل  أن( فقرة )أ( كاملة باستثناء نوع البرنامج 23وتطبق عليه المادة )

 (30/6/2014بتاريخ  26/2014بموجب قرار مجلا العمداء في جلسته رقم 

بسجله  ج. إيا تقدم طالب منتظم في جامعة اليرموك بطلب جديد لاللتحاق بها، وقبإ في قسم التخصج نفسه، يحتفظ 

، على أن يكمإ متطلبات التخرج، وفي الحد األعلى  هذه الحالة تحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن األكاديمي كامال 

 لتعليمات.ا( من هذه 18لسنوات التخرج، وإيا قبإ في قسم آخر تطبق عليه أحكام الفقرتين )ب( و )ج( من المادة )

 

الحصول    راضأل احتساب ساعات معتمدة تتوافق مع متطلبات الجامعة فقط، مضى على دراستها أكثر من سبع سنوات،: 24المادة 

 . 2014/2015على درجة علمية، من بداية الفصإ الدراسي الثاني 

  (.3/11/2014بتاريخ  43/2014بقرار مجلا العمداء في جلسته رقم  24المادة   )أضيف

 : على الطالب أن يحصإ على نمويج براءة يمة من الجامعة الستكمال إجراءات تخرجه.25المادة 

 البكالوريوس تاريخ استحقاقها وتمنح في نهاية كإ فصإ. تحمإ درجة :26المادة 

امعة، أو على ما ال يجوز ألي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه التعليمات أو بعدم إطالعه على النشرات الصادرة عن الج :27المادة 

 التعليمات. هينشر على لوحة إعالناتها فيما يتعلق بهذ

 كاالت التي قد تنشأ عن تطبيق هذه التعليمات.يب  مجلا العمداء في اإلش :28المادة 

 رئيا الجامعة، عمداء الكليات، ومدير القبول والتسجيإ مكلفون بتنفيذ أحكام هذه التعليمات. :29المادة 
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 ما يلي: 16/6/2014( التي امعقد  بتاريخ 24/2014قرر مجلس العمداي في جلسته رق  )

( من الرسوم الجامعية المستحقة 50قوبة تأديبية( في أي فصإ دراسي، ترصد له )%عة )كعإيا فصإ طالب من طلبة الجام -  

 التي دفعها لذلك الفصإ ولمرة واحدة، وإيا فصإ مرة أخرى فال ترد له الرسوم.

 ة.افنتهاء فترة السحب واإلضإلغاء ترصيد الرسوم آلي ا للطالب إيا قام بسحب مساقات سجلها من خارج خطته الدراسية بعد إ -  

 

ما يلي: 21/12/2015( التي امعقد  بتاريخ 41/2015قرر مجلس العمداي في جلسته رق  )  

 :15/3/2010( بتاريخ 10/2010( في جلسته رقم )151/2010الموافقة على تعديإ قرار مجلا العمداء رقم )

استدراكي، من دراسة  –حاسوب  ( مهاراتCOMP 099. الموافقة على إعفاء الطلبة الناجحين في امتحان المستوى لمساق )1

 هذا المساق، وإيا رسب الطالب في االمتحان فعليه دراسة المساق.

اعات س( 3)استدراكي   -حاسوبمهارات (، أو شهادة كامبردج، بدل ICDL. يٌحسب للطالب الحاصإ على أي من شهادتي )2

ال احتسابها ح( ساعة معتمدة في 18ء الدراسي عن )معتمدة في أول سنتين اللتحاقه في الجامعة فقط، على أن ال يايد العب

عتمدة م( ساعة 21معتمدة في الفصإ الصيفي، ويجوز أن يصإ العبء الدراسي )ة ( ساع12في الفصلين األول والثاني و)

 .(2016/2017)والعمإ به من بداية العام الجامعي  %( فأكثر، 80)في الفصلين: األول والثاني إيا كان معدله التراكمي

ن مكان التدريب ع. عدم السماح لطلبة الجامعة الهندسة واالعالم بتسجيإ مساقات بالتاامن مع التدريب الميداني وبغض النظر 3

 )داخلي أو خارجي( ولن تعتمد نتيجة أي طالب درس مساق بالتاامن مع التدريب الميداني.

 (.17/7/2017بتاريخ  26/2017)قرار مجلا العمداء في جلسة رقم  

 

 تعليما  التخصص الفرعي

 

عام الجامعي ا من بداية التسمى هذه التعليمات "تعليمات التخصج الفرعي في جامعة اليرموك" ويعمإ بها اعتبار  (: 1المادة )

2017/2018. 

يع لتفرايتقدم الطالب الرا ب بالحصول على تخصج فرعي إلى القسم الذي يطرح التخصج الفرعي بالنظر في طلب (: 2المادة )

 ضمن التخصصات المسموح بها من قبإ قسم التخصج الرئيسي.

 يقوم قسم التخصج الفرعي بالنظر في طلب التفريع ضمن الشروط التالية:(: 3المادة )

 توفر الشا ر في التخصج الفرعي. .1

 أن يكون فرع الثانوية العامة يؤهله للقبول في التخصج الفرعي. .2

 تمدة على األقإ.( ساعة مع45أن يكون قد اجتاز بنجاح ) .3

 ال يشترط أي متطلب سابق للتخصج الفرعي. .4

 رعي.التخصج الفرعي دائرة القبول والتسجيإ بالموافقة بموجب كتاب خطي مرفق نمويج التخصج الف يبلا قسم .5
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 الصيدلة كلية لطلبة الميدامي الصيدكمي التدريب تعليما 

 2019( لسنة 4تعليما  رق  )

 

في جامعة اليرموك،  لطلبة الصيدلة( PHAR430)مساق تعليمات التدريب الصيدالني الميداني " التعليمات تسمى هذه (:1المادة )

ا ويُ   .2018/20191الفصإ الدراسي الصيفي من بداية عمإ بها اعتبار 
 

 على خالف يلك: رينةيكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل الق (:2المادة)

 الجامعة: جامعة اليرموك

 المجلا: مجلا العمداء

 الكلية: كلية الصيدلة

 العميد: عميد كلية الصيدلة

 اللجنة : لجنة التدريب الميداني يشكلها عميد الكلية في بداية العام الدراسي الجامعي.

 

ا للشروط التالية:سمح للطلبة البدء بالتدريب الصيدالني الميداني وفق  ـُ ي (:3المادة)  

 ساعة معتمدة على األقإ بنجاح. 120نهاء دراسة إ -أ

ذا االستثناء ساعة معتمدة، وينطبق ه 85ساعة معتمدة بنجاح، وبما ال يقإ عن  120يجوز للعميد إستثناء شرط إنهاء  -ب

 .2014/2015وطلبة  2013/2014على طلبة 

 اسي الصيفي.ساعة تدريب، خالل الفصإ الدر 320ا وبواقع ساعة أسبوعي   40سابيع بما يعادل أ 8يتدرب الطالب لمدة  -ت

اسي الثاني يجوز في حاالت خاصة وبموافقة العميد استكمال فترة التدريب في الفصإ الدراسي األول أو الفصإ الدر -ث

هم خالل ساعة تدريب، وتقتصر هذه الحاالت على الطلبة المتوقع تخرج 320ا وبواقع ساعة أسبوعي   23بما يعادل 

 لفصلين المذكورين.ا

قات يشترط أن يتفرغ الطالب للتدريب بشكإ كامإ خالل الفصإ الدراسي الصيفي، وال يجوز للطالب تسجيإ مسا -ج

 نظرية أو عملية خالل يلك الفصإ.

ساعا  معتمدة فقط م  التدريب خول الفصل الدراسي األول  6يجوت للطالب المتوق  تخرجه تسجيل ما ك ي يد عن  -ح

                                                                                                                                             .2يأو الثام

ساعا  معتمدة فقط م  التدريب  8في حاك  خاصة وبموافقة العميد السماح للطالب تسجيل ما ك ي يد عن يجوت  -خ

 .3ك  عل  الطلبة المتوق  تخرجه  خول الفصل الدراسي األول أو الثاميوتقتصر  ال الحا
 

الصيدليات حدى المؤسسات الصيدالنية المختصة بصرف األدوية للمرضى مثإ صيدليات المجتمع أوإيكون التدريب في  (:4المادة)

 ن قبإ الكلية. والمعتمدة م ت الخاصةالتابعة لمستشفيات وزارة الصحة أو الخدمات الطبية الملكية أو صيدليات المستشفيا

  

                                                      
ا للطلبة الصيدلة في جامعة ا  (PHAR 430المادة السابقة: تسمى هذه التعليمات "تعليمات التدريب الصيدالني الميداني )مساق  1 يرموك" ويـُعمإ بها اعتبار 

 .2016/2017من بداية الفصإ الدراسي الصيفي 
 إ الدراسي األول أو الثاني.ساعات معتمدة فقط خالل الفص 4المادة السابقة: يجوز للطالب المتوقع تخرجه تسجيإ ما ال يايد عن مساقين نظريين وبواقع   2
 بند مـُستحدث.  3
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 (:5المادة )

اون مع الصيادلة وبالتع شرف على التدريب الميداني أعضاء هيئة تدريا صيادلة من حملة الماجستير والدكتوراه من الكليةـُ ي .1

 المسئولين في المؤسسات الصيدالنية المعتمدة.

 لنحو التالي:تكون مهام اللجنة المشرفة على التدريب الميداني على ا .2

 يب.التدر . التنسيق مع المؤسسات الصيدالنية المعتمدة لمتابعة سير تدريب الطلبة والتأكد من تنفيذ برنامج1

إليه لضمان  . متابعة الطالب المتدرب لبرنامج العمإ التدريبي وتاويده باإلرشادات ومساعدته في توفير كإ ما يحتاج2

 التدريبي. إكسابه المهارات الواردة في برنامجه

 حلول المناسبة.ال . مساعدة الطالب المتدرب بالتغلب على الصعوبات والمشكالت التي تواجهه أثناء فترة التدريب، وتقديم3

يبين زمن التدريب  ليهاإلشراف ع ا للطالب المتدرب الذي تمّ ا عام  . متابعة إعداد تقرير في نهاية فترة التدريب يتضمن تقييم  4

رورية التدريب والمقترحات الض لحضور وجديته في التدريب والمهارات التي اكتسبها خالل فترةومدى التاامه با

 لتطوير آلية التدريب حسب النمايج المعتمده من الكلية.

د من وجوده . التأكد من أن يقوم المشرف على التدريب بايارة كإ مؤسسة صيدالنية للسؤال عن الطالب المتدرب والتأك5

 ا.قإ خالل الفصإ الدراسي ويتم توثيق يلك كتابي  مرتين على األ

 .4. العمل عل  إعداد وعقد اكمتحان مهائي )النظر  وال فو ( والموحد بين كافة نعبة التدريب وإعون متائج التدريب6

 

 (:6المادة )

 . 5ا( طالبً 18يقس  الطلبة إل  نعب يكون الحد األعل  لل عبة ) -أ

 .6ةئة التدريس الم ر  بواق  ثوث ساعا  معتمدة لكل نعبيُحسب العبي التدريسي لعضو  ي -ب

 

 (:7المادة )

صول من ( المعتمد من العميد موضحا فيه مكان وتاريخ وساعات التدريب موقعة حسب األ1يمأل الطالب النمويج )رقم  -أ

 .الي  ا فعدوام  ساعة  (320)المؤسسة الصيدالنية قبإ البدء بالتدريب تغطي عدد ساعات التدريب المعتمدة بواقع 

  .لمقررةسبوع وطيلة مدة التدريب ااأليلتام الطالب بحضور المحاضرات التي تحددها اللجنة في بداية أول يوم من  -ب

 .مواظبةالتي تتعلق بال 2008( لسنة 6من تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم ) 8تطبق المادة  -ت

 

  

                                                      

 .عداد وعقد االمتحان النظري و إعالن نتائج التدريبالمادة السابقة: العمإ على إ 4

 .ا( طالب  ٤٠المادة السايقة :يقسم الطلبة إلى شعب يكون الحد األعلى للشعبة ) 5

 .ةالمادة السابقة : يُحسب العبء التدريسي لعضو هيئة التدريا المشرف بواقع )ساعة ونصف( معتمدة لكإ شعب 6
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  (:8المادة )

 ي نهاية مدة التدريب على النحو التالي:يتم تقييم الطلبة ف -أ

% على االمتحان النظري 30%. وتقسم عالمة االمتحان النهائي على النحو التالي: 50االمتحان النهائي: ويخصج له  .1

 .7% على االمتحان الشفوي. وتقوم لجنة التدريب بإعداد االمتحانين النظري والشفوي واالشراف عليهما20و

 . %25( المعتمد من العميد: ويخصج له 2تدريب حسب النمويج رقم )تقرير المشرف على ال .2

 %.15( المعتمد من العميد: ويخصج له 3تقرير المؤسسة الصيدالنية التي تدرب فيها الطالب حسب النمويج رقم ) .3

ة االسبوعية، سبوعي المقدم من الطالب إلى المشرف على التدريب وشريطة أن يقدم التقرير في بداية المحاضرالتقرير األ .4

 8.%10( المعتمد من العميد: ويخصج له 4ويلك حسب النمويج رقم )

 % ، وتدخإ ضمن المعدل التراكمي. 50ترصد عالمة الطالب في مساق التدريب وتكون عالمة النجاح   -ب

 

 (: 9المادة )

يماتها وأوقات درب فيها وتعليلتام الطالب خالل فترة التدريب الميداني بأنظمة الجامعة والمؤسسة الصيدالنية التي يت -أ

 .أ( /7التدريب المحددة مسبقا حسب ما ورد في المادة )

 .ال يجوز للطالب القيام بالتدريب الميداني خارج المملكة االردنية الهاشمية -ب

 

 يب  المجلا في الحاالت التي لم يرد فيها نج ضمن هذه التعليمات.(: 10المادة )

 .بيق هذه التعليماتالعميد مسؤول عن تط(: 11المادة )

  .بقةالسا - تعليمات التدريب الصيدالني الميداني -تلغي هذه التعليمات  (:12المادة )
 

 

 

  

                                                      

 .%50له ظري النهائي: ويخصج : االمتحان النالمادة السابقة .7

قدم التقرير خالل التقرير المفصدددإ من الطالب عن تدريبه العملي إلى اللجنة المشدددرفة على التدريب شدددريطة أن يالمادة السدددابقة: . 8

 %.10المعتمد من العميد: ويخصج له  (4فترة أقصاها أسبوع واحد من نهاية التدريب، ويلك حسب النمويج رقم )
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 اليرموك جامعة في الطب في البكالوريوس درجة منح تعليما 
 2013( لسنة 6تعليما  رق  )

 صادرة عن مجلس العمداي بموجب مظام منح الدرجا  العلمية وال هادا  

 1976( لسنة 76ة اليرموك رق  )في جامع

 

ا من بدء العام تسمى هذه التعليمات )تعليمات منح درجة البكالوريوس في الطب  في جامعة اليرموك(، ويُعمإ بها اعتبار   (:1المادة )

 .2013/2014الجامعي 

 ك:يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاءها، ما لم تدل القرينة على خالف يل 

 جامعة اليرموك. الجامعة:

 عميد كلية الطب في الجامعة. العميد:

 كلية الطب في الجامعة. الكلية:

 مجلا الكلية. المجلس:

 أي قسم في الكلية. القس :

ا تشمإ أسبوع   ثالثة فصول إجبارية )األول والثاني والصيفي( مدة كإ من الفصإ األول والثاني ستة عشر السنة الدراسية:

 متحانات، والفصإ الصيفي مدته ثمانية أسابيع، تشمإ فترة االمتحانات.فترة اال

( 32)( ستة عشرة محاضرة نظرية أو ما ال يقإ عن 16وحدة تقويم أكاديمي تعني حضور الطالب ) الساعة المعتمدة:

ساعة %(  1.125) ساعة تدريب عملي أو ميداني أو سريري، ويعادل كإ أسبوع تدريب سريري

 معتمدة.

 ة.عدد الساعات المعتمدة التي يسمح للطالب بتسجيلها في الفصإ الدراسي الواحد أو السنة الدراسي بي الدراسي:الع

 

 ي الجامعة.فتطبق هذه التعليمات على طلبة كلية الطب المسجلين المنتظمين لنيإ درجة البكالوريوس في الطب  (:2المادة )

 

 الخطة الدراسية

ن مجلا الكلية اء الخطة الدراسية التي تؤدي إلى نيإ درجة البكالوريوس في الطب بتوصية ميقر مجلا العمد (:3المادة )

 بناء  على اقتراحات مجالا األقسام فيها.

  ( :4المادة )

 الخطة الدراسية لنيإ درجة البكالوريوس في الطب خطة سنوية إجبارية في جميع سنوات الدراسة. .أ

   .ب

رار دراسية ساعات معتمدة خاصة به ومبينة في الخطة الدراسية بقيخصج لكإ مساق من مساقات الخطة ال .1

 من مجلا العمداء بناء  على توصية من مجلا األقسام وتنسيب مجلا الكلية.

 ا به.ا خاص  يُعطى كإ مساق من مساقات الخطة الدراسية رقم   .2

لمختبر و عدد ساعات ايُذكر إزاء كإ مساق في الخطة الدراسية عدد الساعات المعتمدة وعدد المحاضرات أ .3

كإ مساق  ا إزاءاألسبوعية أو عدد ساعات التدريب الميداني أو عدد أسابيع التدريب السريري، ويُذكر أيض  

 ا.ا أو سنوي  مدة دراسته في السنة الدراسية وتكون نتائج المساق فصلي  

لى أساس أن المحاضرة أو الندوة يتم تقويم الساعات المعتمدة لكإ مساق في السنوات األولى والثانية والثالثة ع .ج

ا هي ساعة معتمدة واحدة، أما ساعات المختبر والتطبيق العملي ومشروع ( أسبوع  16أو حلقة النقاش لمدة )
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البح  فيجري تقييمها لكإ مساق على حده وفي جميع الحاالت ال يقإ حساب الساعة المعتمدة عن ساعتين 

 ا.( أسبوع  16ا لمدة )أسبوعي  

د تدريب الساعات المعتمدة في السنوات الرابعة والخامسة والسادسة على أساس أن كإ أسبوع واح يتم احتساب .د

 ( ساعة معتمدة.1.125سريري يعادل )

 

  (:5المادة )

ئتان ( ما257يكون الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في الطب هو ) .أ

 وسبع وخمسون ساعة معتمدة.

 زع الساعات المعتمدة على النحو التالي:تو .ب

 المتطلبا 
عدد الساعا  

 المعتمدة اتجبارية

عدد الساعا  

 المعتمدة اكختيارية
 المجموع

 27 15 12 متطلبات الجامعة

 15 0 15 متطلبات الكلية

 215 9 206 متطلبات التخصج

 257 24 233 المجموع الكلي

 

 مدة الدراسة والعبي الدراسي

  (:6) المادة

التي  مدة الدراسة لنيإ درجة البكالوريوس في الطب هي س  سنوات دراسية وتبين الخطة الدراسية المواد .أ

 تدرس في كإ سنة دراسية.

 ( ثماني سنوات دراسية.8الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في الطب هو ) .ب

ي من ز أن يقضي الطالب أكثر من سنتين دراسيتين في أمع مراعاة نج الفقرة )ب( من هذه المادة ال يجو .ج

 السنوات الخما األولى وأكثر من ثالث سنوات في السنة السادسة. 

( 18لثاني )ايكون الحد األعلى لعدد الساعات المعتمدة المسموح التسجيإ به في الفصلين الدراسيين األول أو  .د

ثة، ويجوز الصيفي من السنوات األولى والثانية والثال ( ساعات معتمدة في الفصإ الدراسي10ساعة معتمدة و)

معتمدة  ( ساعة21أن يصإ العبء الدراسي المسموح به في السنوات المذكورة وفي الفصلين األول أوالثاني )

 ( ساعة معتمدة ويلك بحاالت مبررة وبموافقة العميد.12وفي الفصإ الدراسي الصيفي )

دراسي  ا، تشمإ فترة االمتحانات، ومن فصإكإ منهما ستة عشر أسبوع   السنة الدراسية فصالن دراسيان مدة .ه

 ( أسابيع بما في يلك االمتحانات.8صيفي مدته )

 .تضع كلية الطب التقويم الجامعي الخاص بها في بداية كإ عام جامعي بعد إقراره من مجلا العمداء .و
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 المواظبة

 ( :7المادة )

 ضرات النظرية والمناقشات والتدريب العملي والسريري والاياراتتشترط مواظبة الطالب في حضور المحا .أ

لى عالميدانية المقررة لكإ مساق في الخطة الدراسية، ويقوم مدرس المساق بتسجيإ الحضور والغياب ويلك 

 كشوفات خاصة.

 ( من مجموع الساعات لكإ مساق.15%ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من ) .ب

 ( من مجموع الساعات المقررة دون عذر قهري أو عذر مرضي يقبإ به مدرس15%) إيا  اب الطالب أكثر من .ج

ضع له الحد المساق، فعلى مدرس المساق أن يحرم الطالب من التقدم لجميع االمتحانات الالحقة لذلك المساق، ويو

 نة.تلك الس ( "محروم بسبب الغياب"، وتدخإ هذه النتيجة في حساب معدالت35%األدنى لعالمة المساق وهو )

بله عميد ( من مجموع الساعات المقررة لمساق ما وكان هذا الغياب بعذر قهري يق15%إيا  اب الطالب أكثر من ) .د

( 30%موعه )الكلية، أو بعذر مرضي فيسمح العميد للطالب االستمرار في المساق، وال يجوز أن يتجاوز الغياب بمج

لكلية %(، فلمجلا ا30ياب الطالب بعذر قهري أو مرضي نسبة )من الساعات، وفي الحاالت التي يتجاوز فيها  

لكلية دائرة القبول اا من السنة الدراسية، ويلك قبإ بداية االمتحانات النهائية في الفصإ، ويبلا عميد اعتباره منسحب  

ول لقبوله، ويستثنى األ لدراسته تلك السنة( باستثناء الفصإ بذلك )ويعتبر بذلك مؤجال   الكتروني  إأو  اوالتسجيإ خطي  

 .من يلك مساقات متطلبات الجامعة حي  تطبق عليها التعليمات العامة فيما يخج االنسحاب من المساقات

ا تعذر يشترط في العذر المرضي أن يكون بتقرير طبي صادر من المرجع الطبي المعتمد في جامعة اليرموك، وإي .ه

وب إلى العميد خالل و يرفضه، وعلى الطالب أن يقدم التقرير الطبي المطليلك فلعميد الكلية أن يعتمد التقرير المقدم أ

 أسبوع من تاريخ زوال العذر ويقوم العميد بإبالغ مدرسي المواد التي يدرسها الطالب بقراره.

قهري أو  ( من مدة التدريب، وكان االنقطاع لعذر25%إيا انقطع الطالب عن التدريب العملي لفترة ال تتجاوز ) .و

لعميد أن يلك ي يقبإ به العميد، يجوز للعميد السماح للطالب بتعويض فترة التدريب التي تغيب عنها إيا رأى امرض

يتم بإشراف  ال يؤثر على التدريب من الناحية الفنية، وال يشمإ التدريب العملي في المستشفيات والعيادات الذي

 أعضاء الهيئة التدريسية.

 

 ك اكمتحاما  والعوما  والمعد

  ( :8المادة )

 ( وألقرب رقم صحيح.100تحسب العالمة النهائية لكإ مساق من ) .أ

   .ب

 العالمة النهائية لكإ مساق هي مجموع عالمات االمتحان النهائي وعالمات األعمال الفصلية. .1

ق، المسا يعقد االمتحان النهائي لكإ مساق مرة واحدة في نهاية الفصإ أو في نهاية السنة، ويلك حسب طبيعة .2

أو  اأو عملي   اشفوي   المقرر المساق، ويجوز أن يشمإ االمتحان النهائي جاء   وشامال   اويكون هذا االمتحان كتابي  

 تقارير لها نسبة مئوية معينة من العالمة يحددها القسم المعني.

 تشمإ األعمال الفصلية لكإ مادة ما يلي: .3

 االختبارات الشفوية أو التقارير أو البحوث. .أ

 امتحانات فصلية أو سنوية حسب طبيعة المادة، تحدد للطلبة في بداية الفصإ أو السنة. .ب

ق، أو كإ من يتغيب عن امتحان فصلي أو سنوي معلن عنه بعذر قهري يقبإ به عميد الكلية التي تطرح المسا .4

رس ة يعقد مدعذر مرضي، عليه أن يقدم ما يثب  عذره خالل أسبوع من تاريخ زوال العذر، وفي هذه الحال

 .اللطالب بالشكإ الذي يراه مناسب   اتعويضي   االمساق امتحان  
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ه كإ من يتغيب عن امتحان نهائي معلن عنه بدون عذر قهري يقبإ به عميد الكلية أو عذر مرضي يوضع ل .5

 )صفر( في يلك االمتحان، ويحسب له في عالمته النهائية.

وراق أث إلى الطالب بعد تصحيحها وتسجيإ عالماتها، أما ترد جميع أوراق االمتحانات والتقارير، والبحو .6

 االمتحان النهائي فتحفظ لدى مدرس المساق لمدة فصإ دراسي واحد.

لعذر إلى مدير إيا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي لمساق ما بعذر يقبله العميد، يبلا العميد قراره بقبول ا .7

ب أن " ير مكتمإ" إزاء هذا المساق، وعلى الطال له عالمةدائرة القبول والتسجيإ ومدرس المساق ليسجإ 

للفصإ الذي  يتقدم لالمتحان النهائي في المساق المذكور في مدة اقصاها أربعة أسابيع من بداية الفصإ التالي

طالب، لهذا الغرض إيا درس فيه ال ادراسي   حصإ فيه على عالمة " ير مكتمإ" ويعتبر الفصإ الصيفي فصال  

 لك االمتحان.يفي  الم يتمكن الطالب من تقديم االمتحان المذكور في المدة المقررة اعتبرت عالمته صفر   أما إيا

ة إال ال يجوز للطالب الحاصإ على مالحظة " ير مكتمإ" تأجيإ دراسته في الجامعة للفصإ/ الفصول الالحق .8

لتسجيإ العالمة ك تسجإ له دائرة القبول وابعد إزالة هذه المالحظة ضمن الفترة المحددة في هذه المادة وخالف يل

 المستحقة من األعمال الفصلية في يلك المساق.

 يكون اإلطار العام لالمتحانات ومواعيدها على النحو التالي: .ج

 مساقات السنوات األولى والثانية والثالثة والفصإ الدراسي األول من السنة الرابعة: .1

  ( حي50%: يخصج لألعمال الفصلية )اعملي   اتي تحوي جاء  المساقات النظرية والمساقات النظرية ال .أ

عملية،  يجرى اختباران فصليان على األقإ وقد تكون هذه االختبارات على شكإ امتحانات تحريرية، شفوية،

اعيدها أو بواسطة الحاسوب أو تقارير أو بحوث كلها أو بعضها على أن يتم تحديد طبيعة االمتحانات ومو

ة كإ فصإ دراسي وحسب ما يقرره مجلا القسم الذي يطرح المساق وتناقش أوراق للطلبة في بداي

لنهائي ااالمتحانات مع الطلبة بعد تصحيحها وتعلن نتائج األعمال الفصلية للطلبة قبإ بداية االمتحان 

 (.50%ويخصج لالمتحان النهائي )

قبإ بداية  التي توضع للمساقات العمليةيقوم مجلا القسم الذي يطرح المساق ببيان كيفية توزيع العالمات   .ب

 الفصإ الدراسي.

وضع لكإ مساق مساقات السنة الرابعة )الفصإ الدراسي الثاني( والسنة الخامسة، توزع العالمات النهائية التي ت .2

 كما يلي:

 درسي المساق أثناء التدريب السريري.%( لتقييم مدرس المساق أو لمعدل تقييم مُ 10) أ.

 نتهاء من التدريب السريري.تحان السريري النهائي الذي يجري بعد اإل%( لالم40) ب.

ة كإ عام %( لالمتحان الكتابي الذي يعقد في نهاية السنة حسب مواعيد يحددها مجلا الكلية في بداي50) ج.

 جامعي.

اسب، وتوزع و رمساقات السنة السادسة، تكون نتيجة المساقات االختيارية )متطلبات الكلية االختيارية( ناجح أ .3

 كما يلي: العالمات النهائية التي توضع لباقي مساقات السنة السادسة

 %( لألعمال الفصلية والتي توزع كما يلي:40) .أ

 %( لتقييم مدرس المساق أو مدرسي المساق أثناء التدريب السريري.10) -

 %( لالمتحان السريري.30) -

 ا يلي:%( لالمتحان النهائي والتي توزع كم60) .ب

 %( لالمتحان الكتابي.50) -

 %( لالمتحان الشفوي.10) -
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 ام دراسي.عيحدد عميد الكلية بالتنسيق مع دائرة القبول والتسجيإ مواعيد االمتحانات النهائية في مطلع كإ  .4

يين الممتحن تقوم مجالا األقسام بتحديد أسلوب تقييم أي مساق يي طبيعة خاصة أو بحثية، وتحديد أعداد ونوعية .5

جلا الكلية الخارجيين، وبيان كيفية توزيع العالمات التي توضع لهذه المواد على أن يعتمد هذا التوزيع من م

 في بداية كإ فصإ أو عام دراسي.

 ( :9المادة )

البحوث إلى وتناقش أوراق االختبارات الفصلية مع الطلبة بعد تصحيحها، وترد جميع أوراق االمتحانات والتقارير  .أ

 وراق االمتحان النهائي فتحفظ لدى مدرسي المساق لمدة فصإ دراسي واحد.أبعد تصحيحها، أما  الطالب

هور النتيجة إيا ر ب الطالب باالعتراض على عالمته النهائية لمساق ما فله أن يتقدم باعتراضه خالل أسبوع من ظ .ب

ئة التدريا نة من عضوين من أعضاء هيالنهائية لذلك المساق إلى رئيا قسم المساق، ويقوم رئيا القسم بتشكيإ لج

لكلية للعرض افي القسم )باستثناء مدرس المساق( لمراجعة العالمة وترفع العالمة التي يستحقها الطالب إلى عميد 

من ظهور  خالل مدة أقصاها أسبوعان اعلى مجلا الكلية ويبلا العميد القرار إلى دائرة القبول والتسجيإ خطي  

ة النهائية من القرار إلى رئيا قسم الطالب، ويعرض على مجلا العمداء أي تعديإ في العالم النتيجة وترسإ نسخة

 ألي طالب من الطلبة المتوقع تخرجهم.

ي مدرس/ مدرسو المساق ومنسقوها مسؤولون عن تصحيح جميع أوراق االختبارات واالمتحانات للمساقات الت .ج

 يدرسونها، وعن رصد عالماتها بشكإ صحيح ونهائي.

 ا قدره ثالثة دنانير عن كإ طلب يتقدم به لمراجعة أي عالمة من عالماته.يدفع الطالب مبلغ   .د

 

 ( :10المادة )

والحد األدنى  %( 35والحد األدنى للعالمة النهائية للمساق هو ) %( 50لحد األدنى لعالمة النجاح في المساق هو )ا .أ

 %(. 60)للنجاح في السنة هو

 الجدول التالي: تصنف عالمات المساق وفق  .ب

مجلي يةالرم  بات الرم  بالعربية التقدير العومة  

90 – 100 %  A أ ممتاز 

80 – 89% اجيد جد     B ب 

70 – 79 %  C ج جيد 

60 – 69 %  D د مقبول 

50 – 59 %  E هـ ضعيف 

% 50أقإ من   F و راسب 
 

ساب يلك ححتى تاريخ  اأو رسوب   االب نجاح  يكون المعدل التراكمي معدل عالمات جميع المساقات التي درسها الط .ج

المات عالمعدل، وإيا حصإ الطالب على نتيجة " ير مكتمإ" في بعض المساقات يتم حساب معدالته عندما تكتمإ 

عليه  هذه المساقات، وتعتبر المعدالت يات أثر رجعي من تاريخ حصول الطالب على نتيجة " ير مكتمإ" وتطبق

 بة على يلك.جميع اإلجراءات المترت

لسنة الدراسية يحسب المعدل السنوي بضرب العالمة النهائية بعدد الساعات المعتمدة عن كإ مساق يأخذه الطالب في ا .د

 وقسمة مجموع حاصإ الضرب الناتج على مجموع عدد الساعات المعتمدة.

في الخطة  ةولالطالب والمشم ختيارية التي يدرسهاتدخإ نتائج جميع المساقات من متطلبات الجامعة اإلجبارية واإل .ه

 الدراسية في حساب المعدل السنوي للسنة األولى حسب الخطة.
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لجدول يحدد تقدير الطالب على أساس معدل المساقات التي يدرسها بنجاح ضمن الخطة الدراسية المقررة وفق ا .و

 التالي:

 التقدير المعدل السنو / المعدل العام

 ممتاز % 100 – 84

 اجيد جد   % 84من  أقإ  – 76

 جيد % 76قإ من أ  – 68

 مقبول % 68قإ من أ  – 60
 

 تحسب كإ المعدالت ألقرب منالة عشرية واحدة. .ز

  يلك ( فأكثر على الئحة شرف الكلية، ويثب84%يضع العميد اسم الطالب الذي يحصإ على معدل سنوي مقداره ) .ح

( ساعة 12د )أحد المساقات وال يقإ عبئه الدراسي عن ا في، أو رسب سابق  في سجله األكاديمي، ما لم يكن مفصوال  

 ا تح  المراقبة األكاديمية.معتمدة في الفصإ الواحد أو موضوع  

يطة أن ال يعتبر الطالب األول في الكلية هو الطالب الحاصإ على أعلى معدل عام على الفوج الذي تخرج معه، شر .ط

 ( سنوات.6تايد مدة الدراسة الفعلية عن )

ي  حشعب فأكثر( ويتولى التنسيق مع مدرسي الشعب من  3ا لكإ مساق متعدد الشعب )ا القسم منسق  يكلف رئي .ي

 محتوى المساق، والكتاب المقرر واالمتحانات والعالمات.

 يتكون المعدل العام للطالب في كلية الطب عند التخرج من: .ك

 %( للمعدل السنوي لكإ من السنوات الخما األولى بالتساوي.75) .1

 للمعدل السنوي للسنة السادسة. %(25) .2

 

 اكمتقال من سنة إل  أخرى

 ينتقإ الطالب من سنة دراسية إلى السنة الدراسية التي تليها إيا حقق الشرطين التاليين: ( :11المادة )

 .النجاح في كإ مساق من المساقات العلمية التي درسها في تلك السنة والمقررة في الخطة الدراسية .أ

 (.10( فأكثر حسب تعريف المعدل السنوي في )المادة 60%دل سنوي )الحصول على مع .ب

 ( :12المادة )

 شروط االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية: .أ

 فأكثر، والنجاح في جميع المساقات العلمية وهي:  %( 60الحصول على معدل سنوي ) .1

 (.113، ط 112، ط 111، ط 110، ط 215، ك 101، ف 101، ك 101)ب 

( 1/أقرة )يا رسب الطالب في مساق أو مساقين علميين على األكثر من المساقات العلمية المبينة في الفإ .2

لفصإ الدراسي من هذه المادة، يحق له تقديم امتحان إكمال في مساق أو مساقين على األكثر، ويلك قبإ بدء ا

 ح المساق.األول من العام الجامعي التالي في موعد يحدده عميد الكلية التي تطر

وحاصإ على  ( من هذه المادة،1ا في جميع المساقات العلمية المبينة في الفقرة )أ/إيا كان الطالب ناجح   .3

يلك قبإ و%( يحق له التقدم إلى امتحان إكمال في مساق أو مساقين يختارهما الطالب،  60) معدل أقإ من

 لمساق.يحدده عميد الكلية التي تطرح ابدء الفصإ الدراسي األول من العام الجامعي التالي في موعد 

 

 في السنة األولى إيا: ايعتبر الطالب راسب   .ب

 ة.( من هذه الماد1رسب في أكثر من مساقين علميين من المساقات العلمية المبينة في الفقرة )أ/ .1
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ويعتبر انية ( ساعات معتمدة فال ينتقإ إلى السنة الث3إيا رسب الطالب بعد امتحان اإلكمال في أكثر من ) .2

 ا في السنة األولى.راسب  

 ( فأكثر بعد إجراء امتحان اإلكمال.% 60إيا لم يحصإ الطالب على معدل سنوي ) .3

 إيا رسب الطالب في السنة األولى يسمح له بإعادة دراستها لمرة واحدة فقط. .ج

 في حالة رسوب الطالب في السنة األولى، يطبق عليه مايلي: .د

 جيا العامة ( والفيايولو110ي تطرحها كلية الطب وهي: التشريح العام )ط إعادة دراسة جميع المساقات الت

ا على ( والحاصإ فيه113(، والكيمياء الحيوية العامة )ط 111(، وبيولوجيا خلوية وأنسجة )ط 112)ط 

 وفي حالة اإلعادة تحتسب له العالمة الجديدة للمساق المعاد.%(  60عالمة أقإ من )

يها ( والتي نجح ف101( و)ك 101( و)ب 101خرى المقررة للسنة األولى وهي )ف أما المواد العلمية األ .ه

 بته، ( في تلك السنة يجوز له إعادة تلك المساقات أو عدم إعادتها حسب ر% 60الطالب بعالمة أقإ من )

 وفي حالة اإلعادة تحسب له العالمة الجديدة للمساق المعاد.

 العالمة النهائية المستحقة للمساق العلمي.  منتحتسب عالمة امتحان اإلكمال بدال   .و

 الطلبة الراسبون في السنة األولى بعد اإلكمال: .ز

نة الثانية ( ساعات معتمدة من مساقات الس6يسمح للطلبة الراسبين في السنة األولى بعد اإلكمال تسجيإ ) .1

الشروط  ة األولى وفقعلى األكثر في الفصإ الدراسي األول أو الثاني مع إبقاء الطالب في مستوى السن

 التالية:

 %( فأكثر.60أن يكون معدل الطالب ) .أ

( ساعات معتمدة على األكثر من 6أن يكون مجموع الساعات التي يجب على الطالب إعادتها ) .ب

 د(./12المساقات العلمية المبينة في المادة )

ستثنى من ة الدراسية ويأن تكون المواد التي ير ب الطالب بالتسجيإ لها من السنة الثانية ضمن الخط .ج

الدموي  الجهاز 222و)ط  الجهاز الدوري(، 221الجهاز التنفسي(، و)ط  220يلك المواد التالية: ) ط 

 واللمفاوي(.

لى ( ساعات معتمدة كحد أع9يكون مجموع ما يسمح للطالب بتسجيله خالل الفصإ الدراسي الواحد ) .د

 يلك المواد المعادة من السنة األولى. شامال  

ي الفصإ ف( ساعات معتمدة من السنة الثانية على األكثر 9مح للطلبة المحولين للسنة األولى تسجيإ )يس .2

 الدراسي األول وكذلك الفصإ الدراسي الثاني مع إبقاء الطالب بمستوى السنة األولى.

اد في هذه السنة وإيا رسب الطالب في أي من مواد السنة الثانية ال يحق له التقدم إلى امتحان إكمال لهذه الم .3

 ويجب عليه إعادة دراسة هذه المواد.

 تطبق تعليمات النجاح والرسوب واإلكمال على المواد المعادة من السنة األولى. .4

 يتحمإ الطالب مسؤولية التسجيإ في المواد من السنة التالية في حالة رسوبه في السنة. .5
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 نروط اكمتقال في السنوا  الوحقة، بعد السنة األول 

 (:13المادة )

 :ينتقإ الطالب من سنة إلى السنة التي تليها في السنوات الالحقة بعد السنة األولى إيا حقق ما يلي .أ

( 60%النجاح في جميع المساقات العلمية المقررة لتلك السنة حسب الخطة والحصول على معدل سنوي ) .1

 فأكثر.

ة الثانية قإ من مساقات السنأ( ساعات معتمدة ف9إيا رسب الطالب في مساقات مجموع عدد ساعاتها المعتمدة ) .2

لتي رسب بها متحان إكمال في المساقات ااالثالثة أو الرابعة أو الخامسة كإ على حده يحق له التقدم إلى  أو

رسب الطالب  ويلك قبإ بدء الفصإ الدراسي التالي من العام الجامعي التالي في موعد يحدده عميد الكلية وإيا

 ا في تلك السنة.إلكمال في أي منها فال ينتقإ إلى السنة التالية ويعتبر راسب  بعد امتحان ا

سادسة ( ساعات معتمدة فأقإ من مساقات السنة ال9إيا رسب الطالب في مساقات مجموع ساعاتها المتعمدة ) .3

ي المساقات يحق له التقدم إلى امتحان إكمال في المساقات التي رسب بها ويلك بعد إعادة التدريب السريري ف

في السنة  اا في السنة السادسة وإيا رسب يعتبر راسب  التي رسب بها فإيا نجح في يلك االمتحان يعتبر ناجح  

 ( في تلك السنة.60%السادسة وعليه إعادة دراسة جميع المساقات التي يقإ عالمتها عن )

ة والسادسة، ثالثة والرابعة والخامسا في جميع المساقات المقررة للسنوات الثانية والإيا كان الطالب ناجح   .4

اتها يحق له التقدم إلى امتحان إكمال في مساقات مجموع عدد ساع %( 60وحاصإ على معدل سنوي أقإ من )

لعام الجامعي ( ساعات معتمدة على األكثر، يختارها الطالب من مساقات تلك السنة، ويلك قبإ بدء ا9المعتمدة )

إ إلى السنة ( فأكثر ال ينتق% 60كلية وإيا أخفق في رفع المعدل السنوي إلى )التالي في موعد يحدده عميد ال

 ا في تلك السنة.التالية ويعتبر راسب  

نية والثالثة والرابعة في أي سنة من السنوات الثا امع مراعاة ما ورد في الفقرة )أ( من هذه المادة، يعتبر الطالب راسب   .ب

 والخامسة والسادسة:

 ( ساعات معتمدة.9ت عدد ساعاتها المعتمدة أكثر من )إيا رسب في مساقا .1

 ( فأكثر بعد إجراء امتحان اإلكمال.% 60إيا لم يحصإ على معدل ) .2

 تلك السنة. ا فيإيا رسب الطالب بعد امتحان اإلكمال في أي مساق فال ينتقإ إلى السنة التالية ويعتبر راسب   .3

ها لمرة واحدة لثالثة والرابعة والخامسة يسمح له بإعادة دراستفي حال رسوب الطالب في أي من السنوات الثانية وا .ج

 فقط )شريطة عدم تجاوز الحد األعلى المنصوص عليه في التعليمات(.

د األعلى إيا رسب الطالب في السنة السادسة يسمح له بإعادة دراستها مرتين على األكثر شريطة عدم تجاوز الح .د

 المنصوص عليه في التعليمات(.

ما يلي: إعادة  سوب الطالب في أي من السنوات )الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة( يطبق عليهفي حال ر .ه

وفي  (60%دراسة جميع المساقات المقررة لتلك السنة من داخإ كلية الطب والحاصإ فيها على عالمة أقإ من )

  حالة اإلعادة تحتسب العالمة الجديدة.

لعالمة الجديدة ( ساعات فأقإ تثب  له ا9إكمال في مساقات مجموع عدد ساعاتها المعتمدة )إيا تقدم الطالب المتحان  .و

 التي يحصإ عليها بعد اإلكمال في كشف العالمات مع مراعاة ما يلي:

كشف  يثب  له العالمة الجديدة التي يحصإ عليها في %( 60إيا كان معدله السنوي قبإ اإلكمال أقإ من ) .1

 بعد اإلكمال إيا تجاوز معدله يلك. %( 60جاوز معدله في تلك السنة )العالمات بما ال يت
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شف العالمات كفأكثر تثب  له العالمة الجديدة التي يحصإ عليها في  %( 60إيا كان معدله السنوي قبإ اإلكمال ) .2

  كحد أقصى حتى لو كان %( 60على أن يرصد له في يلك المساق أل راض معدله النهائي في تلك السنة )

 %(. 60عالمته في امتحان اإلكمال تايد عن )

راسة تحسب ( من هذه التعليمات إيا أعاد الطالب دراسة أي سنة من سنوات الد12مع مراعاة ما ورد في المادة ) ( :14المادة )

لوبة ساقات المطفأكثر من الم %( 60له العالمة الجديدة فقط، ويعيد فقط المساقات التي لم يحصإ فيها على عالمة )

 حسب الخطة الدراسية.
 

 الفصل من الكلية

  ( :15المادة )

 يُفصإ الطالب من الكلية في الحاالت التالية: .أ

 إيا رسب لمرتين في أي سنة من السنوات الخما األولى. .1

 إيا رسب بأي ثالث سنوات دراسية خالل مدة الدراسة. .2

 ( سنوات المقررة.8إيا لم يستطع إكمال دراسته خالل مدة ) .3

صة، النظر و)ج( من هذه التعليمات، لمجلا العمداء في حاالت خا ( فقرة )ب(6راعاة ما ورد في المادة )مع م .ب

ألعلى افي تمديد مدة الدراسة لسنة واحدة فقط لمن رسب في السنة السادسة في كلية الطب، واستنفذ الحد 

 المقرر للدراسة ويلك بتنسيب من مجلا الكلية.

تنسيب من  من القسم أو الكلية أو الجامعة من قبإ مجلا العمداء بناء  على واء  تصدر جميع قرارات الفصإ س .ج

نظام معلومات  ا على رابطلكتروني  إمدير دائرة القبول والتسجيإ، وتقوم دائرة القبول والتسجيإ بإشعار الطالب 

 ( من خالل موقع الجامعة.SISالطلبة )

 

 تأجيل الدراسة

 ( :16المادة )

داية العام بتقدم بطلب تأجيإ دراسته إلى مكتب العميد في مدة أقصاها سبعة أيام دراسية من على الطالب أن ي .أ

 الدراسي الذي يود تأجيله. 

من  يجوز للطالب أن يؤجإ دراسته في الجامعة لمدة سنتين بقرار من مجلا الكلية ولثالث سنوات بقرار .ب

جيإ وعميد القرار الى مدير دائرة القبول والتس كان  متقطعة أو متصلة ويبلا العميد مجلا العمداء، سواء  

 شؤون الطلبة ورئيا القسم المختج وأي جهة أخرى معنية.

 ال تحسب مدة التأجيإ من الحد األعلى المسموح بها للحصول على درجة البكالوريوس في الطب. .ج

 لكلية.لى التحاقه باال يجوز تأجيإ دراسة الطالب الجديد أو المنتقإ إال بعد مضي سنة دراسية واحدة ع .د

بول إيا ر ب طالب في االنسحاب من الجامعة فعليه أن يتقدم بطلب على النمويج المقرر إلى دائرة الق .ه

يا ر ب والتسجيإ، وفي هذه الحالة تثب  له في سجله مالحظة "منسحب من الجامعة"، ويفقد مقعده فيها، وإ

 على أن كامال   يد وفي حالة قبوله يحتفظ بسجله األكاديميفي االلتحاق ثانية بالجامعة فعليه أن يتقدم بطلب جد

دراسة يكمإ متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها عند عودته إلى الجامعة وتحسب له مدة ال

عن أربع  السابقة ضمن الحد األعلى لسنوات التخرج على أن يكون طلبه باإللتحاق مرة أخرى في مدة ال تايد

 ريخ انسحابه.سنوات من تا

دراسية %( من الساعات المقررة لجميع المواد ال30يعتبر الطالب الذي يتجاوز مجموع  يابه بعذر مقبول ) .و

 مؤجلة. من السنة الدراسية، ويثب  في سجله مالحظة منسحب، وتعتبر دراسته لتلك السنة الدراسية امنسحب  
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لدراسة اوبة تأديبية من ضمن الحد األعلى لمدة ال تحسب السنة الدراسية التي يفصإ منها الطالب بسبب عق .ز

 ويعامإ الفصإ الدراسي سنة دراسية.

لكلية إيا لم يسجإ طالب منتظم في الجامعة لفصإ دراسي أو أكثر، ولم يحصإ على موافقة خطية من عميد ا .ح

لكلية اجلا بتأجيإ دراسته تلك السنة يفقد مقعده في الجامعة، وفي حال وجود عذر قهري فله أن يطلب من م

ه في الجامعة اعتبار هذه المدة ضمن مدة التأجيإ المسموح بها وفي جميع األحوال التي يفقد فيها الطالب مقعد

 لمرة ثانية ال يجوز له أن يعود للدراسة فيها.

 في حال الموافقة على تأجيإ الدراسة يكون للسنة الدراسية بأكملها. .ط

ن األول والثاني الجامعية المقررة في نهاية األسبوع السادس من الفصلي يُلغى تسجيإ الطالب إيا لم يدفع الرسوم .ي

الحد  ا لسنة كاملة على أن تحسب سنة التأجيإ من حكم  سبوع الثال  من الفصإ الصيفي، ويعد مؤجال  واأل

 األعلى للتأجيإ.

 

 التدريب السرير 

 ( :17المادة )

اص خفي مستشفى أو مركا أو معهد  التدريب سريري  يسمح لطلبة السنوات )الرابعة، الخامسة، السادسة( ا .أ

اكا والمعاهد لمعايير تضعها كلية الطب ويتم تحديد المستشفيات والمر ابالتشخيج والعالج في األردن ويلك طبق  

 بقرار من رئيا الجامعة بناء  على تنسيب مجلا كلية الطب.

لخطة امن مدة التدريب السريري المقررة في يسمح لطلبة السنة السادسة بقضاء فترة ال تايد عن الشهرين  .ب

لكلية االدراسية لتلك السنة في مستشفى تعليمي جامعي أو معهد سريري داخإ أو خارج األردن يعتمده مجلا 

يصدر القرار لهذه الغاية، ويتقدم الطالب بطلب خطي إلى عميد الكلية قبإ شهرين على األقإ من بدء التدريب، و

 لك. على تنسيب القسم المختج وال تتحمإ الجامعة أية نفقات مالية تترتب على يعن عميد الكلية بناء  

  ( :18المادة )

( من خالل تتم مراقبة التدريب السريري لطلبة كلية الطب في السنوات السريرية )الرابعة، الخامسة، السادسة .أ

ئيا رب إعادته وتسليمه إلى سجإ يومي للتدريب السريري خاص بكإ قسم من األقسام السريرية، وعلى الطال

 نتهاء فترة التدريب السريري.إالقسم في حال 

 ر أخرى مطلوبة.للمعلومات المدونة والواردة في سجإ تدريبه السريري الخاص به وأي تقاري ايقيّم الطالب استناد   .ب
 

 متطلبا  الحصول عل  درجة البكالوريوس في كلية الطب

 

 وس في الطب بعد إتمام المتطلبات التالية:تمنح درجة البكالوري ( :19المادة )

 النجاح في جميع المواد المطلوبة حسب الخطة الدراسية المقررة. .أ

 (.% 60الحصول على معدل عام ال يقإ عن ) .ب

 عدم تجاوز الحد األعلى لسنوات التخرج المنصوص عليها في التعليمات. .ج
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 أحكام عامة

 ( :20المادة )

ة العام حقاقها في نهاية كإ عام دراسي، ويكون حفإ التخرج مرة واحدة في نهايتمنح شهادات التخرج عند است 

 الدراسي.

لجامعة أو ال يجوز ألي طالب أن يعترض لعدم علمه بهذه التعليمات أو بعدم إطالعه على النشرات الصادرة عن ا ( :21المادة )

ما يتعلق بهذه لكتروني فيا يرسإ إلى بريده اإلالكلية أو ما ينشر على لوحة إعالناتها أو على موقع الجامعة أو م

 التعليمات.

 جراءات تخرجه.إالطالب أن يحصإ على نمويج براءة يمة من الجامعة الستكمال  على ( :22المادة )

 تحمإ درجة البكالوريوس تاريخ استحقاقها وتمنح في نهاية كإ عام. ( :23المادة )

 الت التي لم يرد عليها نج في التعليمات.يب  مجلا العمداء في الحا ( :24المادة )

 مات.رئيا الجامعة وعميد الكلية ومدير دائرة القبول والتسجيإ مكلّفون بتنفيذ أحكام هذه التعلي ( :25المادة )
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 اليرموك جامعة في الدكتورال برامج
 

 اتطار العام لنيل درجة الدكتورال في جامعة اليرموك
 

 نروط القبول 

تكون هذه  جامعة اليرموك، وأن  على درجة الماجستير أو ما يعادلها من جامعة معترف بها لدىمتقدم حاصال  أن يكون ال .1

 الدرجة مسبوقة بدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

 أن تكون دراسته في مرحلة الماجستير منتظمة. .2

 أن يحقق متطلبات اللغة وفق قرار مجلا التعليم العالي. .3

 ه.بالقسم الذي ير ب بااللتحاق  بكالوريوس والماجستير في موضوع يؤهله للدراسة المتخصصة فيأن تكون درجة ال .4

 

 الحد األعل  لنيل درجة الدكتورال

 فصإ قبول الطالب. الحد األعلى عشرة فصول دراسية، وال يحسب الفصإ الصيفي لهذا الغرض إال إيا كان .1

 دراسيين.يجوز تمديد الحد األعلى في حاالت مسو ة فصلين  .2

على توصية  ء  بقرار من العميد بنا فصول دراسية متصلة أو منفصلة )باستثناء الفصإ الصيفي( 3يحق للطالب التأجيإ لمدة  .3

 لجنة الدراسات العليا في القسم.

 

 متطلبا  ميل درجة الدكتورال

 تحدد متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه بما يأتي: .1

الخطة  ( وفق700مساقات مستوى ) %، من80معتمدة بنجاح وبمعدل تراكمي ال يقإ عن ساعة  (36دراسة ماال يقإ عن ) .أ

 الدراسية المعتمدة موزعة كما يأتي:

 جبارية.إساعة معتمدة مساقات (21) 

 ختيارية.إساعة معتمدة مساقات (15) 

 ناقشتها.اح في امتحان ممعتمدة، والنج ( ساعة18في عالم المعرفة يخصج لها ) أصيال   اتقديم أطروحه تحوي إسهام   .ب

 محكمة. طروحه، في مجالت علميةنشر/ قبول نشر بح  واحد في األقإ في موضوع األ .ج

تنسيب من (، ب600مستوى ) ( ساعات معتمدة من6مما ورد في الفقرتين أ، ب، أعاله يجوز دراسة مااليايد على ) بالر م .2

ة أال تكون قد المساقات في معدل الطالب التراكمي، شريط ماتلجنة الدراسات العليا في القسم وموافقة العميد، وتدخإ عال

 .علمية سابقة دخل  ضمن متطلبات درجة

امج والتحسب في التحاقه بالبرن على الطالب أن يبدأ بدراسة المساقات االستدراكية واالنتهاء منها خالل السنة األولى من .3

 .الستدراكية بنجاحالدراسية بعد يلك إيا لم ينه دراسة المساقات ا معدله التراكمي، واليسمح للطالب بتسجيإ مساقات من خطته

لجنة  في حاالت خاصة )بما في يلك اللغة التي تكتب بها األطروحة(، توصي بها استكمال أية متطلبات إضافية أخرى .4

 .الدراسات العليا في القسم ويقرها المجلا
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 العبي الدراسي

ألقصى في ا( ساعة معتمدة، والحد 12( ساعات معتمدة، والحد األعلى )6إ الواحد )الحد األدنى للعبء الدراسي في الفص

 .( ساعات معتمدة6الفصإ الصيفي هو )

  

 تأجيل الدراسة 

يلك بقرار )باستثناء الفصإ الصيفي(، و ( فصول دراسية متصلة أو منفصلة3يجوز للطالب أن يؤجإ دراسته مدة أقصاها ) .أ

سابيع الثمانية لجنة الدراسات العليا في القسم على أن يتم يلك خالل األ من الطالب، وتنسيبمن العميد، بناء  على طلب 

 تحسب مدة وال الذي ير ب تأجيإ دراسته فيه. ويبلا القرار إلى مدير القبول والتسجيإ والقسم المعني. األولى من الفصإ

 التأجيإ من الحد األعلى لسنوات الدراسة.

ذي ينتقإ من يلك على الطالب ال ب في الفصإ الدراسي األول الذي قبإ فيه في البرنامج، وينطبقال تؤجإ الدراسة للطال .ب

 برنامج إلى أخر.

 

 اليرموك جامعة في الماجستير برامج
 

 اتطار العام لنيل درجة الماجستير في جامعة اليرموك

  نروط القبول

 جامعة اليرموك. ها من جامعة معترف بها لدىعلى درجة البكالوريوس أو ما يعادل أن يكون المتقدم حاصال   .1

 أن تكون دراسته في مرحلة البكالوريوس منتظمة. .2

 أن يحقق متطلبات اللغة وفق قرار مجلا التعليم العالي. .3

 بااللتحاق به. أن تكون درجة البكالوريوس في موضوع يؤهله للدراسة المتخصصة في القسم الذي ير ب .4

 

 رجة الماجستيرلنيل دود العليا والدميا الحد

 الحد األعلى ستة فصول دراسية وال يحسب الفصإ الصيفي لهذا الغرض إال إيا كان فصإ قبول الطالب. .1

 لعميد بناء  ايحق للطالب التأجيإ لمدة التايد عن فصلين دراسين متصلة أو منفصلة )باستثناء الفصإ الصيفي(.بقرار من  .2

 على توصية لجنة الدراسات العليا في القسم.

 جوز تمديد الحد األعلى في حاالت مسو ة فصلين دراسيين.ي .3

 وفق قرار مجلا التعليم العالي(.تحقيق متطلبات اللغة ) .4

 

 متطلبا  ميل درجة الماجستير

  لى درجة عيكون لبرنامج الماجستير مساران: مسار الرسالة ومسار االمتحان الشامإ )دون رسالة(، وتكون متطلبات الحصول

 وثالثين ساعة معتمدة في األقإ موزعة كما يأتي: اثالث  ( 33الماجستير )

 برنامج الماجستير مسار الرسالة ويشمإ:  -أ

لدراسية فما فوق وفق الخطة ا 600( أربع وعشرين ساعة معتمدة من المساقات من مستوى 24دراسة مااليقإ عن ) .1

على  ( موزعة75%ي ال يقإ عن )(، وبمعدل تراكم24) المعتمدة في القسم، والنجاح بها بموجب أحكام المادة

 النحو التالي:
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  (15  ساعة معتمدة مساقات اجبارية حد )أدنى. ا 

  (9  ساعة معتمدة مساقات اختيارية حد )قصى.أ ا 

متحان ا( تسع ساعات معتمدة، والنجاح في 9في عالم المعرفة تخصج لها ) أصيال   اتقديم رسالة تحوي إسهام   .2

 مناقشتها.

 ار االمتحان الشامإ ويشمإ:برنامج الماجستير مس -ب

لدراسية افما فوق وفق الخطة  600( ثالث وثالثين ساعة معتمدة من المساقات من مستوى 33دراسة مااليقإ عن ) .1

( موزعة على 75%(، وبمعدل تراكمي ال يقإ عن )24النجاح بها بموجب أحكام المادة )القسم، و  المعتمدة في

 النحو التالي: 

 (24ساعة معتمدة مس )  ا أدنى.اقات اجبارية حد 

 (9  ساعة معتمدة مساقات اختيارية حد ) قصى.أا 

 من هذه التعليمات. 30-27اجتياز امتحان شامإ كما هو منصوص عليه في المواد  .2

 

 شروط التقدم للتحويإ من مسار الشامإ إلى مسار الرسالة: - 

 (.75%أن ال يقإ المعدل التراكمي عن ) .1

 سمح باإلشراف.توافر مشرف، وعبؤه اإلشرافي ي .2

 ( ساعة معتمدة من خطته الدراسية.18أن يكون قد أنهى دراسة ) .3

 إضافة أي شروط أخرى يراها القسم مناسبة. .4

 

 العبي الدراسي

( 6( ساعة خالل الفصإ األول والثاني، والحد األقصى في الفصإ الصيفي هو )12( ساعات، والحد األعلى)6الحد األدنى )

 .ساعات معتمدة

  

 دراسةتأجيل ال

الفصإ  يجوز للطالب أن يؤجإ دراسته لمدة ال تايد في مجموعهما على فصلين دراسيين متصلين أو منفصلين )باستثناء -أ

ن يتم يلك خالل أالصيفي(، ويلك بقرار من العميد، بناء  على طلب من الطالب، وتنسيب لجنة الدراسات العليا في القسم على 

يإ والقسم المعني. الذي ير ب تأجيإ دراسته فيه. ويبلا القرار إلى مدير القبول والتسج األسابيع الثمانية األولى من الفصإ

 وال تحسب مدة التأجيإ من الحد األعلى لسنوات الدراسة.

ي ينتقإ من ال تؤجإ الدراسة للطالب في الفصإ الدراسي األول الذي قبإ فيه في البرنامج، وينطبق يلك على الطالب الذ -ب

 .خرآبرنامج إلى 

 

 األوراق الثبوتية الواجب إرفاقها بالطلب

 المتقدمون األردميون:

 .صورة عن كشف عالمات البكالوريوس + صورة عن المصدقة الجامعية 

 على تاريخ  نجلياية ساري المفعول )للطلبة الذين اجتازوا االمتحان بنجاح ولم يمض  صورة عن امتحان مقدرة اللغة اإل

 أن اإلمتحانات المعتمدة هي:  اعلم   تقديمه لالمتحان مدة سنتين(،

 http://exam.heac.org.joيمكن الحصول على النتيجة من الرابط التالي   -االمتحان الوطني  -

http://exam.heac.org.jo/
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 IBTامتحان  -

 IELTSامتحان  -

 .من الجامعات الحكومية فقط - االمتحان التأهيلي -

يمكن الحصول على النتيجة من الرابط التالي   -ة اليرموك امتحان المستوى الخاص بجامع -

http://online.yu.edu.jo/web5/yuexamresults 

 ( الخاص بذوي االحتياجات الخاصة 10/1/1712تقرير طبي لمن ينطبق عليهم قرار مجلا التعليم العالي رقم )               

ك من خالل مركا عاقة الدما ية( معتمد من اللجنة الطبية في جامعة اليرموك ويلعاقة السمعية، اإلعاقة البصرية، اإل)اإل

 اللغات. 

 دنية.على الطلبة األردنيين خريجي الجامعات  ير األردنية إحضار معادلة شهادة من وزارة التعليم العالي األر 

 .إثبات شخصية/ الهوية 

 

 لمتقدمون غير األردميين:ا

 صورة عن كشف عالمات البكالوريوس+ صورة عن المصدقة الجامعية. .1

 صورة عن كشف عالمات الماجستير + صورة عن المصدقة الجامعية )لطلبة الدكتوراه(. .2

ى تاريخ عل صورة عن امتحان مقدرة اللغة االنجلياية ساري المفعول )للطلبة الذين اجتازوا االمتحان بنجاح ولم يمض   .3

 أن اإلمتحانات المعتمدة هي:  اتقديمه لالمتحان مدة سنتين(، علم  

  مكن الحصول على النتيجة من الرابط التالي  ي  -االمتحان الوطنيhttp://exam.heac.org.jo 

  امتحانiBt 

  امتحانIELTS 

 لجامعات الحكومية فقطمن ا -االمتحان التأهيلي 

 مكن الحصول على النتيجة من الرابط التالي  ي -وكامتحان المستوى الخاص بجامعة اليرم

http://online.yu.edu.jo/web5/yuexamresults 

            ( الخاص بذوي االحتياجات الخاصة 10/1/1712تقرير طبي لمن ينطبق عليهم قرار مجلا التعليم العالي رقم ) .4

ك من خالل مركا من اللجنة الطبية في جامعة اليرموك ويلمعتمد  (عاقة الدما يةعاقة السمعية، اإلإلعاقة البصرية، ا)اإل

 اللغات. 

 إثبات شخصية/ صورة عن جواز السفر ساري المفعول. .5

 انحة للشهادة.عتراف من دولهم بالجامعة المإحضار وثيقة إعلى الطلبة  ير األردنيين من خريجي الجامعات  ير األردنية  .6

 الدفع عن طريق الحوالة من خارج المملكة(. صورة عن الحوالة المالية )إيا كان  عملية .7

 موافقة الملحقية الثقافية )لمن تتطلب ملحقيته الموافقة المسبقة للدراسة(. .8
 

 

 الرسوم الجامعية

 البرمامج / التخصص
الرسوم التي تستوف  من الطلبة 

 األردميين )بالدينار األردمي(

الرسوم التي تستوف  من الطلبة 

                       غير األردميين 

 )بالدوكر األميركي(

للساعة المعتمدة 70 الماجستير/ اإلنسانيات - للساعة المعتمدة 225   

للساعة المعتمدة 80 العلمية الماجستير/ - للساعة المعتمدة 300   

للساعة المعتمدة  80 الماجستير/ هندسة - للساعة المعتمدة 300   

المعتمدة للساعة  100 اإلنسانية الدكتوراه/ - للساعة المعتمدة 350   

http://online.yu.edu.jo/web5/yuexamresults
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 البرمامج / التخصص
الرسوم التي تستوف  من الطلبة 

 األردميين )بالدينار األردمي(

الرسوم التي تستوف  من الطلبة 

                       غير األردميين 

 )بالدوكر األميركي(

سوم تقديم طلب التحاق لمرة واحدة في أي من ر -

 برامج الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه(
15 - 

سم التحاق )مرة واحدة( في أي من برامج ر -

 الدراسات العليا )الماجستير والدكتوراه(
150 600 

 الفصإ الواحد 15 واحدالفصإ ال 10 ولوجيا معلوماترسوم خدمات تكن -

 السنة كاملة 50 السنة كاملة 25 رسوم خدمات إنترن  -

 187.5 25 رسوم أخرى -

 رسوم استخدام مصادر تعليمية وبحثية )في كل فصل(

 200 40 اإلنسانية ماجستير/ الكليات -

 400 75 لكليات العلمية والهندسيةاماجستير/  -

 400 75 اإلنسانية دكتوراه/ الكليات -

 تكاليت الدراسا  العليا في ضوي الرسوم الجامعية

 11.000  - 10.000 3500  - 3000 اإلنسانية ماجستير التخصصات -

 14.900  - 13.900 4000  - 3500 لتخصصات العلمية والهندسيةماجستير ا -

 20.600  - 19.600 6500  - 5500 اإلنسانية دكتوراه التخصصات -
 

 دينار أردني للساعة الواحدة(. 120ردنييين )رنامج إدارة الخدمات الصحية للطلبة األرسوم الساعات لب 

 ( علم   120رسوم الساعات لبرنامج النظم المضمنة ،)ركا األمير م - ا بأن الدراسة في عماندينار أردني للساعة الواحدة

 فيصإ.
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 برامج الدراسا  العليا في جامعة اليرموك

 برامج الدكتورال 

 برمامج دكتورال موتعة كاآلتي:  (16د في الجامعة حالًيا )يوج

 التخصص القس  الكلية

ب
دا
آل
ا

 

 وآدابها اللغة العربية
 للغة والنحو وآدابها / مسار اللغة والنحو -

 مسار األدب والنقد /                            

 التاريخ  - التاريخ

ـة
ـــ
يـ
رب
لت
ا

 

 اإلدارة وأصول التربية
 دارة التربويةاإل -

 أصول التربية -

 اإلرشاد وعلم النفا التربوي

 علم النفا التربوي -

 القياس والتقويم -

 اإلرشاد النفسي -

 المناهج والتدريا

 لدراسات االجتماعية وأساليب تدريسهامناهج ا -

 لعربية وأساليب تدريسهاامناهج اللغة  -

 ة اإلنجلياية وأساليب تدريسهامناهج اللغ -

 يب تدريسها.مناهج العلوم وأسال -

 أساليب تدريسهاومناهج الرياضيات  -

ة 
يع
 ر
ال

 
سا
را
لد
وا

 

ية
وم
س
ت
ا

 

 أصول الدين
 التفسير وعلوم القرآن -

 الحدي  الشريف وعلومه -

 سالميةاالقتصاد والمصارف اإل - االقتصاد والمصارف اإلسالمية

 التربية اإلسالمية - الدراسات اإلسالمية
 

 

 برامج الماجستير 

 برمامج ماجستير موتعة كاآلتي:  (66يوجد في الجامعة حالًيا )

 التخصص القس  الكلية
 المسار

 نامل رسالة

 اآلداب

 اللغة العربية
   اللغة العربية وآدبها/ مسار اللغة والنحو

   مسار األدب والنقد

 اللغة االنجلياية
   أدب ونقد

   لغويات

   الترجمة الترجمة

   اللغة الفرنسية اللغات الحديثة

   التاريخ التاريخ

   الجغرافيا الجغرافيا

   الدولي السياسي االقتصاد العلوم السياسية

   علم االجتماع علم االجتماع

 العلـــــــوم

 الفياياء
   فياياء

   فياياء نووية

 -  الكيمياء الكيمياء

 العلوم الحياتية
 -  العلوم الحياتية

 -  التقانات الحيوية

   الرياضيات الرياضيات

   اإلحصاء اإلحصاء
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 التخصص القس  الكلية
 المسار

 نامل رسالة

 علوم األرض والبيئة

 -  علوم األرض

 -  علوم البيئة

   الجيوانفورماتكا

تكنولوجيا 

المعلوما  وعلوم 

 الحاسوب

 علوم الحاسوب
   علوم الحاسوب

 -  صطناعيالذكاء اإل

قسم تكنولوجيا معلومات األعمال 

(BIT) 
   نظم المعلومات اإلدارية

   نظم المعلومات الحاسوبية نظم المعلومات 

اكقتصاد والعلوم 

 اتدارية

   اقتصاد االقتصاد

 إدارة األعمال
   عمالإدارة األ

 -  الريادة والقيادة

 إدارة عامة
   دارة العامةاإل

  - اإلدارة

   المحاسبة المحاسبة

   العلوم المالية والمصرفية العلوم المالية والمصرفية

 التربيـــــــــة

 اإلدارة وأصول التربية

   اإلدارة التربوية

   أصول التربية

  - اإلشراف التربوي

 علم النفا اإلرشادي والتربوي

   التربويعلم النفا 

   إرشاد نفسي

   القياس والتقويم

   التربية الخاصة

 المناهج والتدريا

   مناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها

   مناهج اللغة االنجلياية وأساليب تدريسها

   مناهج العلوم وأساليب تدريسها

   مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها

   مناهج الدراسات االجتماعية وأساليب تدريسها

   مناهج التربية المهنية وأساليب تدريسها

   تقنيات التعليم

 ال ريعــــة

   أصول الدين أصول الدين

   الفقه وأصوله الفقه وأصوله

   االقتصاد والمصارف اإلسالمية االقتصاد والمصارف اإلسالمية

   التربية اإلسالمية ات اإلسالميةالدراس

 التربية الرياضية
   علوم الرياضة/ علوم الحركة علوم الرياضة

   التربية البدنية التربية البدنية

 القامـــون

 العامالقانون 
 القانون العام مسار قانون إداري

  
 القانون العام مسار قانون جنائي

 الخاصالقانون 
 لخاص مسار قانون مدنيالقانون ا

  
 القانون الخاص مسار قانون تجاري

الحجاو  للهندسة 

 التكنولوجية
 هندسة الحاسوب

   تمتة الصناعيةاأل

   النظم المضمنة
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 التخصص القس  الكلية
 المسار

 نامل رسالة

     الالسلكية االتصاالت هندسة هندسة االتصاالت

   هندسة القوى الكهربائية هندسة القوى الكهربائية

اآلثار 

 مثروبولوجياواأل

 اآلثار
 -  اآلثار

   الدراسات المتحفية

 -  نثروبولوجيااأل نثروبولوجيااأل

 -  النقوش النقوش

 -  إدارة المصادر التراثية صيانة المصادر التراثية وإدارتها

   والسفرالسياحة  السياحة  والفنادق السياحة

 الفنون الجميلة
 -  فنون التشكيليةال الفنون التشكيلية

 -  الموسيقى الموسيقى

   اإلعالم الصحافة اتعوم

 التربية الرياضية
   علوم الرياضة/ علوم الحركة علوم الرياضة 

   التربية البدنية التربية البدنية

  - دارة الخدمات الصحيةإ العلوم األساسية  الطب
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 العلــــوم كليـــة

ا من كلية العلوم واآلداب، وقد تم ف1976العلوم عام أنشئ  كلية  صإ كلية العلوم ، مع انطالقة جامعة اليرموك وكان  جاء 

م علوم الحاسوب تم فصإ قس 2001كاديمية ولكن في عام أقسام أ، وكان  الكلية منذ يلك الوق  تضم سبعة 1981عن كلية اآلداب عام 

 علوم الحاسوب. وتضم الكلية حالي ا ستة أقسام أكاديمية.ليصبح نواة لكلية تكنولوجيا المعلومات و

 :يلي ضافة إلى ماويمنح كإ قسم من هذه األقسام درجتي البكالوريوس والماجستير في التخصج، باإل

 .درجة البكالوريوس في الفياياء الطبية ويمنحها قسم الفياياء .1

 .وم الحياتيةدرجة الماجستير في تخصج التقانات الحيوية ويمنحها قسم العل .2

 .2003/2004وقد بدأ العمإ في هذين البرنامجين وبدعم من البنك الدولي في مطلع العام الجامعي 

 .1980/1981نشاؤه مع بداية العام الجامعي إ درجة الماجستير في علوم البيئة ويمنحها قسم علوم األرض والبيئة وتمّ  .3

لحاسوب الشخصية تاويد المختبرات بأحدث أجهاة ا امها المختلفة. وتمّ وتعنى الكلية بمتابعة تحدي  الخطط الدراسية في أقس

لة البكالوريوس على منح من المجموعة األوروبية والبنك الدولي لتطوير برنامج التدريا لمرح 1998وتوابعها. وحصل  الكلية عام 

  بما يتناسب مع تطورات العصر ومتطلبات المجتمع المحلي.

صخور ومعادن وريخ الطبيعي األردني الذي يوثق للحياة الطبيعية في األردن من حيوانات ونباتات ويتبع للكلية متحف التا

كفاءة الطلبة ووأحافير، وتضم الكلية العديد من المختبرات العلمية البحثية والمتخصصة التي تسهم في رفع سوية البح  العلمي 

 العلمية.

https://science.yu.edu.jo/ 

Science.fac@yu.edu.jo 

 2302فرعي  0096227211111هاتف 

 

 األقسام األكاديمية

 قسم الرياضيات 

 قسم الفياياء 

 قسم الكيمياء 

 قسم العلوم الحياتية 

 حصاءقسم اإل 

 رض والبيئةقسم علوم األ 

 قسم المساقات الخدمية العلمية 

 

  

mailto:Science.fac@yu.edu.jo
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 الرياضيا  قس 
 

العلوم وكلية  م. يقوم القسم بطرح مساقات لكإ من طلبة كلية1982م، واستحدث برنامج الماجستير عام 1976 أنشئ القسم عام

 كوادر وطنية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب وكلية الحجاوي للهندسة واالتصاالت، وطلبة البرنامج الموازي. القسم يُعدّ 

ص القسم على تنا في حقول عديدة أهّمها التربية والتعليم والجامعات. وقد حرتحتاجها مجتمعا وعربية متخّصصة في الرياضيات،

لى المستويين تحدي  خططه الدراسية وتطويرها، على نحو يسهم في تخريج أفواج من الطلبة مؤهلين ويتمتعون بسمعة علمية طيبة ع

ا من أعضاء هيئة التدريا األك31المحلي أو العربي. يضم مجلا القسم ) لرياضيات، افي  ةفياء من حملة شهادات الدكتورا( عضو 

التواصإ  مدرسين من حملة درجة الماجستير ومساعد تدريا واحد. يحرص القسم على 3ومن جميع الرتب العلمية، باإلضافة إلى 

لكإ عضو هيئة  يةالمستمر مع طلبته من خالل البرامج اإلرشادية التي ينفذها في كإ فصإ دراسي، ومن خالل تفعيإ الساعات المكتب

حرص القسم على يتدريا، فأبواب مكاتب أعضاء الهيئة التدريسية مشّرعة أمام الطلبة ليتواصلوا مع مدّرسيهم، هذا التواصإ الذي 

ا حتى بعد التخرج. و الب ا ما يجد خريج القسم فرص العمإ المناسبة، ويُ  ور حصوله على باشر خدماته لمجتمعه فأن يكون مستمر 

والعديد منهم  ي التخصج، كما التحق جاء من الخريجين في برامج الدكتوراه في التخصج، ونالوا تفوق ا علمي ا مرموق اشهادته ف

 .باشر عمله لدى القسم نفسه

Mathematics.dept@yu.edu.jo 

 2681فرعي  0096227211111هاتف 

  

mailto:Mathematics.dept@yu.edu.jo
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 الرياضيا  لقس  الدراسية الخطة

 تمنح درجة البكالوريوس في قسم الرياضيات بعد إتمام المتطلبات التالية:

 بموجـب درةالصا وتعديالتها 1991 لسنة( 2) رقم اليرموك جامعة في البكالوريوس درجة منح تعليمات في عليها المنصوص الشروط

 . وتعديالتها 1976 سنةل( 76) رقم اليرموك جامعة في والشهادات العلمية الدرجات نظام

 ساعة معتمدة وتشمإ: 27ويخصج لها : متطلبا  الجامعة (1

 .(ساعة معتمدة 12) متطلبا  اجبارية .أ

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

1.  P.S 102 3 التربية الوطنية 

2.  M.S 100 3 علوم عسكرية 

3.  Arab 101 ( 1لغة عربية) 3 

4.  Eng 101 3 لغة انجلياية 

لمجموعا  12 

 

 التالية:يختارها الطالب من المساقات ( ساعة معتمدة 15) :متطلبا  اختيارية .ب

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرقم

 مساميةالمساقا  ات

1.  Hum 101 3 عالميةالثقافة اإل 

2.  Hum102 3 نتماءالمواطنة واإل 

3.  Hum 103 3 سالم فكر وحضارةاإل 

4.  Hum 104 3 لسلوكالفن وا 

5.  Hum 105 3 ردن في الحضارة االنسانيةسهام اإلإ 

6.  Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات االنسانية 

7.  Hum 107 3 حقوق االنسان 

8.  Hum 108 3 مهارات التفكير 

9.  Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10.  Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11.  Hum111 3 تاريخ القدس 

12.  Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13.  Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14.  Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

 لمساقا  العلميةا

1. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

2. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

3. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

4. Sci 105 3 تجددةالطاقة الم 

5. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 
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 اجبارية(  ساعة معتمدة 21ويخصج لها المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في كلية العلوم ) متطلبا  الكلية (2

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق

Math 101 ( 1تفاصإ وتكامإ)  3 

Phys 101 ( 1فياياء عامة)  3 

Chem 101 ( 1كيمياء عامة)  3 

Bio 101 ( 1بيولوجيا عامة)  3 

Stat 101 ( 1مبادئ االحصاء)  3 

EES 101 ( 1جيولوجيا عامة)  3 

CS 110  3 البرمجة بلغة مختارة 

 21 المجموع

 

 لمساقا  قس  الرياضيا  دلول رق  الع را ـ(: م4جدول رق  )
 

 الـمــدلــــول الرق  لــــولالـمــد الرق 

 المنطق، أسا الرياضيات، تاريخ الرياضيات 5 معادالت تفاضلية ،وتكامإ تفاضإ 0

 هندسة، توبولوجـي، نظريـة الرسوم 6 دالي تحليـإ رياضي: حقيقي،  مركب، 1

 الرياضيـــات التطبيقيــة 7 تحليـإ عـددي 2

 يكيـةالتحكم األفضإ والنظم الدينام 8 ــــــ 3

حقائب رياضية، مشروع بح ، نـدوة  9 جبر ونظريـة األعــداد 4

 ومواضيــع خاصـة

 
 

 وفق الترتيب التالي: ساعة معتمدة( 86)ويخصج لها  القس متطلبا   (3
 

 (:ساعة معتمدة 86) التخصص المنفرد (أوك

 (:ساعة معتمدة 71) جباريةإمساقا   (1)

Math 102, Math 201, Math 202, Math 203, Math 204, Math 241, Math 251, Math 261, 

Math 281, Math 291, Math 301, Math 311, Math 312, Math 321, Math 342, Math 343, 

Math 362, Math 411, Math 421, Math 442, Math 483, Math 491, Stat 111, Stat 201, 

Stat 211. 

 

 دة(ساعة معتم 71) جباريةإمساقا   /التخصص المنفرد
 

 المتطلـب السابق الساعا  المعتمدة سـ  المســاقا المساق  رقرم  و

Math 102 ( 2تفاضإ وتكامإ) 3 Math 101 

Math 201 ( 1تحليإ وسيــط) 3 Math 102 

Math 202 ( 2تحليإ وسيــط) 3 Math 201 

Math 203 ( 1معادالت تفاضلية عادية) 3 Math 102 

Math 204 3  فورييهليالت اقترانات خاصة وتح Math 203 

Math 241 ( 1جبـر خطـي) 3 Math 101 

Math 251 3 نظرية المجموعات Math 102 

Math 261 3 ةهندسة اقليدس من وجهة نظر حديث Math 251 

Math 281 3 *البرمجة الخطية ونظرية األلعاب Math 241 

Math 291 1 حام برمجية رياضية Math 102 + Math 241 

Math 301 3 (1) معــادالت تفاضليــة جائيـــة Math 204 

Math 311 ( 1تحليإ حقيقـي) 3 Math 251 

Math 312 3 (1) تحليإ مركب Math 201 

Math 321 (  1تحليإ عددي) 3 Math 241 + Math 291 

Math 342 ( 1جبر تجريـــدي) 3 Math 251 

Math 343 3 نظريـــة األعداد Math 251 



 

47 
 

 المتطلـب السابق الساعا  المعتمدة سـ  المســاقا المساق  رقرم  و

Math 362 3 (1)  توبولوجــي Math 251 

Math 411 3 (2)  تحليـإ حقيقـي Math 311 

Math 421 3   (2)  تحليـإ عـددي Math 321 

Math 442 3 (2)  جبر تجريـدي Math 342 

Math 483 3  رياضيـات تركيبيـة Math 241 

Math 491 موافقة القسم 1 ندوة 

Stat 111  3 (1)مبادئ االحتماالت ---- 

Stat 201 3 (2االحصاء ) مبادئ Stat 101 

Stat 211  3 (2)مبادئ االحتماالت Stat 111 

  71 المجموع
      

ات مسددداقمن اليختارها الطالب  (400سددداعات معتمدة على األقإ من مسدددتوى  9(: )سددداعة معتمدة 15) مسددداقا  اختيارية (2)

 التالية:  

Math 341, Math 351, Math 352, Math 361, Math 381, Math 382, Math 401, Math 403, 

Math 412, Math 413, Math 445, Math 451, Math 462, Math 463, Math 492. 
 

 

 

 (ساعة معتمدة 15اختيارية ) /التخصص المنفرد

 المتطلـب السابق الساعا  المعتمدة سـ  المســاقا المساق  رقرم  و

Math 341 3 (2) جبر خطي Math 241 

Math 351 ( 1تـاريـخ الرياضيــات) 3 Math 251 

Math 352 3 وتطبيقاتها المجموعات الضبابية Math 251  152أوMath  

Math 361 3 هندسة تفاضلية Math 201 

Math 381 3 البرمجة  ير الخطية Math 281 

Math 382  3 النمذجـة الرياضيـة Math 203 

Math 401 3 (2)  معادالت تفاضلية جائية Math 301 

Math 403 3   (2) معادالت تفاضلية عادية Math 203 

Math 412 ( 2تحليإ مركب) 3 Math 312 

Math 413 3  تحليــإ اقتراني Math 311 

Math 445 3 جبر تطبيقي Math 342 

Math 451  3 (2) تاريخ الرياضيات Math 251 

Math 462 3 (2)  توبولوجــي Math 362 

Math 463 3 ـــة الرســـومنظري Math 251 

Math 492 3 مواضيع مختارة Math 251 
 

 

 المنفــرد توتي  الساعا  المعتمدة للتخصص
 

 المجمـوع الساعا  اكختيارية   اتجباريةاالساع المتطلبـا 

 27 15 12 متطلبـــات الجامعة

 21 - 21 متطلبـــات الكلية

 86 15 71 ات القسمـــمتطلب

 134 30 104 المجمـــوع
 

 (:ساعة معتمدة 86) التخصص الرئيسي / الفرعي (ثاميًا

 .جباريةامساقا   (ساعة معتمدة 65): التخصص الرئيسي (1
 

Math 102, Math 201, Math 202, Math 203, Math 204, Math 241, Math 251, Math 261, 

Math 281, Math 291, Math 301, Math 311, Math 312, Math 321, Math 342, Math 343, 

Math 362, Math 421, Math 483, Math 491, Stat 111, Stat 201, Stat 211. 
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 ساعة معتمدة( 65) جباريةإمساقا   /التخصص الرئيسي/ الفرعي

 المتطلـب السابق الساعا  المعتمدة سـ  المســاقا المساق  رقرم  و

Math 102 ( 2تفاضإ وتكامإ) 3 Math 101 

Math 201 ( 1تحليإ وسيــط) 3 Math 102 

Math 202 ( 2تحليإ وسيــط) 3 Math 201 

Math 203 ( 1معادالت تفاضلية عادية) 3 Math 102 

Math 204  3  فورييهاقترانات خاصة وتحليالت Math 203 

Math 241 ( 1جبـر خطـي) 3 Math 101 

Math 251 3 نظرية المجموعات Math 102 

Math 261 3 ةقليدس من وجهة نظر حديثهندسة ا Math 251 

Math 281 3 البرمجة الخطية ونظرية األلعاب Math 241 

Math 291 1 حام برمجية رياضية Math 102 + Math 241 

Math 301 3 (1) معــادالت تفاضليــة جائيـــة Math 204 

Math 311 ( 1تحليإ حقيقـي) 3 Math 251 

Math 312 3 (1) تحليإ مركب Math 201 

Math 321 (  1تحليإ عددي) 3 Math 241   +  Math 291 

Math 342 ( 1جبر تجريـــدي) 3 Math 251 

Math 343 3 نظريـــة األعداد Math 251 

Math 362 3 (1)  توبولوجــي Math 251 

Math 421 3   (2)  تحليـإ عـددي Math 321 

Math 483 3  رياضيـات تركيبيـة Math 241 

Math 491 موافقة القسم 1 ندوة 

Stat 111  3 (1)مبادئ االحتماالت ---- 

Stat 201 3 (2االحصاء ) مبادئ Stat 101 

Stat 211  3 (2)مبادئ االحتماالت Stat 111 

  65  

 

 

 : ساعة معتمدة( 21)  التخصص الفرعي (2
 

وجيا العلوم وأقسام كلية تكنول أقسام كلية هي الفرعي وأقسام التخصج. حسب ما يحدده قسم التخصج الفرعي

 اإلدارية وأقسام كلية التربية. موالعلود المعلومات وعلوم الحاسوب وأقسام كلية االقتصا

 

 الرئيسي/ الفرعي توتي  الساعا  المعتمدة للتخصص

 المتطلبـــا 
الساعا  

 اتجبارية

الساعا  

 اكختيارية
 المجموع

 27 15 12 متطلبات الجامعـة

 21 -- 21 كليـةمتطلبات ال

 65 -- 65 (التخصج الرئيسي)قسم ال متطلبات

 التخصج الفرعي

 (الفرعي حسب الخطة الدراسية لقسم التخصج)
-- -- 21 

 134   المجمــوع
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 (:ساعة معتمدة 21) التخصص الفرعي في الرياضيا ثالثًا( 

 :(ساعة معتمدة 15) مساقا  إجبارية -أ

Math 102, Math 201, Math 203, Math 241, Math 251. 
 

 

 ساعة معتمدة( 15) جباريةإمساقا   /التخصص الفرعي في الرياضيا 
 

 المتطلـب السابق الساعا  المعتمدة سـ  المســاقا المساق  رقرم  و

Math 102 ( 2تفاضإ وتكامإ) 3 Math 101 

Math 201 ( 1تحليإ وسيــط) 3 Math 102 

Math 203 ( 1معادالت تفاضلية عادية) 3 Math 102 

Math 241 ( 1جبـر خطـي) 3 Math 101 

Math 251 3 نظرية المجموعات Math 102 

  15 المجموع

 
 

 المساقات التالية:من (: يختارها الطالب ساعات معتمدة 6) مساقا  اختيارية -ب

Math 202, Math 261, Math 281, Math 311, Math 342, Math 343. 

 

 ساعا  معتمدة( 6مساقا  اختيارية ) /يا التخصص الفرعي في الرياض

 المتطلـب السابق الساعا  المعتمدة سـ  المســاقا المساق  رقرم  و

Math 202 ( 2تحليإ وسيــط) 3 Math 201 

Math 261 3 هندسة اقليدس من وجهة نظر حديثه Math 251 

Math 281 3 البرمجة الخطية ونظرية األلعاب Math 241 

Math 311 3 (1) حقيقيإ تحلي Math 251 

Math 342 ( 1جبر تجريـــدي) 3 Math 251 

Math 343 3 نظريـــة األعداد Math 251 

 
لطلبة قس  الرياضيا  قس  الرياضيا  لدرجـــة البكالوريوس يطرحها المساقا  التي  

 صفة المساق المتطلـب السابق الساعا  المعتمدة سـ  المســاقا المساق  رقرم  و 

Math 101 ( 1تفاضإ وتكامإ) قديم ---- 3 

Math 102 ( 2تفاضإ وتكامإ) 3 Math 101 قديم 

Math 201 ( 1تحليإ وسيــط) 3 Math 102 قديم 

Math 202 ( 2تحليإ وسيــط) 3 Math 201 جديد 

Math 203 ( 1معادالت تفاضلية عادية) 3 Math 102 قديم 

Math 204  3 فورييهاقترانات خاصة وتحليالت Math 203 قديم 

Math 241 ( 1جبـر خطـي) 3 Math 101 قديم 

Math 251 3 نظرية المجموعات Math 102 قديم 

Math 261 3 ةهندسة اقليدس من وجهة نظر حديث Math 251 قديم 

Math 281 3 البرمجة الخطية ونظرية األلعاب Math 241 قديم 

Math 291 1 حام برمجية رياضية Math 102 + 

 Math 241 

 قديم

Math 301 3 (1) معــادالت تفاضليــة جائيـــة Math 204 قديم 

Math 311 ( 1تحليإ حقيقـي) 3 Math 251 قديم 

Math 312 3 (1) تحليإ مركب Math 201 قديم 

Math 321 (  1تحليإ عددي) 3 Math 241+ 

Math 291 

 قديم

Math 341 3 (2) جبر خطي Math 241 قديم 

Math 342 3 (1بر تجريـــدي )ج Math 251 قديم 

Math 343 3 نظريـــة األعداد Math 251 قديم 

Math 351 ( 1تـاريـخ الرياضيــات) 3 Math 251 قديم 
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 صفة المساق المتطلـب السابق الساعا  المعتمدة سـ  المســاقا المساق  رقرم  و 

Math 352 152أو 3 وتطبيقاتها المجموعات الضبابيةMath  

Math 251 

 قديم

Math 361 3 هندسة تفاضلية Math 201  جديد ويكافئ 

 465 ر

Math 362 3 (1)  توبولوجــي Math 251 قديم 

Math 381 3 البرمجة  ير الخطية Math 281 جديد 

Math 382 3 النمذجـة الرياضيـة Math 203 قديم 

Math 401 (  2معادالت تفاضلية جائية) 3 Math 301 قديم 

Math 403 3 (2) معادالت تفاضلية عادية Math 203 قديم 

Math 411 (  2تحليـإ حقيقـي) 3 Math 311 قديم 

Math 412 ( 2تحليإ مركب) 3 Math 312 قديم 

Math 413 3 تحليــإ اقتراني Math 311 قديم 

Math 421 (  2تحليـإ عـددي) 3 Math 321 قديم 

Math 442 (  2جبر تجريـدي) 3 Math 342 قديم 

Math 445 3 جبر تطبيقي Math 342 قديم 

Math 451 (  2تاريخ الرياضيات) 3 Math 251 قديم 

Math 462 (  2توبولوجـــي) 3 Math 362 قديم 

Math 463 3 نظريـــة الرســـوم Math 251 قديم 

Math 483 3 رياضيـات تركيبيـة Math 251 قديم 

Math 491 قديم موافقة القسم 1 ندوة 

Math 492 3 مواضيع مختارة Math 251 قديم 

 

 لطلبة اكقسام اكخرى في الجامعة ا  لدرجـــة البكالوريوسقس  الرياضي يطرحها المساقا  التي

  رقرم  و

 المساق
 سـ  المســاقا

الساعا  

 المعتمدة
 المتطلـب السابق

صفة 

 المساق

Math 103 لطلبة نظم المعلومات 1) تفاضإ وتكامإ( )

 دارية(اإل

 قديم ---- 3

Math 141  رياضيات تطبيقية )لطلبة كلية تكنولوجيا

 ت(المعلوما

3 Math 101 قديم 

Math 152  الرياضيات المتقطعة )لطلبة كلية تكنولوجيا

 المعلومات وطلبة كلية الهندسة(

3 Math 101 قديم 

Math 205  3 (لطلبة كلية الهندسة)معادالت تفاضلية عادية Math 102 قديم 

Math 206 3 رياضيات لطلبة الكيمياء Math 102 قديم 

Math 212 3 ية ) لطلبة كلية الهندسة(رياضيات هندس Math 205 قديم 

Math 322  تحليـإ عددي )لطلبة كلية تكنولوجيا

 المعلومات(

3 Math 241 

+ CS 110 

 قديم

 
 

 :موحظا 
 

  مساقMath 103  ليا بديال عن مساقMath 101 

  مساقMath 203  ليا بديال عن مساقMath 205 

  مساقMath 205  ليا بديال عن مساقMath 203 

  مساقMath 206 201 ليا بديال عن مساقMath  

  مساقMath 201 206 ليا بديال عن مساقMath  

  مساقMath 141 ليا بديال عن مساق Math 241  

 مساق Math 281 ليا بديال عن مساق Stat 278   

 مساق Math 281 ليا بديال عن مساقMIS 241  

  مساقMath 322 ليا بديال عن مساق Math 321  

  مساقMath 322 ليا بديال عن مساق Math 421 

  مساقMath 361  يكافئMATH 465 

  مساقMath 383  يكافئMATH 483 
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 مساقStat 278   ليا بديال عن مساق Math 281 

 مساق MIS 241 ليا بديال عن مساق Math 281 

 

 
 

 المساقا  المتكافئة

 بة قس  الرياضيا لطل قس  الرياضيا  لدرجـــة البكالوريوس يطرحها المساقا  التي (أ)

 المساق  رقرم  و

 في الخطة الجديدة

 المكافئ المساق  رقرم  و

 في الخطة القديمة

Math 101 101 ر 

Math 102 102 ر 

Math 201 201 ر 

Math 202 202 ر 

Math 203 203 ر 

Math 204 204 ر 

Math 241 241 ر 

Math 251 251 ر 

Math 261 261 ر 

Math 281 281 ر 

Math 291 291 ر 

Math 301 301 ر 

Math 311 311 ر 

Math 312 312 ر 

Math 321 321 ر 

Math 341 341 ر 

Math 342 342 ر 

Math 343 343 ر 

Math 351 351 ر 

Math 352 352 ر 

Math 361 465 ر 

Math 362 362 ر 

Math 381 381 ر 

Math 382 382 ر 

Math 401 401 ر 

Math 403 403 ر 

Math 411 411 ر 

Math 412 412 ر 

Math 413 413 ر 

Math 421 421 ر 

Math 442 442 ر 

Math 445 445 ر 

Math 451 451 ر 

Math 462 462 ر 

Math 463 463 ر 

Math 483 383 ر 

Math 491 491 ر 

Math 492 492 ر 
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 قسام األخرى في الجامعةلطلبة األ قس  الرياضيا  لدرجـــة البكالوريوس يطرحها المساقا  التي (ب)

 المساق  رقرم  و

 في الخطة الجديدة

 المكافئ المساق  رقرم  و 

 في الخطة القديمة

Math 103 أ101 ر 

Math 141 141 ر 

Math 152 152 ر 

Math 205 هـ203 ر 

Math 206 206 ر 

Math 212 212 ر 

Math 322 322 ر 

 
 عضاي  يئة التدريس في قس  الرياضيا أ

 كتروميلالبريد ات المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 alsalman@yu.edu.jo دكتوراه استاي احمد جمعة محمد السلمان

 Al-Rhayyel@yu.edu.jo دكتوراه استاي احمد عبدهللا محمود الرحيإ

 edris@yu.edu.jo دكتوراه استاي ادريا احمد خااعي رواشده

 khalidz@yu.edu.jo دكتوراه استاي خالد يونا فالح الاعبي

 rrashid@yu.edu.jo دكتوراه استاي رشيد رشدي رشيد ابودواس

 sharifa@yu.edu.jo دكتوراه استاي شريفه نعيم حلمي الشريف

 talal.alhawari@yu.edu.jo دكتوراه استاي طالل علي محمد الحوري

 ajarrah@yu.edu.jo دكتوراه استاي عبدهللا محمد مهنا الجراح

 Fora@yu.edu.jo دكتوراه استاي ى فورهعلي احمد عل

 qassim.h@yu.edu.jo دكتوراه استاي قاسم محمد محمود الاعبي

 m_alrefai@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد عبدهللا عقله الرفاعي

 maref@yu.edu.jo دكتوراه استاي معارف يوسف محمد الاعبي

 jhabeb@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك جبريإ محمد ايوب حبيب

 almefleh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك حسن احمد العوض المفلح

 Qazaqzeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك خالد محمد يونا قااقاه

 rami_thenat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك رامي محمد احمد االحمد

 raid@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك رائد رشيد عبدالرحمن المومني

 shadi.s@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك شادي محمد سالم شقاقحه

 abdalkareem@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عبدالكريم ناصر محمد العمري

 m.bataineh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد صالح احمد بطاينه

 khaleel@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد ضيف هللا رشيد الخليإ

 mali@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد علي حسين الشخاترة

 mfaljamal@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد فواز عبدهللا الجمإ

 mohammad.ja@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمدخير محمد احمد الجرارحه

 mostafa.h@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك مصطفى احمد سليم هياجنه

 heyam@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك هيام حسين علي الجراح

 watheq@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك واثق احمد الحمد بني دومي

 ahmad_a@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد احمد موسى محمد بني عبدالرحمن

 alaa.kateeb@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد االء قاسم محمد الخطيب

 basem.m@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد باسم زهير محمد الخمايسه

 jenan@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد جنان محمد محمود شتيات

 afnand@yu.edu.jo ماجستير مدرس افنان رياض محمد دا ر

 eman.al@yu.edu.jo ماجستير مدرس ايمان محمد خالد الصالح

 shefa.bm@yu.edu.jo ماجستير مدرس ض بني ملحمشفاء  احمد  عو

 jomana@yu.edu.jo بكالوريوس مساعد تدريا جمانة وهيب سليم زيتون
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 الفي ياي قســـ 

ي العام الدراسي قسم الفيـايـاء هو أحد األقسام األكاديمية في كلية العلوم، وقد بدأت الدراسة فيه لدرجة البكالوريوس ف

 .1982/1983دراسة في برنامج الماجستير في العام الدراسي ، وبدأت ال1976/1977

 

 

ا من العام الجامعي  وقد تمّ  مانين طالب ا ثقبول  حي  تمّ  2004/2005استحداث برنامج جديد في تخصج الفياياء الطبية بدء 

 في السنة األولى من هذا التخصج.

طالب  (10قبول ) وية على مستوى الماجستير حي  تمّ استحداث برنامج في تخصج الفياياء النو تمّ  2011/2012في عام 

 في هذا التخصج.

 أنشأ القسم مجموعة من مختبرات البح  المتخصصة في مجاالت الفياياء المتعددة، وهي: 

 .مختبر المغناطيسية ويضم مياان )فاراداي( وجهاز قياس مغنطة العينة المهتاة 

 .)مختبر مطيافية )موسباور 

 .مختبر صنع الرقائق 

 .مختبر الخصائج الضوئية للمواد 

 .مختبر حيود األشعة السينية 

 .مختبر التقنات النووية وقياسات تركيا الرادون 

 مختبر الرادون. 

 مختبر الليار. 

وإ نائها،  والهدف من هذه المختبرات تدريب طلبة الدراسات العليا على البح  العلمي األصيإ وتطوير المعرفة العلمية

 )التكنولوجيا( إلى المجتمع المحلي. والمساهمة في نقإ

علمي والبحثي كما أن هنالك عالقة وطيدة بين القسم ومركا الفياياء النظرية والتطبيقية في الجامعة تتعلق بالتعاون ال

 واألكاديمي بينهما بغية المساهمة في تنمية ورفعة شأن القسم. 

التدريا  يإ النيتروجين، باإلضافة إلى مجموعة من مختبراتاة، ويضم كذلك وحدة تسييضم القسم ورشة ميكانيكية متميّ 

إنشاء العديد من  لى جانب طاقم مؤهإ من الفنيين الذين يسهمون بدفع عمليتي التدريا والبح  العلمي فيه. وينوي القسمإالمحدثة، 

 المختبرات في مجاالت الفياياء النووية وفياياء الحالة الصلبة في العامين القادمين.

 

physics.dept@yu.edu.jo 

 2300فرعي  0096227211111هاتف 

  

mailto:Physics.dept@yu.edu.jo
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 الفي ياي لقس  الدراسية الخطة

 تمنح درجة البكالوريوس في قسم الفياياء بعد اتمام المتطلبات التالية:

الصادرة  تهاوتعديال 1991( لسنة 2اليرموك رقم )الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة 

 وتعديالتها.  1976( لسنة 76بموجـب نظام الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم )

 ساعة معتمدة وتشمإ: 27ويخصج لها : متطلبا  الجامعة (1

 (.ساعة معتمدة 12) متطلبا  اجبارية .أ

مدةالساعا  المعت اس  المساق رم  المساق الرق   

1.  P.S 102 3 التربية الوطنية 

2.  M.S 100 3 علوم عسكرية 

3.  Arab 101 ( 1لغة عربية) 3 

4.  Eng 101 3 لغة انجلياية 

 12 المجموع

 

 

 التالية:يختارها الطالب من المساقات ( ساعة معتمدة 15) :متطلبا  اختيارية .ب

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

يةالمساقا  اكمسام  

1. Hum 101 3 عالميةالثقافة اإل 

2. Hum102 3 نتماءالمواطنة واإل 

3. Hum 103 3 سالم فكر وحضارةاإل 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 ردن في الحضارة االنسانيةسهام اإلإ 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات االنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق االنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

علميةلمساقا  الا  

1. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

2. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

3. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

4. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

5. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 
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 عتمدة اجبارية( ساعة م 21ويخصج لها اسية لدرجة البكالوريوس في كلية العلوم )المبينة في الخطة الدر متطلبا  الكلية (2

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق

Math 101 ( 1تفاصإ وتكامإ)  3 

Phys 101 ( 1فياياء عامة)  3 

Chem 101 ( 1كيمياء عامة)  3 

Bio 101 ( 1بيولوجيا عامة)  3 

Stat 101 ( 1مبادئ االحصاء)  3 

EES 101 ( 1جيولوجيا عامة)  3 

CS 110  3 البرمجة بلغة مختارة 

 21 المجموع

 

 لقس  الفي ياي ول رق  الع را دلم

 الـمــدلــــول الرق  الـمــدلــــول الرق 

 حديثة أو نسبيـة أو كميـة 5 ــةامـفيايــــاء ع 0

 معالجة أو حراريــة أو إحصائيـــة 6 أو فياياء حيوية يكـاـكانـمي 1

 حالـــة صلبــــــة 7 يلـــــمـع 2

 تصويربصريات أو اهتــاازات أو  8 ت أوحاسوباكهرباء أو إلكتروني 3

 او تدريب خاصـة وة أو مواضيعدبح  أو نـ 9 دقائق أو نووية أو يرية وجايئيه 4

 

 

 متطلبا  قس  الفي ياي وفق الترتيب التالي: (3

 معتمدة(ساعة  86)التخصص المنفرد ): أوك

 ( 71مساقا  إجبارية    :)ساعة معتمدة 

 موحظا  المتطلب السابق الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق

MATH102  3 2تفاضإ وتكامإ MATH101 قديم 

MATH201  3 1تحليإ وسيط MATH102 قديم 

102PHYS  101 3 2فياياء عامةPHYS, MATH101 قديم 

103PHYS  102 3 3فياياء عامةPHYS قديم 

105PHYS  101 1 1فياياء عامة عمليPHYS قديم 

106PHYS  102 1 2فياياء عامة عمليPHYS قديم 

107PHYS  103 1 3فياياء عامة عمليPHYS قديم 

201PHYS  3 1طرق الفياياء النظرية MATH201, 102PHYS قديم 

208PHYS 102 3 خواص الموادوالحرارةPHYS جديد 

PHYS221  281 1 بصريات هندسيةمختبرPHYS قديم 

225PHYS 103 1 فياياء كالسيكية عمليPHYS قديم 

227PHYS 235 1 مختبر االلكترونياتPHYS قديم 

235PHYS 102 3 1لكترونيات إPHYS, 106PHYS قديم 

251PHYS  103 3 1فياياء حديثةPHYS قديم 

253PHYS  251 3 2فياياء حديثةPHYS قديم 

261PHYS 101 3 كا حراريةديناميPHYS, MATH102 قديم 

281PHYS 103 3 بصريات هندسيةPHYS قديم 

301PHYS  201 3 2طرق الفياياء النظريةPHYS قديم 
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 موحظا  المتطلب السابق الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق

311PHYS  201 3 1ميكانيكا كالسيكيةPHYS, 208PHYS قديم 

312PHYS  311 3 2ميكانيكا كالسيكيةPHYS قديم 

322PHYS  107 2 1مختبر فياياء متوسطPHYS, 251PHYS قديم 

332PHYS  301 3 1نظرية الكهرومغناطيسيةPHYS قديم 

333PHYS  332 3 2نظرية الكهرومغناطيسيةPHYS قديم 

352PHYS  301 3 1ميكانيكا كميةPHYS, 253PHYS قديم 

353PHYS  352 3 2ميكانيكا كميةPHYS قديم 

423PHYS  352 3 1مختبر فياياء متقدمPHYS, 333PHYS قديم 

462PHYS  261 3 حصائيةإميكانيكاPHYS, 352PHYS قديم 

471PHYS  352 3 1فياياء الحالة الصلبةPHYS قديم 

 

 :مسدداقات  فما فوق من 400منها على األقإ من مسددتوى  9سدداعة معتمدة من المسدداقات التالية،  15مسدداقات اختيارية

 قسم الفياياء:

 اس  المساق رم  المساق
الساعا  

 المعتمدة
 موحظا  ب السابقالمتطل

MATH241 ( 1جبـر خطـي) 3 MATH101 قديم 

202PHYS  101 3 1علم الفلكPHYS قديم 

236PHYS  235 3 2الكترونياتPHYS قديم 

306MPHYS 201 3 مقدمة في الفياياء الطبية الحيويةPHYS, 254MPHYS  أو

251PHYS 

 قديم

341MPHYS 201 3 الفياياء اإلشعاعيةPHYS, 254MPHYS  أو

251PHYS 

 قديم

433PHYS  طرق و تطبيقات الحاسوب في

 الفياياء

 قديم 253PHYS ,101ع ح  3

441PHYS  352 3 1فياياء نوويةPHYS  354أو MPHYS قديم 

443PHYS 352 3 فياياء يرية وجايئيةPHYS قديم 

444PHYS 352 3 فياياء الدقائق األوليةPHYS قديم 

446PHYS 311 3 فياياء البالزماPHYS, 332PHYS قديم 

472PHYS  471 3 2فياياء الحالة الصلبةPHYS قديم 

481PHYS 281 3 البصريات الفيايائيةPHYS قديم 

482PHYS 353 3 فياياء الليارPHYS  481أوPHYS قديم 

492PHYS قديم موافقة القسم 3 مواضيع خاصة 

PHYS 499c  قديم موافقة القسم 3 بح 

 
 

تمدة للتخصص المنفردتوتي  الساعا  المع  

 المجموع الساعا  اكختيارية الساعا  اكجبارية المتطلبا 

 27 6 21 متطلبات الجامعة

 21 0 21 متطلبات الكلية

 86 15 71 متطلبات القسم

 134 24 110 المجموع
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 ساعة معتمدة(: 87)التخصص الرئيسي/ الفرعي ) :ثاميًا

 (: ساعة معتمدة 66التخصص الرئيسي ) - 1

 موحظا  المتطلب السابق الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق

MATH102  3 2تفاضإ و تكامإ MATH101 قديم 

MATH201  3 1تحليإ وسيط MATH102 قديم 

102PHYS  101 3 2فياياء عامةPHYS, MATH101 قديم 

105PHYS  101 1 1فياياء عامة عمليPHYS قديم 

106PHYS 102 1 2لي فياياء عامة عمPHYS قديم 

107PHYS  103 1 3فياياء عامة عمليPHYS قديم 

201PHYS  3 1طرق الفياياء النظرية MATH201, 102PHYS قديم 

208PHYS 102 3 والحرارةخواص الموادPHYS جديد 

PHYS221 281 1 مختبر بصريات هندسيةPHYS قديم 

225PHYS 103 1 فياياء كالسيكية عمليPHYS قديم 

227PHYS 235 1 مختبر االلكترونياتPHYS قديم 

235PHYS  102 3 1الكترونياتPHYS, 106PHYS قديم 

251PHYS  103 3 1فياياء حديثةPHYS قديم 

253PHYS  251 3 2فياياء حديثةPHYS قديم 

261PHYS 101 3 ديناميكا حراريةPHYS, MATH102 قديم 

281PHYS 103 3 بصريات هندسيةPHYS قديم 

301PHYS  201 3 2طرق الفياياء النظريةPHYS قديم 

311PHYS  201 3 1ميكانيكا كالسيكيةPHYS, 208PHYS قديم 

312PHYS  311 3 2ميكانيكا كالسيكيةPHYS قديم 

332PHYS  301 3 1نظرية الكهرومغناطيسيةPHYS قديم 

333PHYS  332 3 2نظرية الكهرومغناطيسيةPHYS قديم 

352PHYS 301 3 1 ميكانيكا كميةPHYS, 253PHYS قديم 

353PHYS  352 3 2ميكانيكا كميةPHYS قديم 

423PHYS  352 3 1مختبر فياياء متقدمPHYS, 333PHYS جديد 

462PHYS 261 3 ميكانيكا احصائيةPHYS, 352PHYS قديم 

471PHYS  352 3 1فياياء الحالة الصلبةPHYS قديم 

 

 :ساعة معتمدة (21التخصص الفرعي: )2 -

 حسب ما يحدده قسم التخصج الفرعي. وأقسام التخصج الفرعي هي:

 أقسام كلية العلوم وأقسام كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب. 

 

 توتي  الساعا  المعتمدة للتخصص الرئيسي/ الفرعي

 المجموع الساعا  اكختيارية الساعا  اكجبارية المتطلبا 

 27 6 21 متطلبات الجامعة

 21 0 21 ات الكليةمتطلب

 66 0 66 متطلبات القسم

 21 21 التخصج الفرعي

 135 المجموع
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 ( ساعة معتمدة.21ثالثًا: التخصص الفرعي في الفي ياي: )

 ساعة معتمدة(: 15رية: )مساقات إجبا -أ       

 موحظا  المتطلب السابق الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق

PHYS102 3 2ة فياياء عام PHYS101 ،MATH101 قديم 

PHYS103  3 3فياياء عامة PHYS102 قديم 

PHYS105  1 1فياياء عامة عملي PHYS101 قديم 

PHYS106  1 2فياياء عامة عملي PHYS102 قديم 

PHYS107  1 3فياياء عامة عملي PHYS103 قديم 

PHYS251  3 1فياياء حديثة PHYS103 قديم 

PHYS281 3 بصريات هندسية PHYS103 قديم 

 

 ساعات معتمدة(: يختارها الطالب من المساقات التالية: 6ساقات اختيارية: )م -ب   

 موحظا  المتطلب السابق الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق

PHYS201  3 1طرق الفياياء النظرية MATH201, PHYS102 قديم 

PHYS202 3 علم الفلك PHYS101 قديم 

PHYS208 3 خواص المواد والحرارة PHYS102 قديم 

PHYS235  3 1الكترونيات PHYS102, PHYS106 قديم 

PHYS253  3 2فياياء حديثة PHYS251 قديم 

PHYS261 3 ديناميكا حرارية PHYS101, MATH102 قديم 

 

طلبة قس  الفي ياي لدرجـــة البكالوريوس الفي يايقس   يطرحها المساقا  التي  

 سـ  المســاقا مساقال  رقرم  و
الساعا  

 المعتمدة
 المتطلـب السابق

صفة 

 المساق

101PHYS  قديم --- 3 1فياياء عامة 

102PHYS  3 2فياياء عامة MATH101, 101PHYS قديم 

103PHYS  102 3 3فياياء عامةPHYS قديم 

105PHYS  101 1 1فياياء عامة عمليPHYS قديم 

106PHYS  102 1 2فياياء عامة عمليPHYS قديم 

107PHYS  103 1 3فياياء عامة عمليPHYS قديم 

201PHYS  3 1طرق الفياياء النظرية MATH201, 102PHYS   قديم 

202PHYS  101 3 1علم الفلكPHYS قديم 

208PHYS 102 3 والحرارةخواص الموادPHYS جديد 

PHYS221 281 1 مختبر بصريات هندسيةPHYS قديم 

225PHYS 103 1 سيكية عمليفياياء كالPHYS قديم 

227PHYS 235 1 مختبر االلكترونياتPHYS قديم 

235PHYS  102 3 1الكترونياتPHYS, 106PHYS قديم 

236PHYS  235 3 2الكترونياتPHYS قديم 

251PHYS  103 3 1فياياء حديثةPHYS قديم 

253PHYS  251 3 2فياياء حديثةPHYS قديم 

261PHYS 3 ديناميكا حرارية MATH102, PHYS101 قديم 

281PHYS 103 3 بصريات هندسيةPHYS قديم 

301PHYS  201 3 2طرق الفياياء النظريةPHYS قديم 

306MPHYS 201 3 مقدمة في الفياياء الطبية الحيويةPHYS 
 MPHYS  254 أو  

PHYS251 

 قديم
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 سـ  المســاقا مساقال  رقرم  و
الساعا  

 المعتمدة
 المتطلـب السابق

صفة 

 المساق

311PHYS  201 3 1ميكانيكا كالسيكيةPHYS, 208PHYS قديم 

312PHYS 311 3 2كا كالسيكية ميكانيPHYS قديم 

322PHYS  107 2 1مختبر فياياء متوسطPHYS, 251PHYS قديم 

332PHYS  301 3 1نظرية الكهرومغناطيسيةPHYS قديم 

333PHYS  332 3 2نظرية الكهرومغناطيسيةPHYS قديم 

341 MPHYS 3 الفياياء اإلشعاعية PHYS , 012  

MPHYS  PHYS251 254أو 

 قديم

352PHYS  301 3 1ميكانيكا كميةPHYS, 253PHYS قديم 

353PHYS  352 3 2ميكانيكا كميةPHYS قديم 

423PHYS  352 3 1مختبر فياياء متقدمPHYS, 333PHYS  جديد 

433PHYS  طرق و تطبيقات الحاسوب في

 الفياياء
 قديم 253PHYS ,101ع ح  3

441PHYS  352 3 1فياياء نوويةPHYS  354أوMPHYS قديم 

443PHYS 352 3 فياياء يرية وجايئيةPHYS قديم 

444PHYS 352 3 فياياء الدقائق األوليةPHYS قديم 

446PHYS 311 3 فياياء البالزماPHYS, 332PHYS قديم 

462PHYS 261 3 ميكانيكا احصائيةPHYS, 352PHYS قديم 

471PHYS  352 3 1فياياء الحالة الصلبةPHYS قديم 

481PHYS 281 3 ايائيةالبصريات الفيPHYS قديم 

482PHYS 353 3 فياياء الليارPHYS  481أوPHYS قديم 

492PHYS قديم موافقة القسم 3 مواضيع خاصة 

PHYS 499a  قديم موافقة القسم 1 بح 

PHYS 499b  قديم موافقة القسم 2 بح 

PHYS 499c  قديم موافقة القسم 3 بح 
 

 
 لطلبة األقسام األخرى في الجامعة رجـــة البكالوريوسلد الفي يايقس   يطرحها المساقا  التي

  رقرم  و

 المساق
 صفة المساق المتطلـب السابق الساعا  المعتمدة سـ  المســاقا

PHYS104  قديم --- 3 فياياء عامة لطلبة تكنولوجيا المعلومات 

PHYS 108  -  جديد --- 3 العلوم الطبيةطلبة ل 1فياياء عامة 

 

 
 متكافئةالمساقا  ال

 لطلبة قس  الفي ياي لدرجـــة البكالوريوسالفي ياي قس   يطرحها المساقا  التي

في  المساق  رم  ورق

 الخطة الجديدة

 ئالمساق المكاف  رم  ورق

 في الخطة القديمة

101PHYS  101ف 

102PHYS  102ف 
103PHYS  103ف 
105PHYS  105ف 
106PHYS  106ف  
107PHYS  107ف 
201PHYS  201ف 
202PHYS  202ف 
208PHYS  208ف 

PHYS221  أ 221ف 
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في  المساق  رم  ورق

 الخطة الجديدة

 ئالمساق المكاف  رم  ورق

 في الخطة القديمة

225PHYS  225ف 
227PHYS  227ف 
235PHYS  235ف 
236PHYS  236ف 
251PHYS  251ف 
253PHYS  253ف 
261PHYS  261ف 
281PHYS  281ف 
301PHYS  301ف 
306MPHYS  306ف 

311PHYS  311ف 
312PHYS  312ف 

322PHYS  322ف 

332PHYS   332ف 
333PHYS  333ف 

341 MPHYS  341ف 
352PHYS  352ف 
353PHYS  353ف 
423PHYS  423ف 
433PHYS  433ف 
441PHYS  441ف 
443PHYS  443ف 
444PHYS  444ف 
446PHYS  446ف 
462PHYS  462ف 
471PHYS  471ف 
481PHYS  481ف 
482PHYS  482ف 
492PHYS  492ف 

PHYS 499a  أ 499ف 
PHYS 499b  ب 499ف 
PHYS 499c  ج 499ف 

 

 

 لطلبة األقسام األخرى في الجامعة لدرجـــة البكالوريوسالفي ياي قس   يطرحها المساقا  التي

في  المساق  رقرم  و

 الخطة الجديدة

 المساق  رقرم  و

 في الخطة القديمة المكافئ

PHYS104   104ف 

PHYS108  أ 101ف 
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الحيوية الطبية الفي ياي في البكالوريوس جةلدر الدراسية الخطة  

 تمنح درجة البكالوريوس في قسم الفياياء بعد اتمام المتطلبات التالية:

الصادرة  تهاوتعديال 1991( لسنة 2الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم )

 وتعديالتها.  1976( لسنة 76جامعة اليرموك رقم ) بموجـب نظام الدرجات العلمية والشهادات في

 ساعة معتمدة وتشمإ: 27ويخصج لها : متطلبا  الجامعة (1

 (.ساعة معتمدة 12) متطلبا  اجبارية .أ

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

1.  P.S 102 3 التربية الوطنية 

2.  M.S 100 3 علوم عسكرية 

3.  Arab 101 ( 1لغة عربية) 3 

4.  Eng 101 3 لغة انجلياية 

 12 المجموع

 

 التالية:يختارها الطالب من المساقات ( ساعة معتمدة 15) :متطلبا  اختيارية .ب

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 عالميةالثقافة اإل 

2. Hum102 3 نتماءالمواطنة واإل 

3. Hum 103 3 فكر وحضارة سالماإل 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 ردن في الحضارة االنسانيةسهام اإلإ 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات االنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق االنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن دقيةالثقافة السياحية والفن 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

2. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

3. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

4. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

5. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 

 

 عتمدة اجبارية( ساعة م 21ويخصج لها المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في كلية العلوم ) متطلبا  الكلية (2

المساق اس  رم  المساق  الساعا  المعتمدة 

Math 101 ( 1تفاصإ وتكامإ)  3 

Phys 101 ( 1فياياء عامة)  3 

Chem 101 ( 1كيمياء عامة)  3 
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المساق اس  رم  المساق  الساعا  المعتمدة 

Bio 101 ( 1بيولوجيا عامة)  3 

Stat 101 ( 1مبادئ االحصاء)  3 

EES 101 ( 1جيولوجيا عامة)  3 

CS 110  3 البرمجة بلغة مختارة 

 21 المجموع

 
 

 لقس  الفي ياي ع را ول رق  الدلم

 الـمــدلــــول الرق  الـمــدلــــول الرق 

 حديثة أو نسبيـة أو كميـة 5 ــةامـفيايــــاء ع 0

 أو معالجة حراريــة أو إحصائيـــة 6 أو فياياء حيوية يكـاـكانـمي 1

 حالـــة صلبــــــة 7 يلـــــمـع 2

 تصويراهتــاازات أو بصريات أو  8 ت أوحاسوباكهرباء أو إلكتروني 3

 او تدريب  خاصـة وة أو مواضيعدبح  أو نـ 9 دقائق أو نووية أو يرية وجايئيه 4

 

 

 متطلبا  قس  الفي ياي وفق الترتيب التالي: (3

 ساعة معتمدة(: 86أوًك )التخصص المنفرد )

 ( 77مساقا  إجبارية  :)ساعة معتمدة 

 اس  المساق رم  المساق
الساعا  

 المعتمدة
 موحظا  تطلب السابقالم

102 PHYS  101 3 2فياياء عامة PHYS MATH101 قديم 

103 PHYS  102 3 3فياياء عامة PHYS قديم 

105 PHYS  101 1 1فياياء عامة عملي PHYS قديم 

106 PHYS  102 1 2فياياء عامة عملي PHYS قديم 

107 PHYS  103 1 3فياياء عامة عملي PHYS قديم 

201 PHYS 201 3 1الفياياء النظرية  طرق MATH PHYS102 قديم 

227 PHYS 235 1 مختبر االلكترونيات PHYS قديم 

235 PHYS  102 3 1الكترونيات PHYS PHYS106 قديم 

254 MPHYS 103 3 فياياء حديثة لطلبة الفياياء الطبية PHYS قديم 

306 MPHYS 103 3 مقدمة في الفياياء الطبية الحيوية PHYS مقدي 

334 MPHYS 
نظرية الكهرومغناطيسية لطلبة الفياياء 

 الطبية
3 201 PHYS قديم 

341 MPHYS 3 الفياياء اإلشعاعية 
254 MPHYS  251أو 

PHYS 
 قديم

342 MPHYS 341 3 فياياء اإلشعاع الحيوي MPHYS قديم 

343 MPHYS 341 3 فياياء الصحة MPHYS قديم 

MPHYS354 3 ياياء الطبيةميكانيكا كمية لطلبة الف 
201 PHYS 254 

MPHYS 
 قديم

381 MPHYS 103 3 البصرية الطبية  التطبيقات PHYS قديم 

428 MPHYS ( 1مختبر الفياياء الطبية) 484 2 MPHYS قديم 

447 MPHYS 341 3 الوقاية االشعاعية و الجرعات MPHYS قديم 

466 MPHYS ( 1المعالجة االشعاعية) 3 
341 MPHYS 306 

MPHYS 
 قديم
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 اس  المساق رم  المساق
الساعا  

 المعتمدة
 موحظا  تطلب السابقالم

484 MPHYS ( 1تصوير طبي) 3 
306 MPHYS 341 

MPHYS 
 قديم

485 MPHYS ( 2تصوير طبي) 484 3 MPHYS قديم 

487 

MPHYS 
 قديم MPHYS 484 3 معالجة الصور وتحليلها

498 MPHYS 3 تدريب عملــي 
466 MPHYS 484 

MPHYS 
 قديم

102 BIO  101 3 2علوم حياتيه عامة BIO قديم 

105 BIO 101 1 1وم حياتيه عامة عملية عل  BIO قديم او الجمع بينهما 

201 BIO 102 3 تشريح وفسيولوجيا االنسان BIO قديم 

102 CHEM ( 2كيمياء عامه) 101 3 CHEM 105 CHEM قديم 

105 CHEM ( 1كيمياء عامه عمليه) 101 1 CHEM قديم او الجمع بينهما 

102 MATH  101 3 2تفاضإ وتكامإ MATH ديمق 

201 MATH  102 3 1تحليإ وسيط MATH قديم 

 

 

 ( :ساعا  معتمدة يختار ا الطالب من المساقا  التالية التي يطرحها  قس  الفي يا9مساقا  اختيارية ):ي 

 موحظا  المتطلب السابق الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق

236 PHYS 235 3 2لكترونيات إ PHYS قديم 

261 PHYS 101 3 ناميكا حراريةدي PHYS MATH102 قديم 

311 PHYS  201 3 1ميكانيكا كالسيكية PHYS PHYS208 قديم 

411 MPHYS 306 3 الفياياء الحيوية MPHYS قديم 

441 PHYS ( 1فياياء نووية) 352 3 PHYS  أوMPHYS354 قديم 

448 MPHYS 341 3 فياياء الطب النووي MPHYS قديم 

449 MPHYS  341 3 عن اإلشعاع وقياسهالكشف MPHYS قديم 

486 MPHYS 484 3 تصوير الرنين المغناطيسي MPHYS قديم 

493 MPHYS قديم موافقة القسم 3 مواضيع خاصة في الفياياء الطبية 
 

 

 

 لطلبة قس  الفي ياي لدرجـــة البكالوريوس الفي ياي الطبية الحيويةقس   يطرحها المساقا  التي
 

 سـ  المســاقا ساقالم  رقرم  و 
الساعا  

 المعتمدة
 المتطلـب السابق

صفة 

 المساق

PHYS101  قديم  --- 3 1فياياء عامة 

102 PHYS  2فياياء عامة 
3 101 PHYS, 101 

MATH 
 قديم

103 PHYS  102 3 3فياياء عامة PHYS قديم 

105 PHYS  101 1 1فياياء عامة عملي PHYS قديم 

106 PHYS 102 1 2لي فياياء عامة عم PHYS قديم 

107 PHYS  103 1 3فياياء عامة عملي PHYS قديم 

201 PHYS  1طرق الفياياء النظرية 
3 201 MATH, 102 

PHYS 
 قديم

227 PHYS 235 1 مختبر االلكترونيات PHYS قديم 

235 PHYS  102 3 1الكترونيات PHYS, 106 PHYS قديم 

236 PHYS  235 3 2الكترونيات PHYS مقدي 

254 MPHYS 103 3 فياياء حديثة لطلبة الفياياء الطبية PHYS قديم 
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 سـ  المســاقا ساقالم  رقرم  و 
الساعا  

 المعتمدة
 المتطلـب السابق

صفة 

 المساق

261 PHYS ديناميكا حرارية 
3 101 PHYS, 102 

MATH 
 قديم

306 MPHYS 103 3 مقدمة في الفياياء الطبية الحيوية PHYS قديم 

311 PHYS  201 3 1ميكانيكا كالسيكية PHYS, 208 PHYS قديم 

334 MPHYS 
غناطيسية لطلبة الفياياء نظرية الكهروم

 الطبية
3 201 PHYS 

 قديم

341 MPHYS الفياياء اإلشعاعية 
3 254 MPHYS  أو

PHYS251 
 قديم

342 MPHYS 341 3 فياياء اإلشعاع الحيوي MPHYS قديم 

MPHYS  343  قديم MPHYS 341 3 فياياء الصحة 

354 MPHYS ميكانيكا كمية لطلبة الفياياء الطبية 
3 201 PHYS, 

MPHYS254 
 قديم

381 MPHYS 103 3 البصرية الطبية  التطبيقات PHYS قديم 

411 MPHYS 306 3 الفياياء الحيوية MPHYS قديم 

MPHYS  428  قديم MPHYS 484 2 (1مختبر الفياياء الطبية ) 

441 PHYS ( 1فياياء نووية) 
3 352 PHYS  أو

MPHYS354 
 قديم

MPHYS  448  قديم MPHYS 341 3 فياياء الطب النووي 

MPHYS 449 341 3 الكشف عن اإلشعاع وقياسه MPHYS قديم 

MPHYS  447  قديم MPHYS 341 3 الوقاية االشعاعية و الجرعات 

466 MPHYS ( 1المعالجة االشعاعية) قديم 306ف  ,341 3 

484 MPHYS ( 1تصوير طبي) 
3 306 MPHYS, 

MPHYS341 
 قديم

485 MPHYS ( 2تصوير طبي) 484 3 MPHYS قديم 

486 MPHYS 484 3 تصوير الرنين المغناطيسي MPHYS قديم 

487 MPHYS 484 3 معالجة الصور وتحليلها MPHYS قديم 

493 MPHYS قديم موافقة القسم 3 مواضيع خاصة في الفياياء الطبية 

498 MPHYS تدريب عملــي 
3 466 MPHYS, 

MPHYS484 
 قديم

 

 

 المساقا  المتكافئة

 لطلبة قس  الفي ياي لدرجـــة البكالوريوس  الطبية الحيوية الفي يايقس   يطرحها لتيالمساقا  ا

في  المساق  رقرم  و

 الخطة الجديدة

ئ في المكاف المساق  رقرم  و

 الخطة القديمة

PHYS 101   101ف 

PHYS 102   102ف 

PHYS 103   103ف 

PHYS 105   105ف 

PHYS 106   106ف 

PHYS 107   107ف 

PHYS 201   201ف 

PHYS 227   227ف 

PHYS 235   235ف 

PHYS 236   236ف 

MPHYS 254   254ف 

PHYS 261   261ف 

MPHYS 306   306ف 

PHYS 311   311ف 
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في  المساق  رقرم  و

 الخطة الجديدة

ئ في المكاف المساق  رقرم  و

 الخطة القديمة

MPHYS 334   334ف 

MPHYS 341   341ف 

MPHYS 342   342ف 

343 MPHYS   أ343ف 

MPHYS 354   354ف 

MPHYS 381   381ف 

MPHYS 411   411ف 

428 MPHYS  أ426ف 

PHYS 441   441ف 

448 MPHYS  أ441ف 

449 MPHYS  أ442ف 

447 MPHYS  أ443ف 

MPHYS 466   466ف 

MPHYS 484   484ف 

MPHYS 485   485ف 

MPHYS 486   486ف 

MPHYS 487   484ف 

MPHYS 493   493ف 

MPHYS 498   498ف 
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 س  الفي يايأعضاي الهيئة التدريسية في ق

 لكتروميالبريد ات المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 ijaraysh@yu.edu.jo دكتوراه استاي ابراهيم عثمان رشيد ابوالجرايش

 helga@yu.edu.jo دكتوراه استاي احمد محمدعلي سليمان الخطيب

 hsafia@yu.edu.jo دكتوراه استاي حسن احمد حسن ابوصافيه

 abumurad@yu.edu.jo دكتوراه استاي ومرادخالد موسى عبدالرحمن اب

 aflehlooh@yu.edu.jo دكتوراه استاي عبدالفتاح ييب اسعد  لحلوح

 aqteish@yu.edu.jo دكتوراه استاي عبدهللا حموده محمود قطيش

 alyassin@yu.edu.jo دكتوراه استاي عبدالمجيد موسى حسين الياسين

 msbawaaneh@yu.edu.jo هدكتورا استاي محمد سالم محمود بواعنه

 mahdi.q@yu.edu.jo دكتوراه استاي مهدي سالم قويدر لطايفه

 nehadmt@yu.edu.jo دكتوراه استاي نهاد محمد ابراهيم طشطوش

 ababneha@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك انا محمد عبدهللا عبابنه

 kkhitam@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك ختام محمدعلي سالم الخصاونه

 khamasha@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك خديجه محمود سعد حماشا

 riada@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك رياض سالم محمود عبابنه

 zababneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك زيد قاسم احمد عبابنه

 talal@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك طالل محمد احمد التهتموني

 abedali@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عبدالرؤوف محمد جديع الديري

 alsharif@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عبدهللا ابراهيم عبدالحافظ الشريف

 q.muhaidat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك قاسم ابراهيم محمود مهيدات

 mohdrida@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد رضا حسن سعيد

 shormanm@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد يوسف عبدالقادر الشرمان

 amufeed@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك مفيد عبدهللا مفلح عواوده

 molhem.e@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك ملهم ماجد مصطفى اعيده

 ali.almomani@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد علي محمد موسى المومني

 frawwag@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد فؤاد هالل محمد رواقه

 manalj@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد منال جمال عبدهللا عبدهللا

 manal.alali@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد منال محمود محمد العلي

 hamed.hamadneh@yu.edu.jo ماجستير مدرس حامد سليمان حامد حمادنة

 kholood@yu.edu.jo ماجستير مدرس خلود محمد صالح خريسات

 sondos@yu.edu.jo ماجستير مدرس سندس عبدالكريم ييب عكور

 qoutad@yu.edu.jo ماجستير مدرس قتاد محمد عبدالحليم سمارة

 ahayyash@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا احمد صالح عياش كساسبه

 dalalat@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا رهدالل عاطف سعيد مناص

 ajaradat@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا عبدالغني محمد علي محمود جرادات

 hayat.shboul@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا هيئات محمد موسى الشبول

 waed.taani@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا وعد عوض احمد الطعاني
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 الكيميــــــــــاي قســــــ 

الكيمياء مع  ، بلا عدد طلبة البكالوريوس في قسم1980وأستحدث فيه برنامج الماجستير عام  1976قسم الكيمياء عام  ئأنش

( منهم 10البة )( طالب ا وط50( طالب ا وطالبة وعدد طلبة الدراسات العليا حوالي )509) 2010/2011نهاية الفصإ الدراسي األول 

 عداد رسالة الماجستيـــــر.إفي مرحلة 

ا للتدريا والبح  في كافة مجاالت الكيمياء )العضوية،  ير العضويــــة، الفيايائ24يضم القسم ) ية والتحليلية(، ( مختبر 

لكتلة امطياف  (MHz NMR 400)ويضم القسم ايضا اجهاة متقدمة في مجاالت الكيمياء العضوية مثإ جهاز الرنين المغناطيسي 

 اخرى في مجال الكيمياء الضوئية والليـــار. واجهاة

(، 15دها )(، مختبرات بح  وعد9( حي  يشتمإ على مختبرات تعليمية وعددها )2م 4000وتبلا مساحة مبنى قسم الكيمياء )

وعي في ي را(، و مكاتب العضاء هيئة التدريا ومساعدي التدريا، يعد هذا المبنى بأنه متكامال  4قاعات للمحاضرات وعددها )

لمبنى يحتوي على ن األى إشارة هنا السالمة العامة والمحافظة على البيئة ويفي بكافة احتياجات القسم، وتجدر اإل مورتأسيسه كأل

  يتم تصنيع جهاة المتطورة، كما يضم ورشة للاجاج حيلى العديد من األإجهاة العامة وورشة الاجاج إضافة العديد من  رف األ

 الاجاجية المخبرية للقسم وللجامعــــة.كافة المستلامات 

امعة وكذلك من لقد حصإ معظم الباحثين في القسم على دعم مشاريع علمية من عمادة البح  العلمي والدراسات العليا في الج

ووزارة  لوجياعلى للعلوم والتكنوبعض المؤسسات العلمية مثإ صندوق دعم البح  العلمي و مؤسسة عبد الحميد شومان والمجلا األ

انية ومن جامعة لمومؤسسة هامبولدت األ (DAAD)لماني وروبية المشتركة ومؤسسة التبادل الثقافي األالتعليم العالــي والسوق األ

 كارلتون الكندية في مختلف تخصصات الكيميــاء.

 

 

Chemistry.dept@yu.edu.jo 

 2791فرعي  0096227211111هاتف 
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 الكيميـــاي في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 بعد اتمام المتطلبات التالية: الكيمياءتمنح درجة البكالوريوس في قسم 

لصادرة ا وتعديالتها 1991( لسنة 2الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم )

 وتعديالتها.  1976( لسنة 76درجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم )بموجـب نظام ال

 ساعة معتمدة وتشمإ: 27ويخصج لها : متطلبا  الجامعة (1

 (.ساعة معتمدة 12) متطلبا  اجبارية .أ

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

1.  P.S 102 3 التربية الوطنية 

2.  M.S 100 3 علوم عسكرية 

3.  Arab 101 ( 1لغة عربية) 3 

4.  Eng 101 3 لغة انجلياية 

 12 المجموع

 

 

 التالية:يختارها الطالب من المساقات ( ساعة معتمدة 15) :متطلبا  اختيارية .ب

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 عالميةالثقافة اإل 

2. Hum102 3 نتماءالمواطنة واإل 

3. Hum 103 3 سالم فكر وحضارةاإل 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 ردن في الحضارة االنسانيةسهام اإلإ 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات االنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق االنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

2. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

3. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

4. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

5. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 
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 تمدة اجبارية( عساعة م 21ويخصج لها المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في كلية العلوم ) متطلبا  الكلية (2

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق

Math 101 ( 1تفاصإ وتكامإ)  3 

Phys 101 ( 1فياياء عامة)  3 

Chem 101 ( 1كيمياء عامة)  3 

Bio 101 ( 1بيولوجيا عامة)  3 

Stat 101 ( 1مبادئ االحصاء)  3 

EES 101 ( 1جيولوجيا عامة)  3 

CS 110  3 البرمجة بلغة مختارة 

 21 المجموع

 
 

 :لكيميايمتطلبا  قس  ا (3

( ساعة معتمدة يحددها مجلا قسم التخصج المنفرد أو مجلا كإ من قسم التخصج الرئيسي 86يخصج لها )

 والتخصج الفرعي.

 (:ساعة معتمدة 86التخصص المنفرد ) )أوك   

  (:ساعة معتمدة 65مساقا  إجبارية ) (1) 

Chem 102, Chem 107, Math 102, Phys 102, Math 206, Chem 211, Chem 212, Chem 

213, Chem. 214, Chem 221, Chem. 231, Chem 232, Chem 311, Chem 321, Chem 323, 

Chem 331, Chem 334, Chem 341, Chem 342, Chem345, Chem 346, Chem 417, 

Chem421, Chem 433, Chem 442  

              

 (: ساعة معتمدة 21مساقا  اختيارية ) (2) 

 التالية: قس اليختار ا الطالب من مساقا   (:ساعة معتمدة 15) .أ

Chem. 351, Chem. 411, Chem. 413, Chem. 416 ,Chem. 422, Chem. 423, Chem. 431, 

Chem. 451, Chem. 452, Chem. 453, Chem. 492, Chem. 493, Chem. 494, Chem. 495, 

Chem. 499 

                

 من مساقا  األقسام التالية:يختار ا الطالب  (:معتمدة ا ساع 6) .ب

Phys. 103, Phys. 105, Phys. 106, Phys. 201, Phys. 202, Stat. 105, Stat. 111, Math. 203, 

Math. 241, Bio. 105, Bio. 106, Geo. 102, Geo. 105, Geo. 106, Geo. 215, Env. 101 B, 

Env. 252, CIS. 103, MIS. 120 

 

 توتي  الساعا  المعتمدة للتخصص المنفــرد

 المجموع الساعا  اكختيارية الساعا  اتجبارية المتطلبا 

 27 15 12 متطلبات الجامعة

 21 - 21 متطلبات الكلية

 86 21 65 متطلبات القسم

 134 36 98 المجموع
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 :(ساعة معتمدة 86التخصص الرئيسي/ الفرعي ) (اثاميً 

 معتمدة(: ساعة 65ئيسي )التخصص الر (1)

  (:ساعة معتمدة 65مساقا  إجبارية ) .أ

Chem. 102, Chem. 107, Math. 102, Phys. 102, Math. 206, Chem. 211, Chem. 212, 

Chem. 213, Chem. 214, Chem. 221, Chem. 231, Chem. 232, Chem. 311, Chem. 

321, Chem. 323, Chem. 331, Chem. 334, Chem. 341, Chem. 342, Chem. 345, 

Chem. 346, Chem. 417, Chem. 421, Chem. 433, Chem. 442.  

 
 

 (: ساعة معتمدة 21التخصص الفرعي ) (2) 

ولوجيا الفرعي هي أقسام كلية العلوم وأقسام كلية تكن وأقسام التخصج .ب ما يحدده قسم التخصج الفرعيحس

 . المعلومات وعلوم الحاسوب

 

 اعا  المعتمدة للتخصص الرئيسي/ الفرعيتوتي  الس       

 المجموع الساعا  اكختيارية الساعا  اتجبارية المتطلبا 

 27 15 12 متطلبات الجامعة

 21 - 21 متطلبات الكلية

 65 - 65 متطلبات القسم )التخصج الرئيسي(

 التخصج الفرعي

حسب الخطة الدراسية لقسم )

 (الفرعي التخصج

  21 

 134   المجموع

 
 

 (:ساعة معتمدة 21) الكيميايالتخصص الفرعي في  ثالثًا(

 (: ساعة معتمدة 14مساقا  إجبارية ) .أ     

Chem. 102, Chem. 107, Chem. 215, Chem. 221* ,  Chem. 231, Chem. 232. 

 

 يختارها الطالب من المساقات التاليــة:  (:ساعا  معتمدة 7مساقا  اختيارية ) .ب     

Chem. 216, Chem. 321, Chem. 331, Chem. 334, Chem. 341, Chem. 342,  

Chem. 351, Chem. 453 

        

  را ـ  العـدلول رقـم                   

 الـمــدلــــول الرق  الـمــدلــــول الرق 

 كيمياء صناعية، تطبيقيــة، نظرية 5 كيمياء عامـــــــة  0

 اء حيويـــةكيمي 6 كيمياء عضويــــــة 1

 - 7 كيمياء  ير عضويــــة 2

 - 8 كيمياء تحليليــــــة 3

 دوة، مواضيع خاصةــح ، نـب 9 كيمياء فيايائيــــــة 4

 

 

                                                      
 Chem. 215 وأ Chem. 211 الفرعي هو لطلبة التخصص  Chem. 221ب السابق لمساق المتطل  * 

 



 

71 
 

 طلبة القســـ ل الكيميايالمساقا  التي يطرحها قس  

 اس  المســـــــاق المساق رق 

عدد الساعا  

 األسبوعية
الساعا  

 المعتمدة
 المتطلب السابـق

حالة 

 المساق

 قدي / جديد عملي مظر 

Chem. 101 قديم - 3 - 3 (1) ةكيمياء عام 

Chem. 102 3 - 3 (2) ةكيمياء عام Chem. 101 قديم 

Chem. 107 1 3 - كيمياء عامة عملي 

Chem. 102  

 او الجمع بينهما

  Chem. 103او 

 او الجمع بينهما

 جديد

Chem. 211 ( 1كيمياء عضوية) 3 - 3 Chem. 102 قديم 

Chem. 212 3 - 3 (2) ةكيمياء عضوي Chem. 107, Chem. 211 قديم 

Chem. 213 ( 1كيمياء عضوية عملي) 2 3 1 
Chem. 212  

 أو الجمع بينهما
 قديم

Chem. 214 ( 2كيمياء عضوية عملي) 1 4 0 Chem. 212, Chem. 213 قديم 

Chem. 221 ( 1كيمياء  ير عضوية) 3 - 3 
Chem. 215   اوChem. 

211 
 قديم

Chem. 231 3 - 3 (1) كيمياء تحليلية Chem. 102, Chem. 107 قديم 

Chem. 232 1 3 - كيمياء تحليلية عملي 
Chem. 231  

 اأو الجمع بينهم
 قديم

Chem. 311 ( 3كيمياء عضوية) 3 - 3 Chem. 212 قديم 

Chem. 321 3 - 3 كيمياء العناصر االنتقالية Chem. 212, Chem. 221 قديم 

Chem. 323 3 5 1 كيمياء  ير عضوية عملي 
Chem. 321   

 بينهما أو الجمع
 قديم

Chem. 331 
مقدمة في طرق التحليإ 

 اآللي
3 - 3 

Chem. 212, Chem. 232 
 قديم

Chem. 334  2 3 1 عمليالالتحليإ اآللي 
Chem. 331  

 أو الجمع بينهما
 قديم

Chem. 341 ( 1كيمياء فيايائية) 3 - 3 
Chem. 102, Chem. 107, 

 Math. 206 
 قديم

Chem. 342 ( 2كيمياء فيايائية) 3 - 3 Chem. 341 قديم 

Chem. 345 ( 1كيمياء فيايائية عملي) 2 3 1 
Chem. 342  

 أو الجمع بينهما
 قديم

Chem. 346 ( 2كيمياء فيايائية عملي) 2 3 1 Chem. 342, Chem. 345 قديم 

Chem. 351 3 - 3 مياء في الحياةالكي Chem. 212, Chem. 221 قديم 

Chem. 411 
نيون ربكيمياء الكا

 والكاربينات
3 - 3 

Chem. 311 
 قديم

Chem. 413 3 - 3 كيمياء حلقية  ير متجانسة Chem. 311 قديم 

Chem. 416 3 - 3 كيمياء عضوية طيفية Chem. 212 قديم 

Chem. 417 3 4 2 تشخيج المركبات العضوية Chem. 214, Chem. 311 قديم 

Chem. 421 3 - 3 كيمياء العضوفلايـــة Chem. 321 قديم 

Chem. 422 
الوصفية  ير الكيمياء 

 العضوية للعناصر
3 - 3 

Chem. 321 
 قديم

Chem. 423 3 - 3  ير المتجانسة المحفاات Chem. 321 قديم 

Chem. 431 
الكروماتو رافيا ومطيافية 

 الكتلة
3 - 3 

Chem. 331, Chem. 334 
 قديم

Chem. 433 3 - 3 الكهروتحليلية Chem. 331 جديــد 

Chem. 442 ( 3كيمياء فيايائية) 3 - 3 Chem. 342, Chem. 345 قديم 

Chem. 451 3 0 3 كيمياء صناعية Chem. 214, Chem. 341 قديم 
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 اس  المســـــــاق المساق رق 

عدد الساعا  

 األسبوعية
الساعا  

 المعتمدة
 المتطلب السابـق

حالة 

 المساق

 قدي / جديد عملي مظر 

Chem. 452 
تطبيقات الحاسوب في 

 الكيمياء
3 0 3 

Math 206, 

 Chem. 342 
 قديم

Chem. 453 3 - 3 كيمياء البيئة Chem. 221, Chem. 231 قديم 

Chem. 492 
مواضيع خاصة في 

 الكيمياء يرالعضوية
3 - 3 

 موافقة القسم
 قديم

Chem. 493 
مواضيع خاصة في الكيمياء 

 التحليلية
3 - 3 

 موافقة القسم
 قديم

Chem. 494 
مواضيع خاصة في الكيمياء 

 الفيايائية
3 - 3 

 فقة القسمموا
 قديم

Chem. 495 
مواضيع خاصة في الكيمياء 

 العضوية
3 - 3 

 موافقة القسم
 قديم

Chem. 499 قديم موافقة القسم 3 - -   مخبريـبح 

 

 

 لألقسام األخرى الكيميايالمساقا  التي يطرحها قس  

 رق 

 المساق
 اس  المســـــــاق

عدد الساعا  

 األسبوعية
الساعا  

 المعتمدة
 السابـقالمتطلب 

 حالة المساق

 قدي / جديد عملي مظر 

Chem. 103 
 كيمياء عامة

 )لطلبة الكليات الطبية(
 قديم - 3 0 3

Chem. 104 
 كيمياء عامة

 )لطلبة الحجاوي(
 قديم - 3 - 3

Chem. 105 

 كيمياء عامه عملي

و لطلبة العلوم  لطلبة الحجاوي)

 الحياتية(

0 3 1 

Chem.101  أو 

Chem. 104 

 الجمع بينهما أو

 قديم

Chem. 106 
 كيمياء عامة عملي

 )لطلبة العلوم الحياتية(
0 3 1 

Chem. 102 

 أو الجمع بينهما
 جديد

Chem. 215 

 ةكيمياء عضوي

)لطلبة العلوم الحياتية والفياياء 

 الطبية وطلبة التخصج الفرعي(

3 - 3 

Chem. 102   و

Chem. 106 

و   Chem. 103 أو 

Chem. 107 

 

 قديم

Chem. 216 

 كيمياء عضوية عملي

)لطلبة العلوم الحياتية و طلبة 

 التخصج الفرعي(

1 4 2 
Chem. 215 

 أو الجمع بينهما
 قديم

 

 المساقا  المكافئة

 المساق  رقرم  و

 في الخطة الجديدة

 المكافئ المساق  رقرم  و

 في الخطة القديمة

Chem. 101  101ك 

Chem. 102  102ك 

Chem. 103 ال يوجد 

Chem. 104  هـ 101ك 

Chem. 105  105ك 

Chem. 106  106ك  

Chem. 107 ال يوجد 

Chem. 211  211ك 
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 المساق  رقرم  و

 في الخطة الجديدة

 المكافئ المساق  رقرم  و

 في الخطة القديمة

Chem. 212  212ك 

Chem. 213  213ك 

Chem. 214  214ك 

Chem. 215  215ك 

Chem. 216  216ك 

Chem. 221  221ك 

Chem. 231  231ك 

Chem. 232  232ك 

Chem. 311  311ك 

Chem. 321  321ك 

Chem. 323  323ك 

Chem. 331  331ك 

Chem. 334  334ك 

Chem. 341  341ك 

Chem. 342  342ك 

Chem. 345  345ك 

Chem. 346  346ك  

Chem. 351  351ك 

Chem. 411  411ك 

Chem. 413  413ك 

Chem. 416  313ك 

Chem. 417  312ك 

Chem. 421  421ك 

Chem. 422  422ك 

Chem. 423  423ك 

Chem. 431  431ك 

Chem. 433 ال يوجد 

Chem. 442  343ك 

Chem. 451  451ك 

Chem. 452  452ك 

Chem. 453  453ك 

Chem. 492  492ك 

Chem. 493  493ك 

Chem. 494  494ك 

Chem. 495  495ك 

Chem. 499  499ك 
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 أعضاي الهيئة التدريسية في قس  الكيمياي

 لكتروميالبريد ات المؤ ل العلمي الرتبة س اك

 Jibril@yu.edu.jo دكتوراه استاي ابراهيم عبداللطيف جبريإ جبريإ

 ahmed.alomari@yu.edu.jo دكتوراه استاي احمد احمد شحاده العمري

 imomani@yu.edu.jo دكتوراه استاي ادريا فالح عبدالقادر المومني

 ayman@yu.edu.jo دكتوراه تاياس ايمن يحيى اسماعيإ حموده

 htashtoush2005@yu.edu.jo دكتوراه استاي حسن ابراهيم عوض طشطوش

 Fataftah@yu.edu.jo دكتوراه استاي زكريا عبدالسالم عواد الفطافطه

 mizyed@yu.edu.jo دكتوراه استاي شحاده عبدالرحمن عبدالرسول مايد

 smahmoud@yu.edu.jo دكتوراه استاي صبري صادق عثمان محمود

 safwan@yu.edu.jo دكتوراه استاي صفوان محمد ناجي عبيدات

 amerj@yu.edu.jo دكتوراه استاي عامر جعفر عبدالقادر العبدالحميد

 rawash@yu.edu.jo دكتوراه استاي عبدالمنعم محمد سليمان رواشده

 qjaradat@yu.edu.jo دكتوراه استاي قاسم محمدخير محمود جرادات

 mohammadq@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد مصطفى عبدهللا القضاه

 mahmoud.qudah@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمود علي عبد القضاة

 mahmoud_talib@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمود يوسف قدره الطالب

 yhaj@yu.edu.jo دكتوراه استاي ياسر احمد يوسف الحاج

 taghreed.j@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك زيتغريد مروان علي الجاا

 alwedian@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك فاضإ زيد عقله الوديان

 ibrahim.m@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد ابراهيم عبدالرحيم خالد مهيدات

 anas.abuseni@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد انا عبد الوالي احمد ابو صيني

 tababneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد شريف يوسف عبابنهطاهر 

 areejm@yu.edu.jo ماجستير مدرس اريج منصور حسن الغول

 Eyad@yu.edu.jo ماجستير مدرس اياد مصطفى محمود نوافله

 eman.aboushi@yu.edu.jo ماجستير مدرس ايمان خالد عارف عبوشي

 tariq.b@yu.edu.jo ماجستير مدرس طارق طالل رشيد بطاينه

 monar@yu.edu.jo ماجستير مدرس منى كامإ ضيف هللا ارشيدات

 amal.mahmoud@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا امإ محسن محمد محمود

 ayah.rashdan@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا ايه مروان محمد الرشدان

 jamileh@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا جميله على صالح جباره

 muna.tayyem@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا منى تيسير محمود تيم

 muna.radaide@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا منى طالل حسن الردايده
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 الحياتية العلوم قس 

ليمنح درجة البكالوريوس  تأسا قسم العلوم الحياتية  م كان  البداية،1976مع االنطالقة المباركة لجامعة اليرموك الرائدة عام 

لوم الحياتية في تم افتتاح برنامج الماجستير في الع 1982. وفي عام 1980في العلوم الحياتية. وقد تم تخريج الفوج األّول عام 

لوية، فسيولوجيا الوراثة الخ الوراثة والبيولوجيا الجايئية، الكيمياء الحيوية، المناعة،  منها: األحياء الدقيقة،  تخصصات دقيقة مختلفة  

 .لطفيليات و يرهاالطحالب، ا ،بيولوجيا األسماك، الفطريات ،البيئة ،الحيوان، فسيولوجيا النبات، تصنيف النبات، التطور الجايئي

ا لنفا النهج، تم في عام  ت تعتبر من م إعادة النظر في خطة البكالوريوس وتطويرها بإضافة ثالثة مساقا2004واستمرار 

علم المناعة وعلم الحياة التكويني،  إلى المتطلبات اإلجبارية وهي مساقات البيولوجيا الجايئية، همة في العصر الحدي المساقات الم

حديثا للخطة تثم تبع يلك  إضافة إلى العديد من المساقات االختيارية لمواكبة التقدم العلمي والمستجدات الحديثة في العلوم البيولوجية،

ئي والتكنولوجيا الحيوية. حي  تم بموجبه مراجعة للمساقات اإلجبارية وإضافة مساقين جديدين هما التطور الجاي 2008 الدراسية عام 

سات كذلك تم تطوير مختبرات التدريا حي  بلا عدد مختبرات التدريا عشرة مختبرات منها واحد تم تخصيصه لطلبة الدرا

حتوي العديد منها على أجهاة حديثة ومتطورة تجرى فيها يحد عشر مختبر وكذلك مختبرات البح  التي يصإ عددها إلى أ العليا،

لبرامج اأبحاث أساسية وتطبيقية في مختلف المجاالت. وضمن برنامج مراجعة وتحدي  وتطوير الخطط الدراسية الشامإ لكافة 

انات الحيوية مي خصوصا في مجال التقضافة مساقين جديدين لمواكبة التقدم العلإ تمّ  ،2015/2016األكاديمية في الجامعة لعام 

 وتطبيقاتها وهما البيولوجيا النانوية وبيولوجيا السرطان.

  ي:يضم القسم مرافق ومعدات مساندة متكاملة تستخدم في مجاالت التدريا والبحـ  العلمـي وه

لي من أدق وأسرع يو األداء العا وحدة جهاز الكروماتو رافي السائإ يو األداء العالي: يعتبر جهاز الكروماتو رافي السائإ .1

يتميا بإمكانات متعددة  الطرق الحديثة لفصإ وتحليإ العينات الكيميائية والنباتية والدوائية، حي  أن البرنامج المرتبط بالجهاز

التحكم فيها لنظام واللحصول على النتائج بالشكإ المطلوب والدقيق للباح  ومنها إمكانية انتقاء وتكوين األجااء المكون منها 

هم المختلفة حسب طريقة الفصإ عن طريق الحاسوب. تقدم هذه الوحدة خدمة للباحثين من داخإ وخارج الجامعة لتحليإ عينات

 .مما يساعدهم على إنجاز أبحاثهم بدقة

عة والمؤسسات اموحدة حيوانات التجارب: توفر هذه الوحدة حيوانات التجارب الالزمة للدراسة واألبحاث العلمية بكليات الج .2

ت العليا بكليات التعليمية والحكومية والجامعات األخرى في المملكة. حي  تعتبر أبحاث أعضاء هيئة التدريا وطالب الدراسا

ب بدعمها وتوفير العلوم والطب والصيدلة في جامعة اليرموك من المهام األساسية التي تكفّإ مركا العناية بحيوانات التجار

 .ةتكاثرها وإجراء التجارب عليها بالتاامن مع مراعاة حقوق الحيوانات والحفاظ على البيئالظروف المالئمة ل

 .وحدة التصوير العلمي: تقدم خدمة التصوير العلمي للباحثين من أعضاء هيئة التدريا وطلبة الماجستير .3

ف على الحديقة لك التجارب واإلشراوحدة البي  الاجاجي: توفر النباتات الالزمة للتجارب العلمية وضبط الظروف الخاصة بت .4

 .النباتية التابعة لقسم الاراعة في الجامعة

جية قيد الدراسة لكتروني:  تختج هذه الوحدة بدراسة وتوثيق التراكيب التفصيلية الدقيقة للعينات البيولووحدة المجهر اإل .5

لية العلوم األخرى، كما كو العينات المقدمة من أقسام  ألعضاء الهيئة التدريسية ولطلبة الدراسات العليا في قسم العلوم الحياتية

ليرموك و تعنى الوحدة بدراسة العينات الطبية والمساعدة في تشخيج  بعض األمراض لكليات العلوم الطبية في جامعة ا

ت والمؤسسات االجامعات األردنية األخرى والمستشفيات الحكومية وبتسهيإ الدراسات واألبحاث العلمية الواردة من الجامع

لمنتجة والتي تقدم االبحثية المختلفة في المملكة. لذا تعتبر وحدة المجهر االلكتروني مع وحدة حيوانات التجارب من الوحدات 

 .ةخدمة للباحثين من خارج الجامعة مقابإ أجور محدود
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 الحياتية العلوم لقس  الدراسية الخطة

 تمنح درجة البكالوريوس في قسم العلوم الحياتية بعد اتمام المتطلبات التالية:

لصادرة ا وتعديالتها 1991( لسنة 2الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم ) (1

 وتعديالتها.  1976( لسنة 76ت العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم )بموجـب نظام الدرجا

 

 ساعة معتمدة وتشمإ: 27ويخصج لها : متطلبا  الجامعة (2
 

 .ساعة معتمدة( 12) متطلبا  اجبارية .أ

 

 رم  المساق
رق  
 المساق

 المتطلب السابق عدد الساعا  اس  المساق

AL 101  3 1لغة عربية  

EL 101 3 إنجلياية مهارات لغة  
PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  
EL 099  استدراكي ستدراكيا–مهارات لغة إنجلياية  
AL 099  استدراكي ستدراكيا –لغة عربية  

COMP 099  استدراكي ستدراكيإ –مهارات حاسوب  
 

 

 .اتساعة معتمدة يختارها الطالب من المساق 15: متطلبا  اختيارية .ب

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 عالميةالثقافة اإل 

2. Hum102 3 نتماءالمواطنة واإل 

3. Hum 103 3 االسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 ردن في الحضارة االنسانيةسهام اإلإ 

6. Hum 106 3 مة في دراسة الثقافات االنسانيةمقد 

7. Hum 107 3 نسانحقوق اإل 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 وي اإلسالميالفكر الترب 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

2. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

3. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

4. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

5. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 
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 .اجبارية( ساعة معتمدة 21ويخصج لها المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في كلية العلوم ) متطلبا  الكلية (3
 

 اس  المساق رم  المساق
الساعا  

 المعتمدة
 المتطلب السابق

Math 101 ( 1تفاصإ وتكامإ) 3 --- 

Phys 101 ( 1فياياء عامة) 3 --- 

Chem 101 ( 1كيمياء عامة) 3 --- 

Bio 101 ( 1بيولوجيا عامة) 3 --- 

Stat 101 ( 1مبادئ االحصاء) 3 --- 

EES 101 ( 1جيولوجيا عامة) 3 --- 

CS 110 3 البرمجة بلغة مختارة --- 

  21 المجموع

 
 

 متطلبا  قس  العلوم الحياتية وفق الترتيب التالي: (4

 ساعة معتمدة(: 86التخصص المنفرد ) )أوك

 ساعة معتمدة(: 65( مساقا  إجبارية )1)

102Bio, 105Bio, 106Bio, 107Bio, 102Chem,  105Chem, 106, Chem 215 Chem 

216Chem, 215Bio, 216Bio, 221Bio, 227Bio, 251Bio, 304Bio, 317Bio,  333Bio  

341Bio, 345Bio, 352Bio, 415Bio, 425Bio 432Bio,  448Bio, 453Bio 

 

 ساعة معتمدة(: 21( مساقا  اختيارية )2)

 ساعة معتمدة(: يختارها الطالب من المساقات التالية: 15) -أ 

222Bio, 223Bio, 261Bio, 305Bio, 307Bio, 314Bio, 346Bio, 417, Bio 444Bio 

454Bio, 455Bio , 456Bio, 461Bio, 492Bio, 499 Bio 

 

 طالب من المساقا  التالية:ار ا الساعا  معتمدة(: يخت 6) -ب 

111Stat, 102EES, 210EES, 334EES, 104CIS,231 Chem 

 

 توتي  الساعا  المعتمدة للتخصص المنفرد

 المجموع الساعا  اكختيارية الساعا  اتجبارية المتطلبا 

 27 6 21 متطلبات الجامعة

 21 - 21 متطلبات الكلية

 86 21 65 متطلبات القسم

 134 27 107 المجموع

  

 

 ساعة معتمدة(: 86التخصص الرئيسي/ الفرعي ) )ثاميًا

 ساعة معتمدة(: 65(  التخصص الرئيسي )1)

 ساعة معتمدة(: 62) مساقا  إجباريـة -أ 

BIO 105 ,BIO102  , BIO 106, BIO107 ,CHEM102 ,CHEM 105  , 

CHEM106, CHEM  215 , CHEM  216 , CHEM  215  , BIO215 ,BIO216  

BIO 221  ,BIO  , 227 BIO  , 251 BIO  , 304 BIO,  317 BIO304,    BIO345  

BIO 352  ,BIO  , 415 BIO  , 425 BIO  ,  432 BIO   448 , BIO453  
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 يختارها الطالب من المساقات التالية: اعة معتمدة(:س 3مساقا  اختيارية ) -ب

261BIO  ,307BIO , 499BIO  

 

العلوم  ا يحدده قسم التخصج الفرعي. وأقسام التخصج الفرعي هي أقسام كليةساعة معتمدة(: حسب م 21( التخصج الفرعي )2)

 وأقسام كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب.

 

 توتي  الساعا  المعتمدة للتخصص الرئيسي/ الفرعي

 المجموع
الساعا  

 اكختيارية

الساعا  

 اتجبارية
 المتطلبا 

 متطلبات الجامعة 21 6 27

 بات الكليةمتطل 21 - 21

 متطلبات القسم )التخصج الرئيسي( 63 2 65

 التخصج الفرعي   21

 )حسب الخطة الدراسية لقسم التخصج الفرعي(

 المجموع   134

 
 

 ساعة معتمدة(: 21ثالثًا( التخصص الفرعي في العلوم الحياتية )

 اعة معتمدة(: س 15مساقا  إجباريـة ) -أ 

 102BIO,  107BIO,  251BIO, 345BIO, BIO 448 

 

 يختارها الطالب من المساقات التالية: ساعا  معتمدة(: 6مساقا  اختيارية ) -ب

215BIO, 227BIO, 304 BIO, 333BIO, 415BIO, 425BIO   

 

 مـدلـول رقـ  الــع ـرا 

 المساق المدلول الع ر 

 بيولوجيا عامة صفر

 علـوم حيوانيـة 1

 علــوم نباتيـة 2

 أحيـاء دقيقـة 3

 وراثـة وبيئـة 4

 بيولوجيا جايئيه وخلوية 5

 تحضير مجهري وأنسجة 6

 علـوم بحريـة 7

 بح  ومواضيع خاصة 9
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 المساقا  التي يطرحها قس  العلوم الحياتية لدرجة البكالوريوس لطلبة قس  العلوم الحياتية

 اســ  المساق رق  المساق

عدد الساعا  

 األسبوعية
الساعا  

 المعتمدة
 متطلب السابقال

 عملي نظري

BIO   101  - 3 - 3 (1بيولوجيا عامة ) 

BIO   102  101Bio 3 - 3 (2بيولوجيا عامة ) 

BIO   105  أو الجمع بينهما Bio 101 1 3 - (1بيولوجيا عامة عملي ) 

BIO   106 Bio 1 3 - (2بيولوجيا عامة عملي )   105  

BIO   107 Bio 3 - 3 (3بيولوجيا عامة )   101  

BIO   215 Bio 3 3 2 الحيوانات الالفقارية   102  

BIO   216 Bio 3 3 2 تشريح الفقاريات المقارن   102  

BIO   221 Bio 3 3 2 تشريح النبات   107  

BIO   222 Bio 3 3 2 علم تصنيف النبات   107  

BIO   223 Bio 3 3 2 نباتات اقتصادية   107  

BIO   227 Bio 3 3 2 مورفولوجيا النبات   107  

BIO   251 Bio 3 - 3 بيولوجيا الخلية   102  

BIO   261  107Bioو  102Bio 3 6 1 تحضير مجهري 

BIO   304 Chem 3 3 2 كيمياء حيوية   215  

BIO   305 Bio 3 - 3 علم األحياء اإلشعاعي   251  

BIO   307 Bio 3 3 2 علم الدم   304  

BIO   314 Bio 3 3 2 علم الطفيليات   215  

BIO   317 Bio 3 3 2 علم الحياة التكويني   216  

BIO   333 Bio 3 3 2 علم األحياء الدقيقة   251  

BIO   341 Bio 3 - 3 النشوء واالرتقاء  Bio 216و     227  

BIO   345 Bio 3 3 2 علم الوراثة   251  

BIO   346 Bio 3 - 3 وراثة اإلنسان   345  

BIO    352 الجمع بينهما  أو 3 3 2 البيولوجيا الجايئية   Bio345 

BIO   415 Bio 3 3 2 فسيولوجيا الحيوان   216  

BIO   417 Bio 3 3 2 علم الغدد الصماء   415  

BIO   425 Bio 3 3 2 فسيولوجيا النبات   221  

BIO   432 Bio 3 3 2 علم المناعة   304  

BIO   444 Bio 3 3 2 علم الوراثة الخلوية   345  

BIO    448  227Bioو  Bio 216 3 3 2 علـم البيئـة 

BIO  453 2 - 2 التكنولوجيا الحياتية Bio  345  

BIO   454 Bio 2 - 2 البيولوجيا النانوية*   304  

BIO   455 Bio 3 3 2 المعلوماتية الحياتية   352  

BIO   456 Bio 3 - 3 بيولوجيا السرطان*   352  

BIO   461 Bio 3 3 2 علم األنسجة   216  

BIO   492  موافقة رئيا القسم 3 - 3 ع خاصةمواضي 

BIO   499  موافقة رئيا القسم 3 - 3 مشروع بح  

 * مساق جديد
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 المساقا  التي يطرحها قس  العلوم الحياتية لدرجة البكالوريوس لطلبة األقسام األخرى

 اســ  المساق رق  المساق

عدد الساعا  

 األسبوعية
الساعا  

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 عملي نظري

BIO  101  لطلبة كلية العلوم 3 - 3 (1بيولوجيا عامة ) 

BIO  103  لطلبة االثار واالنثروبولوجيا 3 - 3 دراسة أولية لجسم اإلنسان 

BIO  104  لطلبة الشريعة 3 - 3 مبادئ علم التغذية 

BIO  105  1 3 - (1بيولوجيا عامة عملي ) 

101 Bio  همدددا ن ي ب جمع  ل أو ا

دلة والفياياء الطبية )لطلبة الصي

 والحيوية(

BIO  106  (2بيولوجيا عامة عملي ) 
  لطلبة الفياياء الطبية والحيوية 1 3 -

Bio105  

BIO 108 لطلبة هندسة النظم الطبية 3 - 3 بيولوجيا اإلنسان 

BIO 111 ( 1بيولوجيا عامة* ) لطلبة الكليات الطبية 3 - 3 

BIO 112 ( 1بيولوجيا عامة عملي* ) - لطلبة الكليات الطبية 1 3 

BIO  201  لطلبة الفياياء الطبية والصيدلة 3 - 3 تشريح وفسيولوجيا اإلنسان 

 * مساق جديد

 

 تكافؤ المساقا 

 رم  ورق  المساق

 في الخطة الجديدة

 رم  ورق  المساق المكافيي

 في الخطة القديمة

BIO   101  101ب 

BIO   102  102ب 

BIO   103  103ب 

BIO   104  104ب 

BIO   105  105ب 

BIO   106  106ب 

BIO   107  107ب 

BIO  108 108ب 

BIO   201  201ب 

BIO   215  215ب 

BIO   216  216ب 

BIO   221  221ب 

BIO   222  222ب 

BIO   223  223ب 

BIO   227  227ب 

BIO   251  251ب 

BIO   261  261ب 

BIO   304  304ب 

BIO   305  305ب 

BIO   307  307ب 

BIO   314  314ب 

BIO   317  317ب 

BIO   333  333ب 

BIO   341  341ب 

BIO 345 345ب 

BIO 346 346ب 

BIO 352 356ب 

BIO  415  415ب 

BIO 417 417ب 

BIO 425 425ب 
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 رم  ورق  المساق

 في الخطة الجديدة

 رم  ورق  المساق المكافيي

 في الخطة القديمة

BIO 432 432ب 

BIO 444 444ب 

BIO 448 448ب 

BIO 453 أ453ب 

*BIO  454  - 

BIO  455  455ب 

*BIO  456  - 

BIO 461 461ب 

BIO  492  492ب 

BIO  499  499ب 

 * مساق جديد 

 

 

 أعضاي  يئة التدريس في قس  العلوم الحياتية

 لكتروميالبريد ات المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 Maslat@yu.edu.jo دكتوراه استاي احمد عثمان على مسلط

 Ahmad_K@yu.edu.jo دكتوراه استاي احمد محمد النجيب خليإ

 jamil@yu.edu.jo دكتوراه استاي جميإ نمر جميإ اللحام

 hanan@yu.edu.jo دكتوراه استاي حنان عيسى محمد الملكاوى

 albatynehk@yu.edu.jo دكتوراه استاي خالد مبارك ضيف هللا البطاينه

 akhaled@yu.edu.jo دكتوراه استاي خالد محمود عبدالقادر القاعود

 Muhaidat@yu.edu.jo دكتوراه استاي هيداترياض محمد عبدالرحمن م

 wesamkh@yu.edu.jo دكتوراه استاي وسام "محمد هادي" موسى الخطيب

 aharb@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك امإ محمد علي حرب

 bahaa.tr@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك بهاء الدين محمد امين الطراد

 jqar@yu.edu.jo دكتوراه اي مشاركاست جانتى صالح الدين اسماعيإ قار

 Shussein5@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عماد ابراهيم سليمان حسين

 alkaraki@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد المثنى خلف احمد الكركي

 khlaid.abukhadrah@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد خالد محمد محمود ابوخضره

 rawashdehrabeah@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد هربيعه يوسف فيصإ رواشد

 mohammad.abogamar@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد محمد ابراهيم محمد ابوقمر

 muhammadyan@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد محمدعالءالدين يونا علي جهماني

 ghada.o@yu.edu.jo ماجستير مدرس  اده محمد كايد العمري

 layaliq@yu.edu.jo ماجستير مدرس تيسير عوض القرعانليالي 

 nibal@yu.edu.jo ماجستير مدرس نبال توفيق عبدالعايا الدلقموني

 abrar.rashdan@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا ابرار محمود عايد رشدان

 alaa.abutair@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا االء مصطفى احمد ابو طير

 thakaa.emoush@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا ابراهيم العموش يكاء خالد

 manal@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا منال عارف احمد ناصرية
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 اتحصــاي قســ 

ا من قسم الرياضيات وكان  مهمته الرئيسة تنحصر في تدريا مساقات مس 1977/1978أسا قسم اإلحصاء عام  اعدة جاء 

 .ءياضيات، واالقتصاد والعلوم اإلدارية، وفي العام التالي بدأ برنامج التخصج الفرعي في اإلحصالطلبة أقسام الر

وشهد  بدأ قسم اإلحصاء ببرنامج دراسي مستقإ يمنح درجة البكالوريوس بتخصج منفرد أو رئيسي. 1980/1981وفي عام 

إلحصاء التطبيقي. اكان من شأنها إضافة اهتمام أكثر باتجاه  مراجعة شاملة لخطة القسم الدراسية في برنامج البكالوريوس 1998عام 

 .(ا تخصصين فرعيين في اإلحصاء )اإلحصاء التطبيقي واإلحصاء الرياضيويوفر البرنامج الدراسي في القسم حالي  

اإلحصاء )ا في توفير تخصصات بفروع اإلحصاء الرئيسية: وهو يمضي قدم   1982/1983بدأ القسم ببرنامج الماجستير عام 

 .(الرياضي ـ اإلحصاء التطبيقي ـ نظرية االحتماالت

كمال دراستهم إوتبقى المهمة الرئيسية لقسم اإلحصاء متمثلة في تاويد طلبته بقاعدة معرفية قوية في اإلحصاء تمكنهم من 

يعمإ القسم وكومي والخاص. خرى في القطاعين الححصائيين في قطاع الصناعة أو المؤسسات األإلدرجات أعلى، كما تؤهلهم للعمإ 

ي يتم عن على تحقيق يلك عن طريق رفد برنامجه الدراسي بمساقات في الرياضيات والحاسوب إضافة إلى اإلحصاء التطبيقي الذ

خرى ضمن أقسام  أ طريق التركيا على إستخدام الحاسوب في العديد من المساقات. كما يقوم القسم بتدريا المساقات االحصائية لطلبة

 .تطلبات خططهم الدراسية وعلى مستوى البكالوريوس والدراسات العليام

ا آخر لطلبة جهازا حديث ا مع كامإ التجهياات و 50لدى القسم مختبران للحاسوب لطلبة البكالوريوس فيهما ما يايد على  مختبر 

 مثإ:ية الدراسات العليا. و يعتمد القسم في كثير من المساقات على مختلف البرمجيات اإلحصائ

  SPSS, MINITAB, SASR. 

 

Statistics.dept@yu.edu.jo 

 2331فرعي  0096227211111هاتف 
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 اتحصاي لقس  الدراسية الخطة

 تمنح درجة البكالوريوس في قسم اإلحصاء بعد اتمام المتطلبات التالية:

الصادرة  تهاوتعديال 1991( لسنة 2تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم ) الشروط المنصوص عليها في (1

 وتعديالتها.  1976( لسنة 76بموجـب نظام الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم )

 وتشمإ: ساعة معتمدة 27ويخصج لها : متطلبا  الجامعة (2

 .(1جدول رقم ) ساعة معتمدة( حسب 12) متطلبا  اجبارية .أ

 

 ساعة معتمدة( 12) اكجباريةالجامعة متطلبا   :(1جدول رق  )
 

المساق رق  رم  المساق  اس  المساق 
عدد 

 الساعا 
 سابقالالمتطلب 

AL 101  3 1لغة عربية  

EL 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EL 099 غة إنجلياية مهارات ل– 

 إستدراكي

  استدراكي

AL 099  استدراكي ستدراكيا –لغة عربية  

COMP 099  استدراكي ستدراكيإ –مهارات حاسوب  

 

 

 يختارها الطالب من المساقات التالية: )ساعة معتمدة 15(متطلبا  اختيارية  .ب

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

مساميةالمساقا  ات  

1. Hum 101 3 عالميةالثقافة اإل 

2. Hum102 3 نتماءالمواطنة واإل 

3. Hum 103 3 سالم فكر وحضارةاإل 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 ردن في الحضارة االنسانيةسهام اإلإ 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات االنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق االنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

2. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

3. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

4. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

5. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 
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 (اجبارية عتمدةساعة م 21ويخصج لها ) درجة البكالوريوس في كلية العلومالمبينة في الخطة الدراسية ل متطلبا  الكلية (3

 .(3جدول رقم )حسب 

 

 (اجبارية ساعة معتمدة 21)متطلبا  كلية العلوم  :(3جدول رق  )

 اس  المساق رم  المساق الرق 
الساعا  

 المعتمدة
 المتطلب السابق

1. Math 101 ( 1تفاصإ وتكامإ) 3 --- 

2. Phys 101 3 (1اياء عامة )في --- 

3. Chem 101 ( 1كيمياء عامة) 3 --- 

4. Bio 101 ( 1بيولوجيا عامة) 3 --- 

5. Stat 101 ( 1مبادئ االحصاء) 3 --- 

6. EES 101 ( 1جيولوجيا عامة) 3 --- 

7. CS 110 3 البرمجة بلغة مختارة --- 

 ---- 21 المجموع

 

 

 متطلبا  قس  اكحصاي: (4

 اكحصاي وفق الترتيب التالي:  متطلبا  قس 
 

 ساعة معتمدة(: 86أوًك(  التخصص المنفرد )

 مساقا  إجبارية

 ساعة معتمدة( 62)

Stat 105, Stat 111, Stat 201, Stat 205, Stat 211, Stat 234, 

Stat 271, Stat 272, Stat 281, Stat 312, Stat 334, Stat 363, 

Stat 373 , Stat 374, Stat 375, Stat 382,  Stat 462, Stat 464, 

Stat 483, Math 102, Math 201, Math 241. 

ساعة  24مساقا  اختيارية )

 (معتمدة 

يختارها الطالب من المساقات 

 -التالية :

Stat 273, Stat 278, Stat 372, Stat 376, Stat 377, Stat 421, Stat 

461, Stat 471, Stat 472, Stat 475, Stat 481, Stat 492, Econ 

101, BF 209, BA 101, CS 130, Math 203, Math 204, Math 

251, Math 321. 

 

 

 

 ( : توتي  الساعا  المعتمدة للتخصص المنفرد4جدول رق  )

 النسبة المئوية المجموع الساعا  اكختيارية الساعا  اتجبارية المتطلبا 

 %20 27 15 12 متطلبا  الجامعة

 %16 21 - 21 متطلبا  الكلية

 %64 86 24 62 متطلبا  القس 

 %100 134 39 95 المجموع
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 ساعة معتمدة(: 86ثاميًا( التخصص الرئيسي/ الفرعي )

 ساعة معتمدة(:  65التخصص الرئيسي ) (1)

 مساقا  إجبارية

 ( ساعة معتمدة59)

Stat 105, Stat 111, Stat 201, Stat 205, Stat 211, Stat 234, 

Stat 271, Stat 272, Stat 281, Stat 312, Stat 334, Stat 373, 

Stat 374, Stat 375, Stat 382, Stat 462, Stat 464, Stat 483, 

Math 102, Math 201, Math 241. 

ساعا   6مساقا  اختيارية )

معتمدة( يختار ا الطالب من 

 المساقا  التالية

Stat 278, Stat 363, Stat 377, Stat 472, Math 203, Math 251 

 

 

 ساعة معتمدة(:  21( التخصص الفرعي )2)

ات وعلوم حسب ما يحدده قسم التخصج الفرعي. وأقسام الفرعي هي اقسام كلية العلوم واقسام كلية تكنولوجيا المعلوم

 الحاسوب واقسام كلية االقتصاد والعلوم االدارية.

 

 فرعي( : توتي  الساعا  المعتمدة للتخصص الرئيسي /ال5جدول رق  )

 المجموع الساعا  اكختيارية الساعا  اتجبارية المتطلبا 

 27 15 12 متطلبا  الجامعة

 21 - 21 متطلبا  الكلية

 65 6 59 متطلبا  القس  )التخصص الرئيسي(

 التخصص الفرعي

 )حسب الخطة في قس  التخصص الفرعي(
  21 

 134   المجموع

 
 

 ثالثًا( التخصص الفرعي في اتحصاي.

 ساعة معتمدة(: 21)التخصص الفرعي في اتحصاي الرياضي  (1)

 .Stat111 ,Stat211 ,Stat234 ,Stat271 ,Stat334(: ساعة معتمدة 15مساقات إجبارية )  -أ  

 فما فوق. 200ساعات معتمدة(: يختارها الطالب من مساقات قسم اإلحصاء مستوى  6ساقات إختيارية )م  -ب  

 ساعة معتمدة(: 21) اتحصاي التطبيقيالتخصص الفرعي في  (2) 

 .Stat201, Stat271, Stat373, Stat374, Stat375دة(: ساعة معتم 15مساقات إجبارية )  -أ  

 فما فوق. 200ساعات معتمدة(: يختارها الطالب من مساقات قسم اإلحصاء مستوى  6ساقات إختيارية )م  -ب 

 

 ( : مدلول رق  الع را 6جدول رق  )

 الـمــدلــــول الرق  ـمــدلــــولال الرق 

 ----- 5 إحــصــاء عــام 0

 أسـالـيـب إحصائـيـة 6 نـظـريـة اإلحتـمـال 1

 إحـصـاء تـطـبـيقي 7 العـمـليات اإلحتماليـة 2

 حسـابـات إحصائـيـة 8 إحصاء رياضي 3

 بح  ونـدوة ومواضيع خاصـة 9 ----- 4
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 لطلبة قس  اكحصاي درجة البكالوريوسنيل رحها قس  اتحصاي ل( المساقا  التي يط7جدول رق  )

 حالة المساق المتطلب السابق الساعا  المعتمدة اســ  المـسـاق رق  المساق

Stat 101 ( 1مبادئ اإلحصاء)  قديم - 3 

Stat 105 ( 1إحصاء عملي)  1 Stat 101 قديم أو الجمع بينهما 

Stat 111 ( 1مبادىء االحتماالت)  قديم - 3 

Stat 201 ( 2مبادىء اإلحصاء)  3 Stat 101 أو Stat 107 قديم 

Stat 205 ( 3إحصاء عملي)  1 Stat 201 قديم أو الجمع بينهما 

Stat 211 ( 2مبادىء االحتماالت)  3 Stat 111 ،Math 101 قديم 

Stat 234 (  1استدالل إحصائي)  3 Stat 211  ، Math 102 قديم 

Stat 271 3 طرق المعاينة Stat 111 أو Stat 201 قديم 

Stat 272 3 المتسلسالت الامنية Stat 201 قديم 

Stat 273 3 التحليإ العنقودي Stat 201 قديم 

Stat 278 ( 1بحوث العمليات)  3 Stat 101 قديم 

Stat 281 3 حقائب إحصائية Stat 201 قديم 

Stat 312 3 نظرية اإلحتمال Stat 211 قديم 

Stat 334 (2الل إحصائي  )استد  3 Stat 234 قديم 

Stat 363 3 طرق  ير معلميه Stat 201 قديم 

Stat 372 3 اإلحصاء الحيوي التطبيقي Stat 201  أو Stat 203 قديم 

Stat 373 3 احصاء سكاني Stat 201 قديم 

Stat 374 ( 1تصميم التجارب وتحليإ التباين)  3 Stat 201 قديم 

Stat 375 رتحليإ االنحدا  3 Stat 201 قديم 

Stat 376 3 نظرية الموثوقية Stat 234 قديم 

Stat 377 3 مراقبة وضبط الجودة Stat 201 قديم 

Stat382 3 تحليإ البيانات النوعية Stat 201 قديم 

Stat 421 3 العمليات اإلحتمالية Stat 211 قديم 

Stat 461 3 التحليإ التتابعي Stat 234 قديم 

Stat 462  بيياطرق  3 Stat 234 قديم 

Stat 464 3 تحليإ متعدد االبعاد Math 241 ،Stat 234 قديم 

Stat 471 3 طرق المعاينة المتقدمة Stat 271 قديم 

Stat 472 3 تصميم المسوحات Stat 271 قديم 

Stat 475 3 تطبيقات إحصائية متعددة األبعاد Stat 464 قديم 

Stat 481 3 حسابات إحصائية Stat 281 قديم 

Stat 483 3 دراسات عملية Stat 281 قديم 

Stat 492 قديم  موافقة القسم 3 مواضيع خاصة في اإلحصاء 

 
 

 قسام األخرى لطلبة األ درجة البكالوريوسنيل ( المساقا  التي يطرحها قس  اتحصاي ل8جدول رق  )

 المساق حالة المتطلب السابق الساعا  المعتمدة اســ  المـسـاق رق  المساق

Stat 107 )قديم - 3 إحصاء )لغير طلبة كلية العلوم 

Stat 108 )جديد - 3 مدخإ إلى اإلحصاء )لطلبة كلية االعالم 

Stat 203 )قديم - 3 إحصاء حيوي )لغيرطلبة اإلحصاء 
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 حصايأعضاي  يئة التدريس في قس  ات

 البريد اتلكترومي المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 amjadn@yu.edu.jo دكتوراه استاي يف هللا عبدالقادر الناصرامجد ض

 asmadi@yu.edu.jo دكتوراه استاي عبدهللا احمد مصطفى الصمادي

 omarm@yu.edu.jo دكتوراه استاي عمر محمد بركات اعدوس

 Malhaj@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد حسن بكر الحاج ابراهيم

 malodat@yu.edu.jo دكتوراه ياستا محمد طالب سليمان العودات

 m-saleh@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد فريوان ابراهيم الصالح

 rawwash@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد يوسف احمد الرواش

 ayman.r@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك ايمن ابراهيم محمد الرواشده

 jehad@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك جهاد محمد احمد الجرارحه

 mohammad.obidat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد احمد عرسان عبيدات

 alkadiri-m@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد علي سرور القادري

 m.altalib@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد محمود يوسف الطالب

 ahmad.hanandeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد احمد علي محمد هنانده

 almasri68@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبدالقادر صالح سليمان المصري

 areen.q@yu.edu.jo ماجستير مدرس عرين محمود مفلح القرعان

 nuha2003@yu.edu.jo ماجستير مدرس نهى نواف فندي عناقرة

 noor.m@yu.edu.jo ماجستير مدرس نور صقر عيد المومني
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 والبيئة األرض لومع قس 

حين، ومنذ يلك ال استجابة للطلب المتاايد على الجيولوجيين ونمو االهتمام البيئي. 1981أنشئ قسم علوم األرض والبيئة عام 

  اصبح خريجو القسم فقد التام القسم بتوفير برامج ممياة وفرص تعليمية وبحثية عالية الجودة في العلوم الجيولوجية والبيئية، بحي

يولوجية ونظم القادة في األوساط األكاديمية وفي الصناعة. يقوم القسم بتسهيإ البحوث التشاركية والتدريا في العلوم الجمن 

فة إلى برنامج (. فباإلضاGeoarchaeologyالمعلومات الجغرافية والفياياء البيئية، والكيمياء البيئية، والجيولوجيا االثرية )

تخصصية البيئة، يقدم القسم أيضا للطالب من التخصصات االخرى فرصة للجمع بين خبراتهم الالبكالوريوس في علوم االرض و

ى يلك، يقوم القسم ودمجها مع الجيولوجيا والعلوم البيئية من خالل برنامجين فرعيين )في الجيولوجيا وفي علوم البيئة(. عالوة عل

لقسم على ربط المعرفة اواحد في الجيولوجيا وآخر في العلوم البيئية. يحرص حاليا بتسيير اثنين من برامج الدراسات العليا )ماجستير( 

لمساقات على االنظرية بالجوانب العملية للتخصج من خالل طرح مساق الجيولوجيا الميدانية في الفصإ الصيفي )واحتواء  البية 

 جاء  عملي ( باالضافة الى المشاريع والبحوث التطبيقية.

ليا فقط لطالب  لطلبة الدراسات العليا او لطلبة درجة البكالوريوس والموجهة عديد من المساقات سواء  يقوم القسم بطرح ال

آلثار واألنثروبولوجيا الجيولوجيا ولكن أيضا للطالب من كليات الجامعة األخرى بما في يلك: كلية السياحة )السياحة البيئية(، كلية ا

، جيوموررفولوجيا، داب )مقدمة في الجيولوجيا لطلبة الجغرافيالطلبة االثار(، كلية اآل )علوم بيئية عامة و مقدمة في الجيولوجيا

ـوم بيئيـــة لطالب كلية )عل 2ا اختياري ا في علوم البيئة (. وباإلضافة إلى يلك، يطرح القسم مساق  ة، نظم المعلومات الجغرافيةالمساح

 ع طلبة الجامعة.( لجمي1)علوم البيئة  1العلوم( ومساق علوم البيئة 

جباري لجميع إيعمإ القسم وضمن خطته المستقبلية ونتيجة لادياد االهتمام البيئي على مخاطبة إدارة الجامعة لطرح مساق 

 طلبة الجامعة ومن جميع التخصصات في مجال القضايا البيئية العالمية والوعي البيئي.

من  اكبير   اجامعات عريقة ومشهورة من جميع أنحاء العالم، عدد  أنتج أعضاء هيئة التدريا في القسم، والذين تخرجوا من 

م القسم جراء بحوث تشاركية متقدمة، يقدالمنشورات في مجالت علمية عالمية محكمة ومفهرسة. فباإلضافة إلى توفير فرص إل

يين الوطني ظمات على المستوسا للتعاون المشترك مع جامعات ومناالستشارات والخدمات في المجاالت يات الصلة وقام بوضع األ

بحوث المتقدمة في تجهيا القسم بالمختبرات والموارد في مجاالت التدريا والبح  العلمي، بما يتيح للطالب إجراء ال والدولي. تمّ 

فياياء، مجموعة واسعة من المواضيع بما في يلك: علم الرسوبيات والبترول والعمليات السطحية لألرض، علم المياه، الجيو

 لجودة وإدارة الموارد المائية.لجيوكيمياء، المناخ القديم، الجيولوجيا التركيبية، الجيولوجيا الهندسية والمراقبة والرصد البيئي وتقييم اا

 

earth.dept@yu.edu.jo 

 2920 فرعي 0096227211111 هاتف
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 والبيئة األرض علوم لقس  الدراسية الخطة

 :بعد اتمام المتطلبات التالية علوم األرض والبيئةقسم علوم األرض والبيئة في س في وتمنح درجة البكالوري

 

الصادرة  تهاوتعديال 1991( لسنة 2الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم ) (1

 وتعديالتها.  1976( لسنة 76ات في جامعة اليرموك رقم )بموجـب نظام الدرجات العلمية والشهاد

 وتشمإ: ساعة معتمدة 27ويخصج لها : متطلبات الجامعة (2

 .(1جدول رقم )ساعة معتمدة( حسب  12متطلبات اجبارية ) .أ

 

 ساعة معتمدة اجبارية( 12اإلجبارية )الجامعة متطلبات  :(1جدول رقم )

 المتطلب سابق عدد الساعا  اس  المساق رق  رم  المساق

AL 101  3 1لغة عربية  

El 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EL 099  استدراكي ستدراكيإ –مهارات لغة إنجلياية  

AL 099  استدراكي ستدراكيا –لغة عربية  

COMP 099  استدراكي ستدراكيإ –مهارات حاسوب  

 

 .(2جدول رقم )ساعة معتمدة يختارها الطالب من المساقات في ال 15لبات اختيارية: متط .ب

 

 ساعة معتمدة اجبارية( 15االختيارية )الجامعة متطلبات  :(2جدول رقم )

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

مساميةالمساقا  ات  

1. Hum 101 3 عالميةالثقافة اإل 

2. Hum102 3 نتماءطنة واإلالموا 

3. Hum 103 3 سالم فكر وحضارةاإل 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 ردن في الحضارة االنسانيةسهام اإلإ 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات االنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق االنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

2. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

3. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

4. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

5. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 
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  (اجبارية ساعة معتمدة 21ويخصج لها ) متطلبات الكلية المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في كلية العلوم (3

 (اجبارية ساعة معتمدة 21)متطلبات كلية العلوم 
 

 المتطلب السابق الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

1 Math101 ( 1تفاصإ وتكامإ) 3 --- 

2 Phys101 ( 1فياياء عامة) 3 --- 

3 Chem101 ( 1كيمياء عامة) 3 --- 

4 Bio101 ( 1بيولوجيا عامة) 3 --- 

5 Stat101 ( 1مبادئ االحصاء) 3 --- 

6 EES101 ( 1جيولوجيا عامة) 3 --- 

7 CS110 3 البرمجة بلغة مختارة --- 

 ---- 21 المجموع

 

 ساعة معتمدة( 86علوم األرض والبيئة )متطلبا  قس   (4

 في علوم األرض والبيئة راتــشـم العــول رقـدلـم

 مــدلــــولالـ الرق  الـمــدلــــول الرق 

 جيولوجيـــا تطبيقيـــة 5 عامــــة جيولوجيا 0

 ـةـجيـولـوجيــا إقليميـ 6 المستحاثات والطبقات 1

 اءـجيوفيـايـاء وجيـوكيمي 7 المعادن 2

 موضوعـات خاصــــة 8 الصخور 3

 دراســـات خـاصــة 9 تركيبية وميدانيـةجيولوجيا  4

 

 

 ة(:ساعة معتمد 86)اكرض والبيئة  في علوم التخصص المنفرد )أوك

 

 في علوم األرض والبيئة توتي  الساعا  المعتمدة للتخصص المنفرد

 المجموع اكختيارية الساعا  اتجباريةالساعا   المتطلبا 

 27 15 12 متطلبات الجامعة

 21 0 21 متطلبات الكلية

 86 18 68 متطلبات القسم

 134 33 101 المجموع

 

 

 :(ساعة معتمدة 68ت إجبارية )مساقا(  1)

EES104, EES102, EES105, EES106, Chem.105, EES210, EES210L, EES 211, 

EES 211L, EES213, EES213L, EES220, EES220L, EES222, EES222L, 

EES311, EES311L, EES331, EES331L, EES333, EES333L, EES340, 

EES340L, EES346, EES348, EES348L, EES349, EES349L, EES350, 

EES350L, EES361, EES452, EES452L, EES453, EES453L, EES455, 

EES455L, EES471, EES471L, EES475, EES475L. 

 

 :(ساعة معتمدة18مساقات اختيارية ) ( 2) 

 القسم التالية: اتـالب من مساقـارها الطـيخت اعة معتمدةـس 15  -أ   

EES201, EES252, EES302, EES302L, EES334, EES385, ES412, EES432, 

EES444, EES474, EES474L, EES479, EES479L, EES482, EES484, EES492, 

EES312, EES491. 
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 التالية:مساقات الساعات معتمدة يختارها الطالب من  3  -ب 

Phys102, Phys103, Phys105, Phys106, Stat105, Stat111, Chem106, 

Chem211, Bio102, Bio105, Bio106, EES211, EES211L, EES251, CS130, 

CIS103, MIS120. 

 

 

 (:ساعة معتمدة 86) :الفرعي /في علوم اكرض والبيئة التخصص الرئيسي )ثاميًا

 

 توتي  الساعا  المعتمدة للتخصص الرئيسي/ الفرعي

 المجموع اكختيارية الساعا  اتجبارية الساعا  المتطلبا 

 27 15 12 متطلبات الجامعة

 21 0 21 متطلبات الكلية

 65 0 65 (الرئيسي التخصج)متطلبات القسم 

 21 - - يالتخصج الفرع

 134   المجموع

 

 (:ساعة معتمدة 65التخصص الرئيسي )(  1  

 معتمدة(: ساعة 65) إجباريةمساقات 

EES104, EES102, EES105, EES106, Chem105, EES210, EES210L, EES213, 

EES213L, EES220, EES220L, EES222, EES222L, EES311, EES311L, EES331, 

EES331L, EES333, EES333L, EES340, EES340L, EES346, EES348, EES348L, 

EES349, EES349L, EES350, EES350L, EES361, EES452, EES452L, EES453, 

EES453L, EES455, EES455L, EES471, EES471L, EES475, EES475L. 

 

 ساعة معتمدة(:  21)التخصص الفرعي  (2

 الفرعي.  حسب ما يحدده قسم التخصج

ليـدددددة تكنولوجيا كوأقسام  ,أقسام التخصج الفرعي هي أقسام كلية العلوم بما فيها العلوم البيئية من قسم علـدددددوم األرض والبيئة

 المعلومات وعلوم الحاسوب.

 

 (:مدةساعة معت 21) علوم االرض التخصج الفرعي فيثالث ا( 

 (: ساعة معتمدة 14) إجباريةمساقات  -أ    

EES102, EES105, EES106, EES210, EES210L, EES220, EES220L, EES340, 

EES340L. 

 يختارها الطالب من المساقات التالية: (ساعات معتمدة 7) ساقات اختياريةم -ب  

EES201, EES213, EES213L, EES222, EES222L, EES252, EES302, EES302L, 

EES311, EES311L, EES385, EES491. 
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 لطلبة القس  قس  علوم األرض والبيئةيطرحها التي  اكجبارية المساقا 

 

رق  

 المساق

 

 اس  المساق

 الساعا 

 المعتمدة

الساعا  

  األسبوعية

 المتطلب السابق

المساق 

 المكافئ

المساق قدي  

 او جديد
 عملي نظري

EES104 ب101ع.ب - - 3 3 ـةعلـوم بيئيــ  قديم 

EES101 ( 1جيولوجيـا عامـة) 101ع.ج - - 3 3  قديم 
EES102 3 3 جيولوجيـا بيئية - EES101 102ع.ج  جديد 

EES105 ( 1جيولوجيا عامة عملي) 3 - 1 EES101 105ع.ج أو الجمع بينهما  قديم 

EES106 ( 2جيولوجيا عامة عملي) 3 - 1 EES102 106ع.ج أو الجمع بينهما  قديم 

EES107 
مقدمة في الجيولوجيا 

 )لطلبة الجغرافيا(
107ع.ج - - 3 3  قديم 

EES210 2 2 مستحاثات  الفقارية - 
EES102 

EES210L  التاامن مع* 
210ع.ج  
 
 

 جديد

EES210L التاامن مع 3 - 1 مستحاثات  الفقارية عملي* EES210 جديد 

EES211 مع *التاامن - 2 2 التربــة وتلـوثهــا EES211L 
أ211ع.ب  
 

 قديم

EES211L التاامن مع  3 - 1 التربــة وتلـوثهــا عملي*EES211 قديم 

EES213 2 2 طبقات وجيولوجيا تاريخية - 
EES210 

213ع.ج EES213L  التاامن مع    
 
 

 جديد

EES213L 
طبقات وجيولوجيا تاريخية 

 عملي
 جديد EES213 *التاامن مع 3 - 1

EES220 2 2 معـادنعلـم ال - 
 EES105 *التاامن مع

EES220L 
220ع.ج  
 
 

 جديد

EES220L التاامن مع 3 - 1 علـم المعـادن عملي* EES220 جديد 

EES222 2 2 بصريات المعادن - 
 EES220 *التاامن مع

EES222L 
222ع.ج  
 
 

 جديد

EES222L التاامن مع 3 - 1 بصريات المعادن عملي* EES222 جديد 

EES311 2 2 ثات مجهريةمستحا - 
 EES210 *التاامن مع

EES311L 311ع.ج  
 جديد

EES311L التاامن مع 3 - 1 مستحاثات مجهرية عملي* EES311 جديد 

EES331 
الصخور النارية 

 والمتحولـة
3 3 - 

 EES222 *التاامن مع
EES331L 

331ع.ج  
 
 

 جديد

EES331L 
الصخور النارية 

 عملي والمتحولـة
 جديد EES331 *التاامن مع 3 - 1

EES333 
الرسوبيات والصخور 

 الرسوبيـة
2 2 - 

 EES331 *التاامن مع
EES333L 

333ع.ج  
 
 

 جديد

EES333L 
الرسوبيات والصخور 

 الرسوبيـة عملي
 جديد EES333 *التاامن مع 3 - 1

EES340 ( 1جيولوجيا تركيبيـة) 2 2 - 

*التاامن مع 

EES106,EES213 
EES340L 

340ع.ج  
 

 جديد

EES340L 
 (1جيولوجيا تركيبيـة )

 عملي
 جديد EES340 *التاامن مع 3 - 1

EES346 12 - 4 جيولوجيا ميدانية EES333,EES340 346ع.ج  قديم 

  EES348 2 2 نظم المعلومات الجغرافية - 
 EES340 *التاامن مع

EES348L 348ع.ج  

 

 جديد

  
EES348L 

نظم المعلومات الجغرافية 

 عملي
 جديد EES348 مع*التاامن  3 - 1

  EES349 
االستشعار عن بعـد في 

 الجيولوجيا
2 2 - 

 EES348 *التاامن مع
EES349L 349ع.ج  

 

 جديد

  
EES349L 

االستشعار عن بعـد في 

 الجيولوجيا عملي
 جديد EES349 *التاامن مع 3 - 1

EES350 ( 1جيولوجيا اقتصادية) التاامن مع - 2 2* EES333 350ع.ج يدجد   
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رق  

 المساق

 

 اس  المساق

 الساعا 

 المعتمدة

الساعا  

 األسبوعية
 

 المتطلب السابق

المساق 

 المكافئ

المساق قدي  

 او جديد
 عملي نظري

EES350L  

EES350L 
 (1جيولوجيا اقتصادية )

 عملي
 جديد EES350 *التاامن مع 3 - 1

EES361 3 3 جيولوجيا األردن - EES333 361ع.ج  قديم 

EES452 2 2 هيدروجيولوجيا تطبيقية - 
 EES333 *التاامن مع

EES452L 
452ع.ج  

 جديد

EES452L 
هيدروجيولوجيا تطبيقية 

 عملي
 جديد EES452 *التاامن مع 3 - 1

EES453 2 2 جيولوجيا البترول - 

 EES333 *التاامن مع
,EES340 
EES453L 

453ع.ج  

 

 جديد

EES453L التاامن مع 3 - 1 جيولوجيا البترول عملي* EES453 جديد 

EES455 2 2 جيولوجيا هندسية - 
 EES333 *التاامن مع

EES455L 455ع.ج  

 

 جديد

EES455L اامن مع*الت 3 - 1 جيولوجيا هندسية عملي EES455 جديد 

EES471 2 2 جيوفياياء تطبيقية - 
 EES340 *التاامن مع

EES 471L 
471ع.ج  

 

 جديد

EES471L التاامن مع 3 - 1 جيوفياياء تطبيقية عملي* EES471 جديد 

EES475 2 2 مبادئ الجيوكيمياء - 
 EES333 *التاامن مع

EES475L 475ع.ج  
 جديد

EES475L التاامن مع 3 - 1 مليمبادئ الجيوكيمياء ع* EES475 جديد 

 التاامن الول مرة* 

 
 

 لطلبة القس  قس  علوم األرض والبيئةيطرحها التي  اكختيارية المساقا 
 

 اس  المساق رق  المساق
 الساعا 

 معتمدةال

الساعا  

 المتطلب السابق األسبوعية
المساق 

 المكافئ

المساق 

قدي  او 

 عملي مظر  جديد

EES201 3 3 الفلك في الجيولوجيا - EES102  جديد 

EES252 3 3 هيدرولوجيا - EES102 قديم 252ع.ج 

EES302 2 2 المساحـة - EES106 

EES302L التاامن*

 مع

أ 302ع.ج

 302ع.ج

 

 جديد

EES302L 3 - 1 عملي المساحـة EES302جديد *التاامن مع 

EES312 3 3 المناخ واألرصاد الجوية - Department 

approval 

 جديد 311ع.ب

EES334 3 3 الكربونات والمتبخرات - EES333 جديد 334ع.ج 

EES385  طرق البح  العلمي في

 الجيولوجيا

3 3 - EES333,EES340 جديد 385ع.ج 

EES412 3 3 علم البيئة القديمة - EES333 قديم 412ع.ج 

EES432  الصخور والمعادن

 الصناعية

3 3 - EES350 قديم 432ع.ج 

EES444 3 3 األرض ةتكتوني - EES340 جديد 444ع.ج 

EES474 2 2 جيوفياياء هندسية - EES471 

EES474L التاامن*

 مع

 جديد 474ع.ج

EES474L 3 - 1 عملي جيوفياياء هندسية EES474جديد *التاامن مع 

EES479  جيولوجيا تح  سطحية

 وجا اآلبار

2 2 - EES471 

EES479L التاامن*

 مع

 دجدي 479ع.ج
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 اس  المساق رق  المساق
 الساعا 

 معتمدةال

الساعا  

 المتطلب السابق األسبوعية
المساق 

 المكافئ

المساق 

قدي  او 

 عملي مظر  جديد

EES479L  جيولوجيا تح  سطحية

 عملي وجا اآلبار

1 - 3 EES479  التاامن*

 مع

 جديد

EES482 3 3 جيولوجيا البحار - EES333 قديم 482ع.ج 

EES484 3 3 علم الاالزل - EES340 جديد 484ع.ج 

EES491 1 1 في الجيولوجيا نـــــدوة - EES346 قديم أ491ع.ج 

EES492 في   مواضيع خاصة

 يولوجياالج

3 3 - EES333 قديم ت492ع.ج 

 * التاامن الول مرة

 .مالحظة: يشترط التاامن ما بين الجاء النظري والعملي للطالب الذي يسجإ المساق للمرة االولى 

 
 

 لوقسام اكخرىقس  علوم األرض والبيئة يطرحها  التي  اكجبارية المساقا 

 اس  المساق  رق  المساق
الساعا  

 المعتمدة 

EES107 )3 مقدمة في الجيولوجيا )لطلبة الجغرافيا 

 

 

(:ساعة معتمدة 21التخصص الفرعي في العلوم البيئية )رابعًا(   

 :مدة(معت اتساع 15مساقات إجبارية )  -أ

EES104, EES211, EES211L, EES251, EES323, EES363 

 :مالحظة 

ن بدال م 316EESالبيئة يأخذ الطالب مساق  فرعي علوم /ايا كان تخصج الطالب الرئيسي علوم االرض والبيئة

EES104. 

 التالية:مساقات المن  (: يختارها الطالبساعات معتمدة 6مساقات اختيارية ) -ب  

EES255, EES312, EES316, EES325, EES328, EES351, EES357, EES362, EES365, 

EES382, EES391, EES392, EES399.  

 

 العلوم البيئيةفي  را ـع ـ  الــول رقـدلـم
 

 الـمــدلــــول الرق  الـمــدلــــول الرق 

 ميـــــاه وهــــــواء 5 بيئـــــة عــامــــة 0

 إدارة وحمايـــة البيئــــة 6 منــــاخ وتـربـــــة 1

 الموارد والثروات الطبيعيـــة 7 تلــوث ومخاطـر البيئــة 2

 طـاقــــة 8 ------------- 3

 بح  أو ندوة أو مواضيع خاصة 9 ------------- 4
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 في العلوم البيئية قس  علوم األرض والبيئة  يطرحهاالتي اكجبارية المساقا  
 

 الرق 
رق  

 المساق
 اس  المساق

 الساعا 

 معتمدةال

الساعا  

 المتطلب السابق األسبوعية
المساق 

 المكافئ

المساق 

قدي  او 

 عملي نظري جديد

1 EES104 قديم ب101ع.ب - - 3 3 لـوم بيئيـــةع 

3 EES211 التاامن مع - 2 2 التربــة وتلـوثهــا* 

EES211L 

 جديد أ211ع.ب

4 EES211

L 

*التاامن  3 - 1 عملي التربــة وتلـوثهــا

 EES211مع

 جديد

5 EES251 قديم أ251ع.ب - - 3 3 األنظمة المائية وتلوثها 

6 EES323  اإلدارة المتكاملة

 فايات الصلبةللن

 جديد 323ع.ب موافقة القسم - 3 3

7 EES363 جديد 361ع.ب موافقة القسم - 3 3 إدارة األنظمة البيئية 
 

 *التاامن الول مرة

 

 في العلوم البيئية قس  علوم األرض والبيئة يطرحهاالتي اكختيارية المساقا  

 الرق 
رق  

 لمساقا
 اس  المساق

 الساعا 

 معتمدةال

الساعا  

 المتطلب السابق سبوعيةاأل
المساق 

 المكافئ

المساق 

قدي  او 

 عملي مظر  جديد

1 EES103  قديم أ101ع.ب - - 3 3 (1) البيئةعلـوم 

2 EES255 قديم 255ع.ب - 3 - 1 مختبركيميائية المياه 

3 EES312 جديد 311ع.ب موافقة القسم - 3 3 المناخ واألرصاد الجوية 

4 EES316 3 3 ألثر البيئيتقييم ا - EES104 قديم 316ع.ب 

5 EES325 قديم 325ع.ب موافقة القسم - 3 3 تلــوث الهـــواء 

6 EES328 قديم 328ع.ب موافقة القسم - 3 3 ـيالتلـوث اإلشعاع 

7 EES351 قديم 351ع.ب موافقة القسم - 3 3 ـةــالبيئـة البحري 

8 EES357  الخاانات المائية

 (الســــــدود)

3 3 - 251 EES قديم 357ع.ب 

9 EES362 قديم 362ع.ب - - 3 3 ـةـحمايــة البيئ 

10 EES365 3 3 إدارة المياه العادمة المنالية - EES104 قديم 365ع.ب 

11 EES382  مصادر الطاقة وآثارها

 البيئية

3 3 - EES104 قديم 381ع.ب 

12 EES391 قديم 391ع.ب موافقة القسم - 1 1 في البيئة نــــــــدوة 

13 EES392 قديم 392ع.ب موافقة القسم - 3 3 في البيئة مواضيـع خاصـة 

14 EES399  قديم 399ع.ب موافقة القسم - 3 3 في البيئة بحـــــــ 
 

 

 تكافؤ المساقا 

في الخطة  رق  المساقرم  و

 الجديدة

المكافيي في الخطة  رق  المساقرم  و

 القديمة

EES103 أ101ع .ب 

EES104 ب101ع.ب 

EES101 101ع.ج 

EES102 102ع.ج 

105EES 105ع.ج 

106EES 106ع.ج 

107EES 107ع.ج 

201 EES اليوجد 

210 EES 
 210ع.ج

EES210L 
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في الخطة  رق  المساقرم  و

 الجديدة

المكافيي في الخطة  رق  المساقرم  و

 القديمة

EES211 
 أ211ع.ب

EES211L 

EES213 213ع.ج 

 EES213L 

EES220 220ع.ج 

 EES220L 

EES222 222ع.ج 

 EES222L 

EES251  أ251ع .ب 

252 EES  252ع .ج 

255 EES  255ع .ب 

EES302 
 302ع.ج ,أ302ع.ج 

EES302L 

EES311 311ع.ج 

 EES311L 

EES312 311ع.ب 

316 EES 316ع.ب 

EES323 323ع.ب 

325 EES 325ع .ب 

328 EES 328ع.ب  

EES331 
 331ع.ج

EES331L 

EES333 
 333ع.ج

EES333L 

334 EES 334ع.ج 

EES340 
 340ع.ج

EES340L 

346 EES 346ع.ج 

EES348 
 348ع.ج

EES348L 

EES349 
 349ع.ج

EES349L 

EES350 
 350ع.ج

EES350L 

351 EES 351ع.ب 

357 EES 357ع .ب 

361 EES 361ع.ج 

362 EES 362ع .ب 

EES363 361ع .ب 

365 EES 365ع .ب 

EES382 381ع.ب 

385 EES 385ع.ج 

391 EES 391ع .ب 

392 EES . 392بع 

399 EES 399ع .ب 

412 EES 412ع.ج 

432 EES 432ع.ج 

EES444 444ع.ج 

EES452 
 452ع.ج

EES452L 
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في الخطة  رق  المساقرم  و

 الجديدة

المكافيي في الخطة  رق  المساقرم  و

 القديمة

EES453 453ع.ج 

 EES453L 

EES455 
 455ع.ج

EES455L 

EES471 
 471ع.ج

EES471L 

EES474 
 474ع.ج

EES474L 

EES475 
 475ع.ج

EES475L 

EES479 
 479ع.ج

EES479L 

482 EES .482جع 

484 EES 484ع.ج 

EES491 أ491ع.ج 

EES492 ت492ع.ج 

 

 

 والبيئة رضأعضاي  يئة التدريس في قس  علوم األ

 البريد اتلكترومي المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 taaniun@yu.edu.jo دكتوراه استاي احمد عبدالكريم عايد الطعاني

 kalqudah@yu.edu.jo دكتوراه استاي خلدون عبدالكريم سالم القضاة

 Saeb@yu.edu.jo دكتوراه استاي صائب عبدالقادر الرشيد الشريده

 matallah@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد يوسف صالح عطاهللا

 awawdeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مهيب محمد حمدان عواودة

 nrouf@yu.edu.jo دكتوراه استاي نبيإ سيف الدين عبدالرءووف عبدالرحمن

 wsaqqa@yu.edu.jo دكتوراه استاي يد عبدالقادر محمود السقاول

 rjaradat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك رشيد عبدالكريم رشيد جرادات

 sanaa.owdat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك سناء عبدالرؤوف خلف عودات

 talalmom@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك طالل محمد احمد المومني

 mohammad.alqudah@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك حمد احمد محمد القضاهم

 maltamimi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمود حامد محمود التميمي

 nazem@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك نازم منصور نهار الردايده

 abd_rawabdeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد عبدهللا مصطفى محمد الروابده

 a.alzoubi@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبير اسماعيإ عبد الحميد الاعبي

 abeer.h@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبير عبدالجبار علي الحمد

 muhammadaaj@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد عبدالرحمن محمد خواجه

 adeeb@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا اديب سلطان محمد الطعاني

 quran@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا امجد خليإ عايش القرعان

 jnazal@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا جمال صبحي سعيد ناال

 hussienh@yu.edu.jo بكالوريوس مساعد تدريا حسين محمد عرقوب الشريده

 m.awwad@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا محمد زايد محمود عواد
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 ساقا  الخدمية العلميةقس  الم

موعة من ويلك للحاجة لتوفير مظلة أكاديمية وإدارية تعنى بطرح مج ،2017أنشئ قسم المساقات الخدمية العلمية عام 

منح أية درجة علمية وهو ال ي ،والتي تعرف بمتطلبات الجامعة االختيارية.وتحتضن كلية العلوم هذا القسم ،المساقات الخدمية العلمية

لدراسية ابما ينسجم مع الخطط  ،ختياريةن التخصصات األكاديمية. أال أنه يقوم بطرح وتدريا عدد من المساقات اإلفي أي م

ديمي للجامعات في وبما يتناسب مع معايير االعتماد األكا ،للتخصصات األكاديمية المختلفة لمرحلة البكالوريوس في جامعة اليرموك

 األردن.

 

 

SSC.dept@yu.edu.jo 

 2301 فرعي 0096227211111 هاتف

 
 

 

 

 المساقا  الخدمية العلميةأعضاي  يئة التدريس في قس  

 البريد اتلكترومي المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 a.batainh@yu.edu.jo ماجستير مدرس احمد عبدالهادي علي البطاينه

 osama@yu.edu.jo ماجستير مدرس اسامه محمود محمد ابو عباس

 eqdamh@yu.edu.jo ماجستير مدرس اقدام يوسف علي الهامي

 sawsan_n@yu.edu.jo ماجستير مدرس سوسن محمدتوفيق بركات نصير

 abeer.bataineh@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبير فايا ييب البطاينه

 linaq@yu.edu.jo ماجستير مدرس لينا نواف مفلح القرعان

 

 

 

  

mailto:SSC.dept@yu.edu.jo
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 اآلداب كليــة

اك تخّصصات في م تح  مسّمى "كّليّة العلوم واآلداب" وضّم  آنذ1976أُنشئ  كلّيّة اآلداب مع تأسيا جامعة اليرموك عام 

ثالث دوائر هي: اللغة  وكان  نواتها ،م1981العلوم واآلداب واالقتصاد والعلوم اإلداريّة. ثّم استقلّ  بمسّمى "كلّيّة اآلداب" عام 

مُا دوائر هي: الصحافة خوالعلوم اإلنسانيّة واالجتماعيّة. واستُحدث  فيها بعد يلك ، واللغة اإلنجلياّية وآدابها ،لعربيّة وآدابهاا

لّية خمسة أقسام هي: م استقّرت في الك1988واللغات الحديثة. وفي عام ، والتاريخ، والفنون الجميلة، والتربية الرياضيّة، واإلعالم

حافة واإلعالم )قبإ أن يصبح وقسم الص، وقسم اللغات الحديثة، وقسم التاريخ، وقسم اللغة اإلنجليايّة وآدابها، العربيّة وآدابهاقسم اللغة 

 .(القسم األخير فيما بعد كّليّة مستقلّة باسم كلّيّة اإلعالم

ما "اللغات الساميّة وقس، م1991اسيّة" عام ثّم استُحدث في الكلّيّة قسما "علم االجتماع والخدمة االجتماعيّة" و"العلوم السي

ثّم ، بكالوريوسليصبح في الكلّيّة تسعة أقسام تمنح درجة ال، م2008وقسم "الترجمة" عام ، م2000والشرقيّة" و"الجغرافيا" عام 

كما طرح  ، ةشرقيّ ما عدا قسم اللغات الساميّة وال، تطّورت األقسام بعد يلك وصارت تطرح برنامج الماجستير في جميع أقسامها

مثإ: مختبر نظم  وتضم الكلية العديد من المختبرات المتخصصة، وقسم التاريخ، برنامج الدكتوراه في قسم اللغة العربيّة وآدابها

 .جلياية وآدابهاومختبر اللغة االن، مختبر اللغات السامية والشرقية، مختبر الترجمة، المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد

 .م الكلية العديد من القاعات الماودة بكافة األجهاة والمستلامات لعقد دورات وورش تدريبيةوتض

لعديد من االتّفاقيّات كما عقدت ا، الكثير من المؤتمرات والندوات واللقاءات العلميّة، على مدى تاريخها الطويإ، عقدت الكلّيّة

 .لدوليّةالثقافيّة ومذّكرات التعاون مع الجامعات العربيّة وا

ا للجمعيّة العلميّة لكلّيّات اآلداب في الجامعات األعضاء في اتّحاد الجامعات ال ويصدر عن الجمعيّة ، عربيّةوتعدّ الكلّيّة مقر 

ا. ى اآلن خمسة عشر مجلّد  نُشر منها إل، مجلّة بعنوان: "مجلّة اتّحاد الجامعات العربيّة لآلداب" وهي مجلّة علميّة نصف سنويّة محّكمة

 .2018في العام  2.15وارتفع المعامإ إلى ، م2017في عام  2.0وقد حصل  على معامإ التأثير العربّي وقدره 

 

 

https://arts.yu.edu.jo 

Art.fac@yu.edu.jo 

 2900فرعي  0096227211111هاتف 

 األقسام األكاديمية

 قسم اللغة العربية وآدابها 

 قسم اللغه االنجليايه وادابها 

 قسم التاريخ 

 قسم اللغات الحديثة 

 قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية 

 قسم العلوم السياسية 

 قسم اللغات السامية والشرقية 

 قسم الجغرافيا 

 قسم الترجمة 
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 وآدابها العربية اللغة قس 

طلبة  ضمن كلية اآلداب وقد تخرج الفوج األول من ،1976أنشئ قسم اللغة العربية وآدابها مع تأسيا الجامعة سنة 

األدب "م افتتح برنامج الدراسات العليا لدرجة الماجستير في تخصصين هما: 1981وفي شباط  ,م1980البكالوريوس فيه سنة 

م . وفي عام 1983وقد نوقش في القسم حتى اآلن المئات من رسائإ الماجستير كان  باكورتها في شباط ، ة والنحو""واللغ ،والنقد"

قر برنامج . وقد أ1997ب آونوقش  أول رسالة دكتوراه في شهر ، افتتح القسم برنامج الدكتوراه في تخصج األدب والنقد 1991

ع عدد من األقسام . وقد أسا القسم عالقات وثيقة م1998اللغويات التطبيقية في عام دكتوراه اللغة والنحو وبرنامج الدكتوراه في 

 .المماثلة في الجامعات العربية واألجنبية توج  باتفاقيات التعاون بين الجامعة والمعاهد العليا في ماليايا

-20ي الفترة من فوعقد المؤتمر األول  بعقد مؤتمر النقد األدبي كإ سنتين مرة في رحاب الجامعة. 1987يقوم القسم منذ عام 

 .م ثم توالي عقد هذا المؤتمر23/7/1987

ألردن اويشارك معظم أعضاء هيئة التدريا في القسم على نحو نشط في المؤتمرات واللقاءات العلمية والندوات داخإ 

 ، آدابهاولة بتخصج اللغة العربية ببحوث تتصإ بمحاور هذه المؤتمرات واللقاءات والندوات في جميع الفروع المتص ،وخارجه

امج المذكورة ويقوم أساتذة القسم بتدريا مساقات برامج الدراسات العليا واإلشراف على رسائإ الماجستير والدكتوراه في البر

 "واللغة والنحو".، بتخصصاتها المختلفة: "األدب والنقد"

 

 

Arabic.dept@yu.edu.jo 

 2731ي فرع 0096227211111هاتف 
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 العربية اللغة قس  في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 تمنح درجة البكالوريوس في اآلداب من قسم اللغة العربية وآدابها بعد إتمام المتطلبات التالية:

  .ساعة( 132)  هو تخصج اللغة العربية في البكالوريوس درجة على للحصول المعتمدة الساعات لعدد االدنى الحد يكون

 وتشمإ: ساعة معتمدة 27ويخصج لها : بات الجامعةمتطل

 :ساعة معتمدة( 12متطلبات اجبارية ) .أ

 المتطلب سابق عدد الساعا  اس  المساق المساق رق  رم  المساق

AL 101  3 1لغة عربية  

El 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EL 099 استدراكي ستدراكيإ –ت لغة إنجلياية مهارا  

AL 099  استدراكي ستدراكيا –لغة عربية  

COMP 099  استدراكي ستدراكيإ –مهارات حاسوب  

 

 ساعة معتمدة يختارها الطالب من المساقات.  15متطلبات اختيارية:  .ب

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum101 3 عالميةالثقافة اإل 

2. Hum102 3 نتماءالمواطنة واإل 

3. Hum103 3 سالم فكر وحضارةاإل 

4. Hum104 3 الفن والسلوك 

5. Hum105 3 نسانيةردن في الحضارة اإلسهام األإ 

6. Hum106 3 نسانيةمقدمة في دراسة الثقافات اإل 

7. Hum107 3 نسانحقوق اإل 

8. Hum108 3 يرمهارات التفك 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

12. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

 المساقا  العلمية

1 Sci101 3 البيئة والصحة العامة 

2 Sci102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3 Sci103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4 Sci104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5 Sci105 3 الطاقة المتجددة 

6 Sci106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

7 Sci107 3 البح  العلمي 
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 متطلبا  كلية اآلداب المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريا في كلية اآلداب وعددها 21 ساعة معتمدة.

 ساعة معتمدة 21متطلبا  الكلية: 

الكلية متطلبات 

 )االجباري(

 ساعة معتمدة( 15)

 

SOC 101  )مدخإ الى علم االجتماع( 

ENGL 105 )مهارات لغوية( 

ARAB 107  )فن الكتابة و التعبير( 

HISTORY 121 )تاريخ الحضارة العربية االسالمية( 

Sci 108  ( 2)مهارات الحاسوب 

كلية المتطلبات 

 االختياري

 ساعات معتمدة( 6)

 يختارها الطالب من احدى المجموعات التالية:

1.  ARAB 108; HIST 273A & 251; PS 101; PS 106 

2. TURK 108; PERS 101A; HEBR 101A  

3. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; ATAL 110; 

KORE 110; CHIN 110 

4. ENGL 406 ; ENGL 354 

 

 ساعة معتمدة 84:  متطلبا  القس 

 معتمدة ساعة 72: اتجبارية القس  متطلبا 

 المتطلب السابق اس  المساق رق  المساق رم  المساق

ARAB 211 ( المرفوعات1نحو )  

ARAB 220 الشعر الجاهلي  

ARAB 221 الشعر اإلسالمي واألموي ARAB220 

ARAB 222 النثر العربي القديم  

History 226 األندلاتاريخ المغرب و  

ARAB 241 العروض واإليقاع الشعري  

ARAB 242 المكتبة العربية  

ARAB 312 ( المنصوبات2نحو ) ARAB211 

ARAB 313 الصرف  

ARAB 314 اللسانيات ARAB312 

ARAB 320 ( 1الشعر العباسي) ARAB 221 

ARAB 331 النقد القديم ARAB320 

History 332  تاريخ العرب الحدي  

ARAB 410 ( التوابع والمجرورات واألساليب النحوية3نحو ) ARAB 312 

ARAB 411 العربية اللغة فقه  

ARAB 413 ( نحو األدوات4نحو ) ARAB 331 

ARAB 420 الشعر األندلسي والمغربي ARAB320 

ARAB 422 (  1الشعر الحدي) ARAB 320 

ARAB 424 (  1النثر الحدي) ARAB 320 

ARAB 425 (2ر الحدي  )النث ARAB 424 

ARAB 426 األدب المقارن ARAB 425 

ARAB 431 البال ة العربية  

ARAB 432  النقد الحدي  

ARAB 440 مناهج البح  في األدب واللغة  

 

 التالية المساقا  من الطالب يختار ا  معتمدة ساعا   12:  اكختيارية القس  متطلبا 

 المتطلب السابق ساقاس  الم رق  المساق رم  المساق

ARAB 223 قضايا األدب الجاهلي  

ARAB 315 لغة سامية أو شرقية  

ARAB 316 المعجمية والمصطلحية  

ARAB 321 ( 2الشعر العباسي)  ARAB320 

ARAB 322 أدب الفرق اإلسالمية  
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 المتطلب السابق ساقاس  الم رق  المساق رم  المساق

ARAB 323 أدب الحروب الصليبية  

ARAB 332  علوم القرآن والحدي  

ARAB 412 س النحويةالمدار   

ARAB 414 ( نحو وظيفي5نحو )   

ARAB 415 كتاب خاص في اللغة أو النحو  

ARAB 416 بح  في اللغة  

ARAB 417 موضوعات خاصة  

ARAB 421 النثر األندلسي والمغربي ARAB 222 

ARAB 423 (  2الشعر الحدي)  ARAB422 

ARAB 427 أدب العصور المتتابعة  

ARAB 428 ي األدب العربي القديمالسرديات ف   

ARAB 429 األدب الحدي  في األردن  

ARAB 434 البيان القرآني والنبوي  

 

 

 أعضاي  يئة التدريس في قس  اللغة العربية وآدابها

 البريد اتلكترومي المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 amalnas@yu.edu.jo دكتوراه استاي امإ طاهر محمد نصير

 b.quttous@yu.edu.jo دكتوراه استاي حمن قطوسبسام موسى عبدالر

 khalaf_kh@yu.edu.jo دكتوراه استاي خلف خازر ملحم الخريشه

 sheikla@yu.edu.jo دكتوراه استاي خليإ محمد خليإ الشيخ خليإ

 zazzubia@yu.edu.jo دكتوراه استاي زياد صالح المحمود الاعبى

 aqtashabdul@yu.edu.jo وراهدكت استاي عبدالحميد محمد سلمان االقطش

 abdalqader.m@yu.edu.jo دكتوراه استاي عبدالقادر مرعي العلي بني بكر

 irramini@yu.edu.jo دكتوراه استاي عرسان حسين عرسان الرامينى

 fayezaref@yu.edu.jo دكتوراه استاي فايا عارف سليمان القرعان

 safa@yu.edu.jo دكتوراه استاي فيصإ ابراهيم رشيد صفا

 jaafrehm@yu.edu.jo دكتوراه استاي ماجد ياسين كريم الجعافره

 mdarabseh@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمود محمد حسن درابسه

 Mukhaimar@yu.edu.jo دكتوراه استاي مخيمر صالح موسى يحيى

 rmousa@yu.edu.jo دكتوراه استاي موسى سامح ارشيد ربابعه

 haddadn@yu.edu.jo دكتوراه استاي دنبيإ يوسف صالح حدا

 yahya.a@yu.edu.jo دكتوراه استاي يحيى عطية السالم عبابنة

 yousef.m@yu.edu.jo دكتوراه استاي يوسف مسلم عبدالقادر ابوالعدوس

 shanwan@yu.edu.jo دكتوراه استاي يونا خيرو شنوان شديفات

 ahmad_d@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك احمد محمد ييب ابودلو

 talafheh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك امجد عيسى قاسم طالفحه

 hamedk@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك حامد كساب عياط الحبيالن

 khalid.bnidomi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك خالد قاسم حسين بني دومي

 ahadrusi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك سالم مرعى حسين الهدروسى

 zmohammad@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد خالد االحمد الاعبى

 mahmoud.khresat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمود سالم عيسى خريسات

 hydr@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك مصطفى طاهر احمد الحيادره
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 وآدابها اتمجلي ية اللغة قس 

ات في اللغة على تاويد طلبة التخصج بمساق 1976نجلياية وآدابها منذ تأسيسه مع نشأة الجامعة عام للغة اإليقوم قسم ا

طلبة التخصج  وفضال عن إعداد ،االنجلياية واللغويات واألدب االنجلياي واألدب األمريكي واألدب المقارن والترجمة والكتابة

 .نجليايةإن القسم يخدم طلبة الجامعة من خالل التخصج الفرعي في اللغة االف، للحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير

ويحصإ الطالب في أي منها على  ، ليا األول في اللغويات والثاني في األدب والنقدفي الدراسات الع  يطرح القسم برنامجين

ا ثالث ا في تخصج روحة. وكان القسم يطرح برنامج  ( ساعة معتمدة واجتياز امتحان شامإ أو كتابة أط33درجة الماجستير بعد إتمامه )

 .2010/2011ماجستير الترجمة منذ أوائإ التسعينات إلى حين انتقال هذا التخصج إلى قسم الترجمة من بداية العام الجامعي 

سه بالتعاون مع مركا تأسي ا ألهداف الجامعة في خدمة المجتمع يساهم القسم منذوتحقيق   ، يعد هذا القسم من أكبر األقسام في الجامعة

قطاعات مختلفة االستشارات وخدمة المجتمع في إعداد وتطوير وتدريا برامج اللغة االنجلياية التي ينفذها المركا في األردن ول

ت وطلبة وقد  ط  هذه البرامج احتياجات قطاعات المهندسين واألطباء وموظفي البنوك وفنيي الشركا، حسب الحاجة لكإ منها

 .رس والرا بين في إكمال تعليمهم في الخارجالمدا

 ، حوثهممن ضمن أنشطة القسم موسم ثقافي تلقى فيه سلسلة من المحاضرات تعكا اهتمامات أعضاء الهيئة التدريسية وب

ا مرة عالمي   امؤتمر   كذلك كان يعقد القسم، ويعقد القسم عددا من الندوات كما يتم عرض أفالم وأشرطة فيديو لروائع األدب االنجلياي

 .كإ عامين يدعى له باحثون من الجامعات العربية والغربية في حقول اللغة واألدب والترجمة

حملة دكتوراه أما خريجو القسم من حملة البكالوريوس والماجستير فهم اآلن يشكلون نسبة كبيرة من أعضاء هيئة التدريا )

 .ة وبخاصة العلوم والتكنولوجيا وفيالدلفيا وجدارا ومؤتةوماجستير( من مختلف الرتب في معظم الجامعات األردني

 

English.dept@yu.edu.jo 

 2631فرعي  0096227211111هاتف 
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 وآدابها اتمجلي ية اللغة قس  في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة
 

 جلياية و ادابها بعد اتمام المتطلبات التالية: تمنح درجة البكالوريا في اللغة االن

ت الشددددددروط المنصددددددوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريا في جامعة اليرموك الصددددددادرة بموجب نظام منح الدرجا .1

 . 1976لسنة  76العلمية و الشهادات في جامعة اليرموك رقم 

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:27تخصج لها )  :متطلبات الجامعـة .2

 عل  النحو التالي:( ساعة معتمدة 12تخصج لها ) :لبا  اجباريةمتط .أ

 متطلب سابق عدد الساعا  اس  المساق رق  رم  المساق

AL 101  3 1لغة عربية  

EL 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EL 99  اكياستدر ستدراكيإ –مهارات لغة إنجلياية  

AL 99  استدراكي ستدراكيا –لغة عربية  

COMP 99  استدراكي ستدراكيإ –مهارات حاسوب  

 

ساعات معتمدة يختارها الطالب من 15تخصج لها ) : متطلبا  اختيارية .ب ى النحو خارج كليته في أحد المجاالت عل( 

 التالي:

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 ساميةالمساقا  اكم

1 Hum101 3 الثقافة اإلعالمية 

2 Hum102 3 المواطنة واإلنتماء 

3 Hum103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4 Hum104 3 الفن والسلوك 

5 Hum105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6 Hum106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7 Hum107 3 حقوق اإلنسان 

8 Hum108 3 التفكير مهارات 

9 Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10 Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11 Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

12 Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

 المساقا  العلمية

1 Sci101 3 البيئة والصحة العامة 

2 Sci102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3 Sci103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4 Sci104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5 Sci105 3 الطاقة المتجددة 

6 Sci106 3 اإلدارة وتنمية المجتمع 

7 Sci107 3 البح  العلمي 
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 .تمدةساعة مع 21داب وعددها المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريا في كلية اآل دابمتطلبا  كلية اآل .3

 ساعة معتمدة 21متطلبا  الكلية: 

 الكلية )اكجبار (متطلبا  

 ساعة معتمدة( 15)

 

SOC 101  )مدخإ الى علم االجتماع( 

ENGL 105 )مهارات لغوية( 

ARAB 107  )فن الكتابة و التعبير( 

HISTORY 121 )تاريخ الحضارة العربية االسالمية( 

Sci 108  ( 2)مهارات الحاسوب 

 لكلية اكختيار امتطلبا  

 ساعا  معتمدة( 6)

 يختارها الطالب من احدى المجموعات التالية:

1.  ARAB 108; HISTORY 229; HISTORY 231; PS 101; PS106; 

GEO 100 

2. TURK 101; PER 111; HEB 111  

3. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; ITAL110; 

KORE 110; CHIN 110 
 

 

 للطلبة(     )مسارا  استرنادية  Tracks -- تيةاآل المسارا في  ساعة معتمدة 75وهي  باريةاكج التخصص. متطلبات 4

  Literary Appreciation (18 Cred.Hrs.)ساعة معتمدة   18: ويخصج لها . التاوق اكدبيأ

  Literary Analysis (15 Crd. Hrs.) ساعة معتمدة. 15: ويخصج لها التحليل اكدبي ب.

 Language Skills (18 Cred. Hrs.)ساعة معتمدة.  18: ويخصج لها   اللغويةالمهاراج. 

  Linguistics (15 Cred. Hrs.)ساعة معتمدة.  15: ويخصج لها ا ــــويــاللغد. 

 Supporting courses(.Cred. Hrs 9ساعات معتمدة ) 9: ويخصج لها مساقا  مسامدةهـ. 

للغة الالدب و  يختارها الطالب من مجموعة المساقات االختيارية معتمدة  اساع 9لها  يخصجو اختيارية متطلبا . 5

 . )اللغويات(
 

 دابها: آمواد يطرحها قس  اللغة اكمجلي ية و

 دابمساق اجبار  لطلبة كلية اآل .1

Course 

Number 
Course Title Language # of Credit 

ENGL 105 مهارات لغوية English 3 

 

 

 وفق الترتيب اآلتي:  ( ساعة معتمدة84) هة و ادابها ويخصص ليلغة اكمجلي ال برمامجمتطلبا  

 ( ساعة معتمدة و ي:75إجبارية )مساقا   .أ
 

Course 

Number 
Course Title Pre-requisite Language 

# of 

Credit 

ENGL 101 قواعد اللغة االنجلياية  English 3 

ENGL 102  مهارات القراءة  English 3 

ENGL 103 مقدمة في االدب  English 3 

ENGL 104 االستماع والتحدث  English 3 

ENGL 106  مقدمة في القصة القصيرة ENGL 103 English 3 

ENGL 203 اصوات اللغة االنجلياية ENGL 101+102 English 3 

ENGL 204 الفقرة كتابة  ENGL 101+102 English 3 

ENGL 205  المقالة كتابة  ENGL 204 English 3 

ENGL 211 ( ما قبإ الرومانسية1عرض لالدب االنجلياي )  ENGL 106+204 English 3 

ENGL 212 ( منذ الرومانسية2عرض لالدب االنجلياي )  ENGL 211 English 3 

ENGL 213 عرض لالدب االمريكي ENGL 106 + 204 English 3 

ENGL 214 االدب العالمي ENGL 106 + 204 English 3 

ENGL 220 صوتيات اللغة االنجلياية ENGL 203 English 3 
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Course 

Number 
Course Title Pre-requisite Language 

# of 

Credit 

ENGL 321 مقدمة في اللغويات ENGL 220 English 3 

ENGL 323 النحو االنجلياي ENGL 321 English 3 

ENGL 330 الكتابة عن االدب ENGL 106 + 205 English  

ENGL 331 النقد االدبي ENGL 212 + 213 English  

ENGL 354 مقدمة في الدراسات الثقافية ENGL 212+214 English  

ENGL 406 كتابة بحثية ENGL 330 English  

ENGL 422 علم الصرف في االنجلياية ENGL 321 English  

ENGL 424 علم الداللة و البراجماتية ENGL 321 English  

ENGL 432 دراسات في الرواية ENGL 212+213 English  

ENGL 433 راسات في الدراما د  ENGL 212+213 English  

ENGL 434 دراسات في الشعر ENGL 212+213 English  

ENGL 460 لغويات تطبيقية ENGL 321 English  

ENGL 101 قواعد اللغة االنجلياية  English 3 

ENGL 102  مهارات القراءة  English 3 

ENGL 103 مقدمة في االدب  English 3 

ENGL 104 االستماع و التحدث  English 3 

Total 75 Credit Hour 

 

 ( ساعة معتمدة موتعة كما يلي:9مساقا  اختيارية )ب. 

 التالية:    دبمساقا  األيختار ا الطالب من  معتمدة ساعا  6.   1

# of Credit Language Pre-requisite Course Title Course 

Number 

3 English ENGL 212 نهضة الى عصر اعادة الملكيةعصر ال ENGL 340 

3 English ENGL  212 العصر االوجستي الى الرومانسية ENGL 341 

3 English ENGL 212 االدب الفكتوري ENGL 342 

3 English ENGL 211 + 214  االساطير ENGL 350 

3 English ENGL 213  1900االدب االمريكي منذ البدايات وحتى ENGL 353 

3 English ENGL 330 االدب المعاصر ENGL 451 

3 English ENGL 330 موضوع خاص في االدب ENGL 452 

3 English ENGL 330 ادب ما بعد االستعمار ENGL 455 
 

 

 التالية:  اللغة )اللغويا (يختار ا الطالب من مساقا   معتمدة ساعا  3 .2
 

Course 

Number 
Course Title Pre-requisite Language 

# of 

Credit 

ENGL 306 قواعد اللغة االنجلياية المتقدمة ENGL 101+ 205 English 3 

ENGL 325 تاريخ اللغة االنجلياية ENGL 321 English 3 

ENGL 326 اللغويات االجتماعية ENGL 321 English 3 

ENGL 427 اللغويات النفسية ENGL 321 English 3 

ENGL 428 موضوع خاص في اللغة ENGL 321 English 3 

ENGL 461 تدريا اللغة االنجلياية لغير الناطقين بها ENGL 321 English 3 
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 أعضاي  يئة التدريس في قس  اللغة اكمجلي ية وآدابها

 البريد اتلكترومي المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 rsaljarrah@yu.edu.jo دكتوراه استاي رشيد سليم المفلح الجراح

 fadia@yu.edu.jo دكتوراه استاي فايا احمد السيوفي فادية

 fawaz_m@yu.edu.jo دكتوراه استاي فواز محمد الراشد العبدالحق

 lkhammad@yu.edu.jo دكتوراه استاي لمياء خليإ نايف حماد

 nasser@yu.edu.jo دكتوراه استاي ناصر يوسف محمد الحسن

 yfbader@yu.edu.jo دكتوراه استاي يوسف فرحان عبدهللا بدر

 osama.omari@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك اسامه محمود محمد عمري

 aya-aka@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك ايه وليد فياض عكاوي

 hobeidat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك حسين على فالح عبيدات

 susanne.ramadan@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك سوزان محمدسعيد عبدهللا الرمضان

 drsakash@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك صياح محمد النايف العكش

 dagamseh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عبدهللا محمد الفي الدقامسه

 aziz@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عايا صبحي محمد جابر

 ghada.s@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك  اده سليمان عيسى سعسع

 fatin@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك فاتن عوض مصطفى ابوهالل

 m.zuraikat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك مالك جمال سرور زريقات

 rawashdah@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد احمد محمد رواشده

 hanakhasawneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك هنا فايا سليم خصاونه

 shawashreh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد عقاب يوسف جبر الشواشره

 faisal.rawashdeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد فيصإ ابراهيم فيصإ رواشده

 majdi.a@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد مجدي ضيف هللا عقله ابودلبوح

 nancy.d@yu.edu.jo وراهدكت استاي مساعد نانسي حابا شاكر الد مي

 sawsand@yu.edu.jo ماجستير مدرس سوسن احمد جبر الدرايسه

 mariam@yu.edu.jo ماجستير مدرس مريم محمد عبدالعايا المومني

 naila@yu.edu.jo ماجستير مدرس نائله محمد الحمد العبدهللا
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 التاريــخ قسـ 

 ، في التاريخ وبدأ منذ تأسيسه بمنح درجة البكالوريوس ،م1983/1984عام  تأسا ،أحد األقسام األكاديمية في كلية اآلداب

 :م في تخصصي1987/1988ثم بدأ بمنح درجة الماجستير في مطلع العام الدراسي 

 التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية. 

 التاريخ الحدي  والمعاصر. 

دكتوراه في م ومنح درجة ال2000/2001من العام الدراسي  ثم أنشئ برنامج الدكتوراه في القسم في الفصإ الدراسي األول

 :الفلسفة في تخصصي

 التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية. 

 التاريخ الحدي  والمعاصر. 

 

History.dept@yu.edu.jo 

 2355فرعي  0096227211111هاتف 
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 التاريخ قس  في لبكالوريوسا لدرجة الدراسية الخطة

 تمنح درجة البكالوريوس في اآلداب في قسم التاريخ بعد إتمام المتطلبات اآلتية:

درجات العلمية .الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك الصادرة بموجب نظام منح ال1

  .1976لسنة  76والشهادات في جامعة اليرموك رقم 

 2. متطلبات الجامعة عددها 27 ساعة معتمدة حسب قرار مجلا التعليم العالي. 

 3. متطلبات كلية اآلداب عددها 21 ساعة معتمدة تحددها الجامعة.

 على النحو التالي: ساعة معتمدة 84. متطلبات التخصج وهي 4

 تية:     ساعة معتمدة في المجاالت المعرفية اآل 75مساقات قسم إجبارية ويخصج لها  -أ

a)  ساعة معتمدة. 12مجال التاريخ القديم ويخصج له 

b)  ساعة معتمدة. 30مجال التاريخ اإلسالمي ويخصج له 

c)   ساعة معتمدة. 24مجال التاريخ الحدي  والمعاصر ويخصج له 

d)  ساعات معتمدة. 9مجال فلسفة ومناهج البح  في التاريخ ويخصج له 

 عتمدة.ساعات م 9مساقات قسم اختيارية ويخصج لها  -ب

 

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:27تخصج لها )  متطلبا  الجامعـة:

 على النحو التالي:( ساعة معتمدة 12تخصج لها ) :متطلبا  اجبارية .1

 متطلب سابق عدد الساعا  اس  المساق رق  رم  المساق

AL 101  3 1لغة عربية  

EL 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EL 99  استدراكي ستدراكيإ –مهارات لغة إنجلياية  

AL 99  استدراكي ستدراكيا –لغة عربية  

COMP 99  استدراكي ستدراكيإ –مهارات حاسوب  

 

 

ساعات معتمدة يختارها الطالب من 15تخصج لها ) : متطلبا  اختيارية .2 ى النحو خارج كليته في أحد المجاالت عل( 

 الي:الت

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1 Hum101 3 الثقافة اإلعالمية 

2 Hum102 3 المواطنة واإلنتماء 

3 Hum103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4 Hum104 3 الفن والسلوك 

5 Hum105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6 Hum106 3 ة الثقافات اإلنسانيةمقدمة في دراس 

7 Hum107 3 حقوق اإلنسان 

8 Hum108 3 مهارات التفكير 

9 Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10 Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11 Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

12 Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 



 

111 
 

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  العلمية

1 Sci101 3 البيئة والصحة العامة 

2 Sci102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3 Sci103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4 Sci104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5 Sci105 3 الطاقة المتجددة 

6 Sci106 3 اإلدارة وتنمية المجتمع 

7 Sci107 3 البح  العلمي 

 

 دة.ساعة معتم 21خطة الدراسية لدرجة البكالوريا في كلية اآلداب وعددها المبينة في ال متطلبا  كلية اآلداب

 ساعة معتمدة 21متطلبا  الكلية: 

الكلية متطلبات 

 )االجباري(

 ساعة معتمدة( 15)

 

SOC 101  )مدخإ الى علم االجتماع( 

ENGL 105 )مهارات لغوية( 

ARAB 107  )فن الكتابة و التعبير( 

HISTORY 121 ضارة العربية االسالمية()تاريخ الح 

Sci 108  ( 2)مهارات الحاسوب 

الكلية متطلبات 

 االختياري

 ساعات معتمدة( 6)

 يختار ا الطالب من احدى المجموعا  التالية:

1.  ARAB 108; HISTORY 229; HISTORY 231; PS 101; PS106; GEO 

100 

2. TURK 101; PER 111; HEB 111  

3. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; ITAL110; KORE 

110; CHIN 110 

 

 ساعة معتمدة 48متطلبا  القس  للتخصص المنفرد:  

 ساعة معتمدة 57متطلبا  القس  اتجبارية : 
ساعا  معتمدة يختار ا   9متطلبا  القس  اكختيارية: 

 الطالب من المساقا  التالية

رم  

 المساق

رق  

 المساق
 اس  المساق

المتطلب 

 السابق

 رم 

 المساق

رق  

 المساق
 اس  المساق

hist 141 مدخإ لدراسة التاريخ  hist 227 
تاريخ األردن وفلسطين في 

 العصر اإلسالمي

Hist 111 تاريخ الشرق األدنى القديم  hist 228 الحضارة العربية في األندلا 

Hist 112 تاريخ اليونان والعصر الهلينستي  hist 325 
موضوع خاص في التاريخ 

 سالمياإل

Hist 113 تاريخ الرومان  hist 333 تاريخ ايران وتركيا المعاصر 

Hist 114 تاريخ العرب قبإ اإلسالم  
hist 421 

موضوع خاص في الفكر 

  منهج البح  التاريخي Hist 142 اإلسالمي

Hist 221 
تاريخ صدر اإلسالم )عصر 

 الرسول والخلفاء الراشدين(
 hist 437 

تاريخ موضوع خاص في 

 األردن الحدي  والمعاصر

Hist 222 تاريخ الدولة األموية Hist 221 
hist 438 

موضوع خاص في التاريخ 

 الحدي  والمعاصر
Hist 223 ( 1تاريخ الدولة العباسية) Hist 222 

hist 439 
تاريخ الواليات المتحدة 

 Hist 223 (2تاريخ الدولة العباسية ) Hist 224 األمريكية

Hist 225 الفرق اإلسالمية  hist 444 فلسفة التاريخ 

Hist 226 تاريخ المغرب واألندلا     

Hist 321 تاريخ الدولة الفاطمية  

Hist 322 
تاريخ أوروبا في  العصور 

 الوسطى
 

   

Hist 323 
الغاو الفرنجي والمغولي للعالم 

 اإلسالمي
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 ساعة معتمدة 48متطلبا  القس  للتخصص المنفرد:  

 ساعة معتمدة 57متطلبا  القس  اتجبارية : 
ساعا  معتمدة يختار ا   9متطلبا  القس  اكختيارية: 

 الطالب من المساقا  التالية

رم  

 المساق

رق  

 المساق
 اس  المساق

المتطلب 

 السابق

 رم 

 المساق

رق  

 المساق
 اس  المساق

Hist 324 كتاريخ األيوبيين والممالي     

Hist 331 تاريخ الدولة العثمانية Hist 324 
   

Hist 332  تاريخ العرب الحدي     

Hist 431  تاريخ العالم الحدي     

Hist 432 تاريخ العرب المعاصر Hist 332 
   

Hist 433 
تاريخ الخليج العربي الحدي  

 والمعاصر
 

   

Hist 434   والمعاصرتاريخ األردن الحدي     

Hist 435 القضية الفلسطينية     

Hist 436 تاريخ العالم المعاصر Hist 431    

hist 443 مشروع تخرج Hist 142    

 

 

 أعضاي  يئة التدريس في قس  التاريخ

 البريد اتلكترومي المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 jawarneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي احمد محمد محمود الجوارنه

 moh.anagreh@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد محمود خلف عناقره

 n.jubran@yu.edu.jo دكتوراه استاي نعمان محمود احمد جبران

 waleed_j@yu.edu.jo دكتوراه استاي وليد صبحي سليم العريض

 thabet@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك ثاب   ازي بدر العمري

 jber@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك يبجبر محمد مذيب الخط

 raed.hayajneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك رائد احمد ياسين هياجنه

 abdalmoiz.b@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عبد المعا عصري محمد بني عيسى

 shamomar@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عمر صالح علي العمري

 fayzeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك حمد حجازيفاياة عبدالرحمن م

 m.banisalamah@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد عبدالرحمن نايإ بني سالمه

 m.almazawdah@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد علي سماره المااوده

 mudar.t@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك مضر عدنان صالح طلفاح

 alyaekoub@yu.edu.jo ماجستير مدرس احمدسليم اليعقوب المساعدهمحمد 
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 الحديثة اللغا  قســـــــ 

المؤهلين في اللغة الفرنسية وفي تخصصات   م تلبية حاجات المجتمع األردني من84/1985أنشىء قسم اللغات الحديثة عام 

لجامعة لدراسة بعض استجابة وتلبية لحاجات طلبة لكليات األخرى في مساندة في اللغات األسبانية واإليطالية واأللمانية والروسية ا

 .اللغات األجنبية

ا رئيسي ا و آخر منفرد ا في اللغة الفرنسية. كذلك يسمح لطلبة القسم بالتفريع في   يقدم القسم في إطار خطته الدراسية تخصص 

طلبة العديد من األقسام ي أقسام كلية الصحافة واالعالم. كما يسمح لالترجمة وف ،اللغة اإلنجلياية ، األقسام التالية: اللغة العربية

الكورية والصينية يطالية والروسية واأللمانية واألخرى بالتفريع في قسم اللغات الحديثة. كما يطرح القسم مساقات في اللغات اإل

 .التعرف إلى لغات وثقافات جديدةكمتطلبات جامعة و كلية اختيارية كي يتيح لطلبة الجامعة على اختالف تخصصاتهم 

 -:2018/2019استحداث ثالث مسارات جديدة في القسم وتم اعتمادها والعمإ بها على بداية الفصإ الدراسي الثاني  وتمّ 

 .نجليايةإلغة  -سبانية إلغة  .1

 .نجليايةإلغة  - لغة ألمانية .2

 .نجليايةإلغة  - لغة فرنسية .3

ويلك بالتعاون  2010/2011 اللغة الفرنسية ابتداء  من الفصإ الثاني للعام الدراسي - تتم افتتاح برنامج ماجستير في اللغويا

اون مع الجامعات لى تعايا التعإعقد اتفاقية مع الوكالة الجامعية للفرانكوفونية التي تهدف  كما تمّ ، مع جامعة نان  الفرنسية

 .الفرانكوفونية في منطقة الشرق األوسط

ظم القسم العديد كما ين، الفرنسية 2المنح لطلبة البكالوريوس لقضاء فصإ دراسي واحد في جامعة ليون  ويقدم القسم عدد ا من

سية في عمان والتي من األنشطة الثقافية الالمنهجية بالتعاون مع عدد من السفارات األجنبية في األردن وعلى رأسها السفارة الفرن

 .ونية الذي ياخر بعدد من األنشطة اللغوية والثقافية المتنوعةتنظم في شهر آيار من كإ عام أسبوع الفرانكوف

 

Mlanguages.dept@yu.edu.jo 

 3360فرعي  0096227211111هاتف 

 

  

mailto:Mlanguages.dept@yu.edu.jo
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 الفرمسية اللغة /الحديثة اللغا  قس  في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

( 132فرنسية ) لغة /عدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسية لنيإ درجة البكالوريوس في تخصج اللغات الحديثةيكون الحد األدنى ل

 ساعة معتمدة موزعة على المجاالت المعرفية كما حددتها هيئة االعتماد الخاص على النحو التالي:

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:27تخصج لها )  متطلبا  الجامعـة: .1

 عل  النحو التالي:( ساعة معتمدة 12تخصج لها ) :متطلبا  اجبارية -أ

 متطلب سابق عدد الساعا  اس  المساق رق  رم  المساق

AL 101  3 1لغة عربية  

EL 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EL 99  استدراكي ستدراكيإ –مهارات لغة إنجلياية  

AL 99 استدراكي ستدراكيا –غة عربية ل  

COMP 99  استدراكي ستدراكيإ –مهارات حاسوب  

 

لى عخارج كليته في أحد المجاالت ( سدددداعات معتمدة يختارها الطالب من 15تخصددددج لها )  متطلبا  اختيارية: -ب

 النحو التالي:

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1 Hum101 3 الثقافة اإلعالمية 

2 Hum102 3 المواطنة واإلنتماء 

3 Hum103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4 Hum104 3 الفن والسلوك 

5 Hum105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6 Hum106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7 Hum107 3 حقوق اإلنسان 

8 Hum108 3 مهارات التفكير 

9 Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10 Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11 Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

12 Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

 المساقا  العلمية

1 Sci101 3 البيئة والصحة العامة 

2 Sci102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3 Sci103 3 ياقة البدنية للجميعالل 

4 Sci104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5 Sci105 3 الطاقة المتجددة 

6 Sci106 3 اإلدارة وتنمية المجتمع 

7 Sci107 3 البح  العلمي 
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 ة.ساعة معتمد 21المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريا في كلية اآلداب وعددها  متطلبا  كلية اآلداب .2

 ساعة معتمدة 21  الكلية: متطلبا

الكلية متطلبات 

 )االجباري(

 ساعة معتمدة( 15)

 

SOC 101  )مدخإ الى علم االجتماع( 

ENGL 105 )مهارات لغوية( 

ARAB 107  )فن الكتابة و التعبير( 

HISTORY 121 )تاريخ الحضارة العربية االسالمية( 

Sci 108  ( 2)مهارات الحاسوب 

الكلية متطلبات 

 ارياالختي

 ساعات معتمدة( 6)

 يختارها الطالب من احدى المجموعات التالية:

1.  ARAB 108; HISTORY 229; HISTORY 231; PS 101; PS106; 

GEO 100 

2. TURK 101; PER 111; HEB 111  

3. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; ITAL110; KORE 

110; CHIN 110 

 
 

 

 

 ة معتمدة و ت مل:( ساع84متطلبا  القس : يخصص لها ) .3

 .ساعة معتمدة 63المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية :  -أ

 .ساعة معتمدة 12المجاالت المساندة اإلجبارية :  -ب

 .ساعات معتمدة 9المتطلبات اإلختيارية :  -ت

 

 تمدةعمساعة  75=  12+ 63أوك: متطلبا  القس  اتجبارية )المجاك  النظرية األساسية + المجاك  المسامدة(:  

رم  

 المساق

رق  

 المساق
 اس  المساق

الساعا  

 المعتمدة
 موحظا  المتطلب السابق

FREN 111 
مساق مكثف في اللغة 

 (1الفرنسية )
 تم تغيير الترميا والترقيم ال يوجد 6

FREN 112 
مساق مكثف في اللغة 

 (2الفرنسية )
6 FREN 111 تم تغيير الترميا والترقيم 

FREN 213 3 (1تابي )التعبير الك FREN 112 
تم تغيير الترميا والترقيم 

 والتسمية

FREN 214 ( 1التعبير اللفظي) 3 FREN 112 
تم تغيير الترميا والترقيم 

 والتسمية

FREN 215 ( 2التعبير الكتابي) 3 FREN 213 
تم تغيير الترميا والترقيم 

 والتسمية

FREN 216 ( 2التعبير اللفظي) 3 FREN 214 
لترميا والترقيم تم تغيير ا

 والتسمية

FREN 221 3 االستيعاب الكتابي 
FREN 214 + 

FREN 215 

تم تغيير الترميا والترقيم 

 والتسمية

FREN 231 3 قواعد اللغة الفرنسية 
FREN 215 + 

FREN 216 

تم تغيير الترميا والترقيم 

 والتسمية

FREN 232 3 صوتيات اللغة الفرنسية 
FREN 215 + 

FREN 216 
 غيير الترميا والترقيمتم ت

FREN 241 3 مدخإ عام لألدب الفرنسي 
FREN 215 + 

FREN 216 

تم تغيير الترميا والترقيم 

 والتسمية

FREN 271 ( 1الحضارة الفرنسية) 3 
FREN 215 + 

FREN 216 

تم تغيير الترميا والترقيم 

 والتسمية

FREN 323 3 االستيعاب الشفهي FREN 216 
الترقيم تم تغيير الترميا و

 والتسمية

FREN 334 3 لغويات مقارنة FREN 231 تم تغيير الترميا والترقيم 

FREN 342 3 تاريخ األدب الفرنسي FREN 241 مساق جديد 

FREN 345 3 تحليإ الرواية الفرنسية FREN 241 تم تغيير الترميا والترقيم 
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رم  

 المساق

رق  

 المساق
 اس  المساق

الساعا  

 المعتمدة
 موحظا  المتطلب السابق

FREN 351 ( 1ترجمة) 3 FREN 231 
تم تغيير الترميا والترقيم 

 والتسمية

FREN 361 3 الفرنسية في مجال السياحة FREN 271 تم تغيير الترميا والترقيم 

FREN 362 
أساليب تدريا اللغة 

 الفرنسية
3 FREN 271 

تم تغيير الترميا والترقيم 

 والتسمية

FREN 373 ( 2الحضارة الفرنسية) 3 FREN 271 مساق جديد 

FREN 439 3 اللغويات و علم المعاني FREN 334 
تم دمج مساقين في مساق 

 واحد

FREN 447 3 تحليإ الشعر الفرنسي FREN 241 تم تغيير الترميا والترقيم 

FREN 453 ( 2ترجمة) 3 FREN 351 
تم تغيير الترميا والترقيم 

 والتسمية

FREN 465 3 الفرنسية في مجال التعليم FREN 362 مساق جديد 
 

    ساعا  معتمدة يختار ا الطالب من بين المساقا  التالية: 9 ا: متطلبا  القس  اتختيارية:ثاميً 

رم  

 المساق

رق  

 المساق
 اس  المساق

الساعا  

 المعتمدة
 موحظا  المتطلب السابق

FREN 233 3 القواعد المتقدمة للغة الفرنسية FREN 215 
تم تغيير الترميا 

 والترقيم والتسمية

FREN 335 3 اللغويات اإلجتماعية FREN 231 
تم تغيير الترميا 

 والترقيم

FREN 363 3 اللغة الفرنسية ألهداف جامعية FREN 231 مساق جديد 

FREN 372 
دراسة نصوص في التاريخ 

 والحضارة
3 FREN 271 

تم تغيير الترميا 

 والترقيم

FREN 452 3 استخدام الحاسب في مجال الترجمة FREN 351 مساق جديد 

FREN 454 
السياحة الترجمة في مجال 

 واإلعالم
3 FREN 351 مساق جديد 

FREN 466 3 الفرنسية كلغة أعمال 
FREN 221 + 

FREN 231 

تم تغيير الترميا 

 والترقيم

FREN 467 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 وتعليم اللغة الفرنسية
3 FREN 362 مساق جديد 

 
 

 أعضاي  يئة التدريس في قس  اللغا  الحديثة
 

 البريد اتلكترومي المؤ ل العلمي بةالرت اكس 

 elierabadi@yu.edu.jo دكتوراه استاي ايلي عيسى سليم الربضي

 rehail@yu.edu.jo دكتوراه استاي حسين عبدهللا محمود الرحيإ

 malali@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمود يوسف الصالح العلي

 batoul@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد بتول مجاهد شوك  المحيسن

 s.hammouri@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد سامر علي كريم الحموري

 m.alshtaiwi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد مأمون محمود عيسى الشتيوي

 mona.b@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد منى عاطف محمد بني بكر

 n.awawdeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد نبيإ  ازي احمد العواوده

 ranakand@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك رنا حسن يوسف قنديإ

 rihamja@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك رهام محمد حسن جرادات

 Ibrahim.shaboul@yu.edu.jo ماجستير مدرس ابراهيم عبدهللا حسين الشبول

 khalid.yones@yu.edu.jo ماجستير مدرس خالد فاروق ابراهيم يونا

 safazayed@yu.edu.jo ماجستير مدرس صفاء محمد قاسم زايد

 nadas@yu.edu.jo ماجستير مدرس ندى صالح صالح الناصر
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 اكجتماعية والخدمة اكجتماع عل  قس 

إلى دف القسم لمنح درجة البكالوريوس في علم االجتماع. ويه 1991/1992تأسا قسم علم االجتماع في بداية العام الجامعي 

وهو ما تحتاجه  ،عمليةإعداد الباحثين االجتماعيين والمرشدين واألخصائيين االجتماعيين من خالل تاويد الطلبة بالمعرفة النظرية وال

جستير في علم البدء ببرنامج الما تمّ  2001/2002وفي العام الجامعي ، مختلف المؤسسات االجتماعية والمجتمع المحلي بوجه عام

 .تخرج من القسم العديد من الطلبة األردنيين والعرب الذين درسوا قضايا ومشكالت مجتمعاتنا حي  ، االجتماع

قسم وتحدي  تعديإ اسم ال 2006/2007ولمواكبة حاجة المجتمع من المؤهلين في الخدمة االجتماعية تم في العام الجامعي 

 ، ة االجتماعيةوالتخصج الفرعي في علم االجتماع أو الخدم ،خطته لمنح درجة البكالوريوس في علم االجتماع والخدمة االجتماعية

 .كما ينوي القسم تعديإ خطة الماجستير إلضافة تخصج ماجستير في الخدمة االجتماعية

في خدمة  ومشاركتهم ، ويسهم أعضاء القسم في البح  العلمي من خالل دراسة العديد من الظواهر والمشكالت االجتماعية

شارات التي تساهم قد الندوات والمحاضرات المنهجية والالمنهجية والمشاركة في اللجان المجتمعية وتقديم االستالمجتمع عن طريق ع

ا  .والتنبؤ بالمشكالت المستقبلية لتفاديها وحلها ،في حإ المشكالت التي يواجهها المجتمع األردني حاضر 

 

Sociology.dept@yu.edu.jo 

 3663فرعي  0096227211111هاتف 
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 اكجتماعية والخدمة اكجتماع عل  تخصص البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 تمنح درجة البكالوريوس في قسم علم االجتماع والخدمة اإلجتماعية بعد إتمام المتطلبات التالية:

وجب الصادر بم  1989لسنه  2وريوس في جامعة اليرموك رقم الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكال .1

 .1976( لسنه 76نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم )

 

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:27تخصج لها )  متطلبا  الجامعـة: .2

 عل  النحو التالي:( ساعة معتمدة 12تخصج لها ) :متطلبا  اجبارية -أ

 متطلب سابق عدد الساعا    المساقاس رق  رم  المساق

AL 101  3 1لغة عربية  

EL 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EL 99  استدراكي ستدراكيإ –مهارات لغة إنجلياية  

AL 99  استدراكي ستدراكيا –لغة عربية  

COMP 99  استدراكي ستدراكيإ –مهارات حاسوب  

 

لى عخارج كليته في أحد المجاالت ( سدددداعات معتمدة يختارها الطالب من 15تخصددددج لها )  متطلبا  اختيارية: -ب

 النحو التالي:

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1 Hum101 3 الثقافة اإلعالمية 

2 Hum102 3 المواطنة واإلنتماء 

3 Hum103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4 Hum104 3 الفن والسلوك 

5 Hum105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6 Hum106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7 Hum107 3 حقوق اإلنسان 

8 Hum108 3 مهارات التفكير 

9 Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10 Hum110 3 في األردن ةالثقافة السياحية والفندقي 

11 Hum113 الفكر التربوي اإلسالمي  

12 Hum114 الحاكمية الرشيدة والنااهة  

 المساقا  العلمية

1 Sci101 3 البيئة والصحة العامة 

2 Sci102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3 Sci103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4 Sci104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5 Sci105 3 الطاقة المتجددة 

6 Sci106 3 اإلدارة وتنمية المجتمع 

7 Sci107 3 البح  العلمي 
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 ساعة معتمدة. 21المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريا في كلية اآلداب وعددها  متطلبا  كلية اآلداب .3

 ساعة معتمدة 21متطلبا  الكلية: 

الكلية متطلبا  

 )اكجبار (

 ة(ساعة معتمد 15)

 

SOC 101  )مدخإ الى علم االجتماع( 

ENGL 105 )مهارات لغوية( 

ARAB 107  )فن الكتابة و التعبير( 

HISTORY 121 )تاريخ الحضارة العربية االسالمية( 

Sci 108  ( 2)مهارات الحاسوب 

الكلية متطلبا  

 اكختيار 

 ساعا  معتمدة( 6)

 يختارها الطالب من احدى المجموعات التالية:

1.  ARAB 108; HISTORY 229; HISTORY 231; PS 101; PS106; GEO 

100 

2. TURK 101; PER 111; HEB 111  

3. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; ITAL110; KORE 

110; CHIN 110 

 
 

 ساعة معتمدة: 84ويخصج لها  متطلبا  القس  .4

 المجموع اكختيار  اكجبار  

 84 15 69 المنفرد 

 63 12 51 الرئيسي 

 21 - 21 الفرعي 

 
 

 مدلول رق  الع را  في قس  اكجتماع والخدمة اكجتماعية:

 علم االجتماع عام    صــفر

 هياكإ ونظم اجتماعية 1

 نظرية 2

 مناهج 3

 خدمة اجتماعية 4

 مشكالت ودفاع اجتماعي 5

 سكان 6

 ثقافة 7

 فلسفة 8

 تدريب ميداني 9

 

 .ساعة معتمدة 84نفرد و يخصص لها وك: متطلبا  التخصص المأ

 ساعة  ي: 69متطلبا  إجبارية ويخصص لها . 1

 الساعا  المعتمدة اســــــ  المساق رق  المساق رم  المساق

soc 102 3 دراسات في المجتمع االردني 

soc 112 3 بناء ونظم المجتمع 

soc 214 3 علم النفا االجتماعي 

soc 216 3 علم االجتماع األسري 

soc 222 3 الفكر االجتماعي عند العرب 

soc 225 3 النظرية االجتماعية 

soc 231 3 مناهج البح  في علم االجتماع 

soc 241 3 مقدمة في الخدمة االجتماعية 

soc 256 3 المشكالت االجتماعية 

soc 261 3 علم السكان 

soc 317 3 علم االجتماع السياسي 

soc 318 3 التغير االجتماعي 

soc 338 3 اإلحصاء االجتماعي 
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 الساعا  المعتمدة اســــــ  المساق رق  المساق رم  المساق

soc 346 3 الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي 

soc 347 3 خدمة الفرد 

soc 348 3 خدمة الجماعة 

soc 349 3 تنظيم وتنمية المجتمع 

soc 350 3 الخدمة اإلجتماعية في مجال الدفاع اإلجتماعي 

soc 419 3 نصوص إجتماعية باللغة اإلنجليايه 

Soc 442 3 مهارات االتصال في الخدمة االجتماعية 

Soc 443 3 الخدمة االجتماعية لذوي االحتياجات الخاصة 

Soc 448 3 علم االجتماع الطبي 

Soc 491 3 تدريب ميداني 

 

ن مساعا   6ساعا  من المجموعة اكول  و  9ساعة معتمدل بحيث يت   15متطلبا  اختيارية: ولها . 2

 ية:لمجموعة الثاما

 .ساعة معتمدل 9المجموعة األول : خاصة بعل  اتجتماع ويختار منها الطالب    

 الساعا  المعتمدة اســـــ  المساق رق  المساق رم  المساق

soc 217 3 المجتمعات الريفية والحضرية 

soc 321 3 علم اجتماع التنظيم 

soc 322 3 علم اجتماع األدب 

soc 371 3 الثقافة والشخصية 

soc 377 3 العولمة والثقافة 

soc 447 3 التخطيط والتنمية االجتماعية 
 

 

 .ةساعة معتمد 6المجموعة الثامية: الخاصة بالخدمة اتجتماعية ويختار منها الطالب 

 الساعا  المعتمدة اســــــــ  المساق رق  المساق رم  المساق

Soc 244 3 الخدمة اإلجتماعية في مجال رعاية الشباب 

Soc 246 3 الخدمة اإلجتماعية للمسنين 

Soc 249 3 الخدمة اإلجتماعية العمالية 

Soc 341 3 إدارة المؤسسات االجتماعية 

Soc 342 3 الخدمة اإلجتماعية في المجال األسري 

Soc 351 3 الخدمة اإلجتماعية في المجال الطبي 
 
 

 ق الترتيب التالي:ساعة معتمدة وف 63ثاميًا: التخصص الرئيسي: ويخصص له 

 :( ساعة معتمدة ممثلة في المساقا  التالية51مساقا  إجبارية: ولها ) -1

 الساعا  المعتمدة ســـــــــ  المساقا رق  المساق رم  المساق

Soc 112 3 بناء ونظم المجتمع 

soc 214 3 علم النفا االجتماعي 

Soc 216 3 علم اإلجتماع  األسري 

Soc 225 3 ماعيةالنظرية اإلجت 

Soc 231 3 مناهج البح  في علم اإلجتماع 

Soc 241 3 مقدمة في الخدمة اإلجتماعية 

Soc 256 3 المشكالت االجتماعية 

Soc 317 3 علم اإلجتماع السياسي 

Soc 318 3 التغير اإلجتماعي 

Soc 338 3 اإلحصاء اإلجتماعي 
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 الساعا  المعتمدة ســـــــــ  المساقا رق  المساق رم  المساق

Soc 347 3 خدمة الفرد 

soc 348 3 خدمة الجماعة 

soc 349 3 تنظيم وتنمية  المجتمع 

soc 419 3 نصوص إجتماعية باللغة اإلنجليايه 

soc 443 3 الخدمة اإلجتماعية لذوي اإلحتياجات الخاصة 

soc 448 3 علم االجتماع الطبي 

soc 491 3 تدريب ميداني 

 

وعتين من كل مجموعة من المجم سدداعا  معتمدة 6سدداعة معتمدة يختار ا الطالب بواق    12مسدداقا  إختيارية: ولها .  2

 :  ساعا  معتمدة من بين المساقا  التالية:6ول  المجموعة األ التاليتين:

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رق  المساق رم  المساق

soc 102 3 دراسات في المجتمع األردني 

soc 217 3 المجتمعات الريفية والحضرية 

soc 321 3 علم اجتماع التنظيم 

soc 322 3 علم اجتماع األدب 

soc 371 3 الثقافة والشخصية 

soc 421 3 علم االجتماع المعرفه 

soc 447 3 التخطيط والتنمية اإلجتماعية 

 

 ساعا  معتمدة يختار ا  الطالب من بين المساقا  التالية: 6المجموعة الثامية: 

 الساعا  المعتمدة اســــــــ  المساق رق  المساق رم  المساق

soc 244 3 الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب 

soc 246 3 الخدمة االجتماعية للمسنين 

soc 249 3 الخدمة اإلجتماعية العمالية 

soc 341 3 إدارة المؤسسات االجتماعية 

soc 342 3 الخدمة االجتماعية في المجال األسري 

soc 350 3 ماعيالخدمة اإلجتماعية في مجال الدفاع االجت 

soc 442 3 مهارات االتصال في الخدمة االجتماعية 

 

 ساعة معتمدل  ي: 21ا: التخصص الفرعي في عل  اكجتماع والخدمة اكجتماعية ويخصص  له ثالثً 

 رم  المساق رق  المساق اســــــــ  المساق الساعا  المعتمدة

 soc 112 بناء ونظم المجتمع 3

 soc 225 النظرية اإلجتماعية 3

 soc 231 مناهج البح  في علم االجتماع 3

 soc 241 مقدمة في الخدمة اإلجتماعية 3

 soc 347 خدمة الفرد 3

 soc 348 خدمة الجماعة 3

 soc 349 تنظيم وتنمية المجتمع 3

 

فرعي( ، رئيسي ، )منفرد توتي  الساعا  المعتمدة للتخصص في عل  اكجتماع والخدمة اكجتماعية  

 المجموع الساعا  اكختيارية الساعا  اكجبارية  المتطلبا

 27 6 21 متطلبات الجامعة

 21 6 15 متطلبات الكلية

    متطلبات القسم

 84 15 69 أ . التخصج المنفرد

 63 12 51 ب. التخصج الرئيسي

 21  21 التخصج الفرعي ج.
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 المساقا  التي يطرحها قس  عل  اكجتماع والخدمة اكجتماعية.

 اســــــــ  المساق رم  المساق ق  المساقر
 الساعا  المعتمدة

 المتطلب السابق
 المعتمد عملي نظري

soc 317 3 - 3 علم االجتماع السياسي  

soc 318 3 - 3 التغير االجتماعي  

soc 321 3  3 علم اجتماع التنظيم  

soc 322 3 - 3 علم اجتماع األدب  

soc 338 3 - 3 عياإلحصاء االجتما  

soc 341 3  3 إدارة المؤسسات االجتماعية soc 241 

soc 342 3 - 3 الخدمة االجتماعية في المجال األسري soc 241 

soc 346 3 - 3 الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي soc 241 

soc 347 3 - 3 خدمة الفرد  

soc 348 3 - 3 خدمة الجماعة soc 241 

soc 349 3 - 3 مية المجتمعتنظيم وتن soc 241 

soc 350 3 - 3 الخدمة االجتماعية في مجال الدفاع االجتماعي soc 241 

soc 351 3 - 3 الخدمة االجتماعية في المجال الطبي soc 241 

soc 371 3 - 3 الثقافة والشخصية  

soc 377 3  3 العولمة والثقافة  

soc 412 3 - 3 علم إجتماع المعرفة  

soc 419 3 - 3 نصوص إجتماعية باللغة اإلنجليايه  

soc 442 3 - 3 مهارات اإلتصال في الخدمة اإلجتماعية soc 241 

soc 443 3 - 3 الخدمة اإلجتماعية لذوي اإلحتياجات الخاصة soc 241 

soc 447 3 - 3 التخطيط والتنمية اإلجتماعية  

soc 448 3 - 3 علم اإلجتماع الطبي  

soc 491 3 6  ب ميدانيتدري soc 241 

 

 

 

 

 أعضاي  يئة التدريس في قس  عل  اكجتماع والخدمة اكجتماعية

 البريد اتلكترومي المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 khatatnih@yu.edu.jo دكتوراه استاي عبدالخالق يوسف سليمان الختاتنه

 fayez.simadi@yu.edu.jo دكتوراه استاي فايا عبدالمجيد عبدالرحمن الصمادي

 mhorani@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد عبدالكريم محمد الحوراني

 muneer@yu.edu.jo دكتوراه استاي منير عبدهللا سلمان كرادشه

 ayat.n@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك ايات جبريإ جبر نشوان

 a.azzam@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عبد الباسط عبدهللا قويطين العاام

 abdalah.m@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عبدهللا محمد عبدالنبي قازان

 nadia.h@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك ناديا ابراهيم يوسف الحياصات

 zubaida@yu.edu.jo ماجستير مدرس زبيده ماجد محمد الشرع

 Harahsheh@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد علي طحيمر الحراحشه
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 السياسية العلوم قس 

ا مستقال  منذ مطلع العام الدراسي  عد أن كان  مساقاته ب، 1991/1992هو أحد األقسام األكاديمية في كلية اآلداب وقد أنشئ قسم 

 ،سيةي العلوم السياتدرس كتخصج فرعي في إطار قسم العلوم اإلنسانية واالجتماعية. بدأ القسم منذ إنشائه بمنح درجة البكالوريوس ف

كما يقدم القسم تخصصا  بدأ بمنح درجة الماجستير في تخصج دقيق هو االقتصاد الدولي. 1999/2000ومنذ الفصإ الدراسي األول 

 .فرعيا في العلوم السياسية لعدد كبير من طلبـــة الكليات واألقسام األخرى

بة والخطط المدرسين أو من حي  نوعية الطل يتطلع قسم العلوم السياسية للتميا في جميع المجاالت سواء من حي  نوعية

وبالنتيجة  ،لمستقبليةويتطلع القسم إلى إنشاء برنامج دكتوراه في العلوم السياسية ليسهم في تحقيق أهداف القسم ورؤيته ا ،والبرامج

 .ن حلول لهاعها والبح  إعداد وتأهيإ الطلبة للمساهمة والمشاركة في خدمة الشأن العام وتطويره وتحديد المشكالت التي يواجه

. 

Political.dept@yu.edu.jo 

 2351فرعي  0096227211111هاتف 
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 السياسية العلوم في البكالوريوس درجة عل  للحصول الدراسية الخطة

 ت التالية:تمنح درجة البكالوريوس في قسم العلوم السياسية بعد إتمام المتطلبا

وجب الصادر بم  1989لسنه  2الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم  .1

 .1976( لسنه 76نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم )

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:27تخصج لها )  متطلبا  الجامعـة: .2

 عل  النحو التالي:( ساعة معتمدة 12لها ) تخصج :متطلبا  اجبارية -أ

 متطلب سابق عدد الساعا  اس  المساق رق  رم  المساق

AL 101  3 1لغة عربية  

EL 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EL 99  استدراكي ستدراكيإ –مهارات لغة إنجلياية  

AL 99 استدراكي ستدراكيا –بية لغة عر  

COMP 99  استدراكي ستدراكيإ –مهارات حاسوب  

 

الت خارج كليته في أحد المجا( سددداعات معتمدة يختارها الطالب من 15تخصدددج لها )  متطلبا  اختيارية: -ب

 على النحو التالي:

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1 Hum101 3 ثقافة اإلعالميةال 

2 Hum102 3 المواطنة واإلنتماء 

3 Hum103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4 Hum104 3 الفن والسلوك 

5 Hum105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6 Hum106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7 Hum107 3 حقوق اإلنسان 

8 Hum108 3 مهارات التفكير 

9 Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10 Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11 Hum113 الفكر التربوي اإلسالمي  

12 Hum114 الحاكمية الرشيدة والنااهة  

 المساقا  العلمية

1 Sci101 3 البيئة والصحة العامة 

2 Sci102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3 Sci103 3 بدنية للجميعاللياقة ال 

4 Sci104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5 Sci105 3 الطاقة المتجددة 

6 Sci106 3 اإلدارة وتنمية المجتمع 

7 Sci107 3 البح  العلمي 
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 ساعة معتمدة. 21المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريا في كلية اآلداب وعددها  متطلبا  كلية اآلداب .3

 ساعة معتمدة 21: متطلبا  الكلية

 الكلية )اكجبار (متطلبا  

 ساعة معتمدة( 15)

 

SOC 101  )مدخإ الى علم االجتماع( 

ENGL 105 )مهارات لغوية( 

ARAB 107  )فن الكتابة و التعبير( 

HISTORY 121 )تاريخ الحضارة العربية االسالمية( 

Sci 108  ( 2)مهارات الحاسوب 

 الكلية اكختيار متطلبا  

 اعا  معتمدة(س 6)

 يختارها الطالب من احدى المجموعات التالية:

1.  ARAB 108; HISTORY 229; HISTORY 231; PS 101; 

PS106; GEO 100 

2. TURK 101; PER 111; HEB 111  

3. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; 

ITAL110; KORE 110; CHIN 110 
 
 

 حسب التالي:ساعة معتمدة موتعة  84متطلبا  القس  وبواق   .4

 عدد ساعا  الفرعي عدد الساعا  اكختيارية عدد الساعا  اكجبارية المتطلبا 

 - ساعة معتمدة 18 ساعة معتمدة 66 التخصج المنفرد

 ساعة معتمدة 21 ساعات معتمدة 6 ساعة معتمدة 57 التخصج الرئيسي
 
 

 مدلول رق  الع را  في برمامج العلوم السياسية: 

 0 سيةالمساقات األسا
 1 دوليةالعالقات ال

 2 الفكر السياسي والنظرية السياسية
 3 دوليةالقضايا ال

 4 النظم والمؤسسات الساسية
 
 

 أوك: متطلبا  القس  اتجبارية 

 (9+57ساعة معتمدة ) 66التخصص المنفرد  .1

 ساعة معتمدة. 57التخصص الرئيسي  .2

 ق ورقمهرم  المسا اسم المساق عدد الساعات المتطلب السابق

 PS101 مقدمة في العلوم السياسية 3 -

 PS105 مقدمة في السياسة المقارنة 3 -

 PS106 مقدمة في العالقات الدولية 3 -

PS106 3 العالقات االقتصادية الدولية PS215 

PS 101 3 فكر سياسي قديم ووسيط PS221 

PS106 3 القانون الدولي العام PS232 

PS105 3 ة العربيةالنظم السياسي PS241 

PS105 3 النظام السياسي االردني PS242 

PS106 3 نظرية السياسة الخارجية PS310 

PS106 3  واإلقليميةالمنظمات الدولية العالمية PS317 

PS232 3 النااعات الدولية PS319 

PS221 3 فكر سياسي حدي  ومعاصر PS321 

PS106 3 قضايا دولية معاصرة PS332 

PS105 3 نظم سياسية مقارنة PS341 

PS232 3 نظريات العالقات الدولية PS410 

PS221 3 النظرية السياسية PS421 

PS 101 3 مطالعات سياسية باللغة االنجلياية PS425 
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 ق ورقمهرم  المسا اسم المساق عدد الساعات المتطلب السابق

PS106 3 فن المفاوضات والمحاكاة PS433 

PS106 3  وأمنية إستراتيجيةدراسات PS438 
 
 

 ساعا  معتمدة 9المواد المسامدة للتخصص المنفرد  .3

 المتطلب السابق عدد الساعا  اس  المساق رم  المساق ورقمه

PS225 3 مناهج البح  العلمي PS 101 

PS322 3 دراسات متخصصة في القضية الفلسطينية PS 101 

PS444 3 تحليإ السياسة العامة PS105 
 
 

 :المساقا  اكختياريةثاميًا: 

 ختار ا الطالب من مجموعتينللتخصص المنفرد ي ساعة معتمدة 18  .1

 ساعا  معتمدة للتخصص الرئيسييختار ا الطالب من مجموعتين 6 .2

 عدد الساعا 
 ساعا  معتمدة للتخصص المنفرد 9  األول : المجموعة

 ساعا  معتمدة للتخصص الرئيسي 3

 PS222 علم النفا السياسي 3

 PS224 واإلسالميالفكر السياسي العربي  2

 PS322 في القضية الفلسطينيةمتخصصة  دراسات 3

 PS325 حلقة بح  في التحليإ السياسي 3

 PS340 البيروقراطية والتحوالت االجتماعية والسياسية 3

 PS343 النظم االنتخابية 3

 PS432 اإلنساندراسات متقدمة في حقوق  3

 PS442 التنمية السياسية والتحدي  3

 PS443 إسرائيإنظام الحكم في  3

 

 ساعا عدد ال
 ساعا  معتمدة للتخصص المنفرد 9المجموعة الثامية : 

 ساعا  معتمدة للتخصص الرئيسي 3

 PS211 دراسات شرق أوسطية 3

 PS218 والتكتالت الدولية األحالف 3

 PS231 االقتصاد السياسي 3

 PS320 إستراتيجيةدراسات جيو 3

 PS339 القومي األمن 3

 PS412 دوليةدراسات متقدمة في العالقات ال 3

 PS415 إقليميةدراسات 3

 PS434 الصراع والسالم إدارة 3

 PS439 دراسات في الدبلوماسية والقنصلية 3
 

 :ساعة معتمدة 21ا وبواق  فرعيً ا تخصصً ثالثًا: يطرح القس  

 ساعة معتمدة 21مساقا  إجبارية 

 الساعا  اس  المساق رم  المساق

PS 101 3 ةمقدمة في العلوم السياسي 

PS 106 3 مقدمة في العالقات الدولية 

PS 106 3 مقدمة في السياسة المقارنة 

PS 221 3 فكر سياسي قديم ووسيط 

PS 242 3 النظام السياسي األردني 

PS317  3 واإلقليميةالمنظمات الدولية العالمية 

PS321 3 فكر سياسي حدي  ومعاصر 
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 ياسيةأعضاي  يئة التدريس في قس  العلوم الس
 

 البريد اتلكترومي المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 khalid.edwan@yu.edu.jo دكتوراه استاي خالد عيسى محمد العدوان

 khair@yu.edu.jo دكتوراه استاي خير سالم فالح ييابات

 mohammadtorki@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد تركي محمد بني سالمه

 mohammadu@yu.edu.jo دكتوراه اياست محمد كنوش علوان الشرعه

 nizambarakat@yu.edu.jo دكتوراه استاي نظام محمود عبدالرحمن بركات

 aldabbas@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك خالد مفضي فالح الدباس

 wasfi.aqeel@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك وصفي محمد عيد عقيإ

 hayajneh.yu@yu.edu.jo دكتوراه اعداستاي مس ايمن محمد زين محمود هياجنه
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 وال رقية السامية اللغا  قس 

ا في تحصيإ ويلك استكماال  ألهداف الكلية وطموحاته ،م ضمن كلية اآلداب2000أنشى قسم اللغات السامية والشرقية سنة 

ا منها على توسيع برامجها خدمة  ، ومواكبة قضايا العصر ومستجداته ،العلم والمعرفة ع األردني والعربي.  لطلبة العلم والمجتموحرص 

ا رئيسي ا تكماال لطموحات واس، ويمنح القسم درجة البكالوريوس في اللغات السامية )العبرية( واللغات الشرقية )الفارسية( تخصص 

ا الثقافي التركي في المرك. بالتعاون مع 2018/2017من العام الجامعي  كلية اآلداب تم إنشاء برنامج اللغة التركية وآدابها ابتداء  

وجاء  ، ية اآلدابساعات في اللغات المشار إليها كمتطلب كلية إختياري لطلبة أقسام كل 3عمان )معهد يونا إمرة( كما يطرح القسم 

 :أهمها، إنشاء هذا القسم ألسباب كثيرة

 يد العلمي لساحة العالمية على الصعويلك للتسارع الكبير الذي يدور في ا، ضرورة معرفة بعض اللغات السامية والشرقية

 .والمعرفي

   نا في منأى عن وليا من المعقول أن يظإ مجتمع، اا واقتصادي  ا وسياسي  ا حضاري  إن معرفة لغات األقوام األخرى أصبح مطلب

 .دراسة هذه اللغات

  لتي ستقوم بإجراء رجين والكفاءات ان يغذي مراكا البح  بالخأو ،أن يسهم مثإ هذا القسم في رفد المجتمع بالكفاءات والقدرات

 .حول لغات هذه الشعوب وثقافتها واستراتيجياتها، دراسات متعددة

 خصصات لها أن فتح مثإ هذا القسم يعطي كلية اآلداب مياة تنفرد بها بين الجامعات األردنية في منح درجات علمية في ت

للغات السامية في المستقبإ إلى فتح تخصصات فرعية أخرى في ا ولذا فان هذا األمر قد يقود ،أهميتها في الحاضر والمستقبإ

 .والشرقية

لالزمة في مجال ويعد قسم اللغات السامية والشرقية األول من نوعه في األردن ويرفد األردن والمنطقة العربية بالخبرات ا

 .اللغات العبرية والفارسية والتركية كبرامج رئيسية

 

Semitic.dept@yu.edu.jo 

 3360فرعي  0096227211111 هاتف
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 العبرية اللغة تخصص في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة
 

 بعد إتمام المتطلبات التالية:  للغة العبريةتمنح درجة البكالوريوس في ا

العلمية  تالشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك الصادرة بموجب نظام منح الدرجا .1

 . 1976لسنة  76و الشهادات في جامعة اليرموك رقم 

 حسب قرار مجلا التعليم العالي. ساعة معتمدة  27عددها و. متطلبات الجامعة 2

 ساعة معتمدة.  21عددها و. متطلبات كلية اآلداب 3

   على النحو اآلتي: ساعة معتمدة 84. متطلبات التخصج وهي 4

 ة.ساعة اختياري 12معتمدة إجبارية و  ساعة 72التخصص المنفرد  -أ

   ساعة تخصص فرعي يدرسها من خارج القس . 21ساعة معتمدة اجبارية و 63لتخصص الرئيسا -ب
 

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:27تخصج لها )  متطلبا  الجامعـة:

 عل  النحو التالي:( ساعة معتمدة 12تخصج لها ) :متطلبا  اجبارية -أ

 متطلب سابق عدد الساعا  قاس  المسا رق  رم  المساق

AL 101  3 1لغة عربية  

EL 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EL 99  استدراكي ستدراكيإ –مهارات لغة إنجلياية  

AL 99  استدراكي ستدراكيا –لغة عربية  

COMP 99  كياستدرا ستدراكيإ –مهارات حاسوب  
 

النحو  خارج كليته في أحد المجاالت على( سداعات معتمدة يختارها الطالب من 15تخصدج لها )  متطلبا  اختيارية: -ب

 التالي:

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1 Hum101 3 الثقافة اإلعالمية 

2 Hum102 3 المواطنة واإلنتماء 

3 Hum103 3 م فكر وحضارةاإلسال 

4 Hum104 3 الفن والسلوك 

5 Hum105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6 Hum106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7 Hum107 3 حقوق اإلنسان 

8 Hum108 3 مهارات التفكير 

9 Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10 Hum110 3 ردنفي األ الثقافة السياحية والفندقية 

11 Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

12 Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

 المساقا  العلمية

1 Sci101 3 البيئة والصحة العامة 

2 Sci102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3 Sci103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4 Sci104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5 Sci105 3 اقة المتجددةالط 

6 Sci106 3 اإلدارة وتنمية المجتمع 

7 Sci107 3 البح  العلمي 
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 دة.ساعة معتم 21المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريا في كلية اآلداب وعددها  متطلبا  كلية اآلداب

 ساعة معتمدة 21متطلبا  الكلية: 

الكلية متطلبا  

 )اكجبار (

 ساعة معتمدة( 15)

 

SOC 101  )مدخإ الى علم االجتماع( 

ENGL 105 )مهارات لغوية( 

ARAB 107  )فن الكتابة و التعبير( 

HISTORY 121 )تاريخ الحضارة العربية االسالمية( 

Sci 108  ( 2)مهارات الحاسوب 

الكلية متطلبا  

 اكختيار 

 ساعا  معتمدة( 6)

 يختار ا الطالب من احدى المجموعا  التالية:

1.  ARAB 108; HISTORY 229; HISTORY 231; PS 101; PS106; GEO 

100 

2. TURK 101; PER 111; HEB 111  

3. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; ITAL110; KORE 

110; CHIN 110 

 
 

 عبريةالة لغبرنامج البكالوريوس في الاللغات السامية والشرقية/ جدول تفسير أرقام العشرات في مقررات قسم اللغات *
 

 التخصص الدقيق أرقام الع را 

 مساق عام يطرحه القسم لطلبة كلية اآلداب 1

 المهارات اللغوية 2

 الدراسات اللغوية والصوتية 4

 الترجمة 6

 الدراسات التاريخية واألدبية 8

 
 

 ثالثًا: متطلبا  القس :

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:84)التخصص المنفرد  -

  وهي: ، ( ساعة معتمدة72)ارية المساقا  اتجب -أ

 ( ساعة69( بواق  )التخصج المنفرد)
 

الساعا  

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 رم  المساق اس  المساق المتطلب السابق لغة التدريس

 HEB121 مساق مكثف في اللغة العبرية - العربية أولى 6

 122HEB (1نصوص وتدريبات عبرية ) HEB121 العبرية والعربية أولى 3

 124HEB (1حوار ومحادثة بالعبرية الحديثة ) 121HEB العبرية والعربية أولى 3

 141HEB (1قواعد اللغة العبرية ) 121HEB العبرية والعربية أولى 3

 225HEB (2نصوص وتدريبات عبرية ) 122HEB العبرية ثانية 3

 226HEB (2حوار ومحادثة بالعبرية الحديثة ) HEB124 العبرية ثانية 3

 HEB242 (2قواعد اللغة العبرية ) 141HEB العبرية والعربية ثانية 3

 HEB243 النحو HEB242 العبرية ثانية 3

 ARAB244 نحو عام  العربية ثانية 3

 +HEB242 العبرية والعربية ثانية 3

ARAB244 

 HEB261 الترجمة من العبرية إلى العربية

HEB225 العبرية ثالثة 3   +

HEB242 

 327HEB (1ير الكتابي )التعب

 328HEB (2التعبير الكتابي ) 327HEB العبرية ثالثة 3

 HEB344 العبرية المحكية 261HEB العبرية ثالثة 3

 HEB345 اللسانيات 242HEB العبرية ثالثة 3

 HEB362 الترجمة من العربية إلى العبرية HEB261 العبرية والعربية ثالثة 3

 HEB381 العبرية التوراتية والمشنائية HEB261 العبرية ثالثة 3

 HEB382 األدب العبري في األندلا HEB261 العبرية ثالثة 3

 HEB463 الترجمة أل راض خاصة HEB362 العبرية والعربية رابعة 3
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الساعا  

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 رم  المساق اس  المساق المتطلب السابق لغة التدريس

 HEB464 قضايا ومشكالت في الترجمة HEB362 العبرية والعربية رابعة 3

 HEB483 دي  في أوروبااألدب العبري الح HEB362 العبرية رابعة 3

 HEB484 األدب العبري الحدي  في فلسطين HEB483 العبرية رابعة 3

 HEB485 األدب العبري المعاصر HEB484 العبرية رابعة 3

 HEB486 القصة العبرية القصيرة HEB 484 العبرية رابعة 3

 

 ( ساعة معتمدة يختارها الطالب مما يأتي: 12)المساقا  اكختيارية  -ب

 الساعا 

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 التدريس لغة

 المتطلب

 السابق
 المساق رم  المساق اس 

 HEB280 تاريخ اللغة العبرية HEB261 العربية ثانية 3

 HEB281 مبادئ اللغة اآلرامية - العبرية والعربية ثانية 3

HEB العبرية  ثالثة 3   226  HEB329 (3حوار ومحادثة بالعبرية الحديثة ) 

HEB العبرية ثالثة 3  HEB347 علم اللغة االجتماعي  344

 HEB466 الترجمة في المجاالت األدبية   HEB 362 العبرية والعربية رابعة 3

 HEB487 الرواية العبرية المعاصرة   HEB 484 العبرية رابعة 3

 HEB488 الشعر العبري المعاصر   HEB 484 العبرية رابعة 3

 
 

  :التخصص الرئيس -

 وهي: ، ( ساعة معتمدة63)المساقا  اتجبارية  -أ

 الساعا 

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 التدريس لغة

 المتطلب

 السابق
 المساق رم  المساق اس 

 HEB121 العبرية مساق مكثف في اللغة - العربية أولى 6

 HEB122 (1نصوص وتدريبات عبرية ) HEB121 العبرية والعربية أولى 3

 HEB124 (1حوار ومحادثة بالعبرية الحديثة )  HEB122 والعربيةالعبرية  أولى 3

 HEB141 (1قواعد اللغة العبرية ) HEB121 العبرية والعربية أولى 3

 HEB142 (2قواعد اللغة العبرية ) HEB141 العبرية والعربية ثانية 3

 HEB225 (2نصوص وتدريبات عبرية ) HEB122 العبرية ثانية 3

 HEB226 (2حوار ومحادثة بالعبرية الحديثة ) HEB124 العبرية ثانية 3

 HEB243 النحو HEB142 العبرية ثانية 3

 العربية ثانية 3
HEB142+

ARAB244 
 الترجمة من العبرية إلى العربية

HEB261 

 العبرية ثالثة 3
HEB225+

HEB242 
 (1التعبير الكتابي )

HEB327 

 HEB328 (2التعبير الكتابي ) HEB327 العبرية ثالثة 3

 HEB344 العبرية المحكية HEB261 العبرية ثالثة 3

 HEB362 الترجمة من العربية إلى العبرية HEB261 العبرية والعربية ثالثة 3

 HEB381 العبرية التوراتية والمشنائية HEB261 العبرية ثالثة 3

 HEB382 األدب العبري في األندلا HEB261 العبرية ثالثة 3

 HEB463 الترجمة أل راض خاصة HEB362 ية والعربيةالعبر رابعة 3

 HEB483 األدب العبري الحدي  في أوروبا HEB362 العبرية رابعة 3

 HEB484 األدب العبري الحدي  في فلسطين HEB483 العبرية رابعة 3

 HEB485 األدب العبري المعاصر HEB484 العبرية رابعة 3

 ARB244 نحو عام ------ العربية ثانية 3

 

 ، خصدددج فرعي يدرسدددها الطالب من خارج القسدددم. ويجوز لطلبة  القسدددم التفريع في أقسدددام كلية اآلداب األخرى( سددداعة ت21) -ب

لشددريعة والدراسددات اوأقسددام كلية ، وأقسددام كلية السددياحة والفنادق ،وأقسددام كلية اآلثار واالنثروبولوجيا، وأقسددام كلية اإلعالم

 اإلسالمية.
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         ( ساعة وعلى النحو اآلتي:21وبواقع ) في اللغة العبريةخصص الفرعي لتمتطلبات ا  -

 الساعا 

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 التدريس لغة

 المتطلب

 السابق
 المساق اس 

 رم 

 المساق

 HEB121 العبرية مساق مكثف في اللغة - العربية أولى 6

 HEB122 (1نصوص وتدريبات عبرية ) HEB121 العبرية والعربية أولى 3

 HEB124 (1حوار ومحادثة بالعبرية الحديثة ) HEB122 العبرية والعربية أولى 3

 HEB141 (1قواعد اللغة العبرية ) HEB121 العبرية والعربية أولى 3

 HEB261 الترجمة من العبرية إلى العربية 141HEB العبرية والعربية ثانية 3

 HEB362 من العربية إلى العبرية الترجمة HEB261 العبرية والعربية ثالثة 3

 

 

         قسم مساق ا اختياري ا لطلبة كلية اآلداب وعلى النحو اآلتي:( ساعات يطرحها ال3)  -

 المساق رم  المساق اس  السابق المتطلب التدريس لغة مستوى المساق المعتمدة الساعا 

 HEB111 العبرية مدخإ إلى اللغة - العربية أولى 3

 

 

 الفارسية اللغة تخصص /وال رقية السامية اللغا  في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 تمنح درجة البكالوريوس في اللغة الفارسية بعد إتمام المتطلبات التالية: 

ة لدرجات العلمي. الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك الصادرة بموجب نظام منح ا1

 . 1976لسنة  76و الشهادات في جامعة اليرموك رقم 

 حسب قرار مجلا التعليم العالي. ساعة معتمدة  27. متطلبات الجامعة وعددها 2

 ساعة معتمدة.  21. متطلبات كلية اآلداب وعددها 3

   على النحو اآلتي: ساعة معتمدة 84. متطلبات التخصج و هي 4

 ة.ساعة اختياري 12ة إجبارية و ساعة معتمد 72التخصص المنفرد  -أ

 ساعة تخصص فرعي يدرسها من خارج القس .   21ساعة معتمدة اجبارية و 63لتخصص الرئيسا -ب

 

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:27تخصج لها )  متطلبا  الجامعـة:

 عل  النحو التالي:( ساعة معتمدة 12تخصج لها ) :متطلبا  اجبارية -أ

 متطلب سابق الساعا عدد  اس  المساق رق  رم  المساق

AL 101  3 1لغة عربية  

EL 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EL 99  استدراكي ستدراكيإ –مهارات لغة إنجلياية  

AL 99  استدراكي ستدراكيا –لغة عربية  

COMP 99  استدراكي ستدراكيإ –مهارات حاسوب  
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النحو  خارج كليته في أحد المجاالت على( سداعات معتمدة يختارها الطالب من 15تخصدج لها )  متطلبا  اختيارية: -ب

 التالي:

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1 Hum101 3 الثقافة اإلعالمية 

2 Hum102 3 المواطنة واإلنتماء 

3 Hum103 3 كر وحضارةاإلسالم ف 

4 Hum104 3 الفن والسلوك 

5 Hum105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6 Hum106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7 Hum107 3 حقوق اإلنسان 

8 Hum108 3 مهارات التفكير 

9 Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10 Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11 Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

12 Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

 المساقا  العلمية

1 Sci101 3 البيئة والصحة العامة 

2 Sci102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3 Sci103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4 Sci104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5 Sci105  3 المتجددةالطاقة 

6 Sci106 3 اإلدارة وتنمية المجتمع 

7 Sci107 3 البح  العلمي 

 
 

 دة.ساعة معتم 21المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريا في كلية اآلداب وعددها  متطلبا  كلية اآلداب

 ساعة معتمدة 21متطلبا  الكلية: 

 الكلية )اكجبار (متطلبا  

 ساعة معتمدة( 15)

 

SOC 101  )مدخإ الى علم االجتماع( 

ENGL 105 )مهارات لغوية( 

ARAB 107  )فن الكتابة و التعبير( 

HISTORY 121 )تاريخ الحضارة العربية االسالمية( 

Sci 108  ( 2)مهارات الحاسوب 

 الكلية اكختيار متطلبا  

 ساعا  معتمدة( 6)

 يختارها الطالب من احدى المجموعات التالية:

1.  ARAB 108; HISTORY 229; HISTORY 231; PS 101; 

PS106; GEO 100 

2. TURK 101; PER 111; HEB 111  

3. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; 

ITAL110; KORE 110; CHIN 110 
 

 

 الفارسيةلغة برنامج الالسامية والشرقية/ جدول تفسير أرقام العشرات في مقررات قسم اللغات *

 الدقيقالتخصص  أرقام الع را 

 مساق عام يطرحه القسم لطلبة كلية اآلداب 1

 المهارات اللغوية 4

 الدراسات اللغوية والصوتية 5

 الترجمة 6

 الدراسات التاريخية واألدبية 8
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 ثالثًا: متطلبا  القس :

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:84)التخصص المنفرد  -

  وهي: ، ( ساعة معتمدة66)المساقا  اتجبارية  -أ

 اس  المساق رم  المساق
المتطلب 

 السابق
 لغة التدريس

مستوى 

 المساق

الساعا  

 المعتمدة

PER141 6 أولى العربية - مساق مكثف في اللغة الفارسية 

PER142 (1) نصوص وتدريبات فارسية PER  141  3 أولى الفارسية والعربية 

PER143 (1) حادثة بالفارسيةمحوار و PER  141  3 أولى الفارسية 

PER151 ( 1قواعد اللغة الفارسية) PER141 3 اولى الفارسية 

PER  244 PER (2) نصوص وتدريبات فارسية   142  3 ثانية الفارسية 

PER  245  3 ثانية الفارسية PER143 (2) حوار ومحادثة بالفارسية 

PER  246 PER (3) نصوص وتدريبات فارسية   244  3 ثالثة الفارسية 

PER  522 PER (2) اللغة الفارسية قواعد   151  3 اولى الفارسية 

PER  253 PER اللسانيات   252  3 ثانية الفارسية 

PER261 العربية الترجمة من الفارسية إلى PER  252  3 ثانية الفارسية 

PER  347  +PER244 (1) التعبير الكتابي 

PER252 

 3 ثالثة الفارسية

PER362 ترجمة من العربية إلى الفارسيةال PER  261  3 ثالثة الفارسية 

PER381 تاريخ اللغة واألدب الفارسي PER  348  3 الثالثة الفارسية 

PER  448  3 رابعة الفارسية PER347 (2التعبير الكتابي ) 

PER463 أل راض خاصةترجمة ال PER  362  3 رابعة الفارسية 

PER483 مدخإ إلى األدب الفارسي المعاصر PER  381  3 الرابعة الفارسية 

PER487 مختارات من الفكر والفلسفة الفارسية PER  381  3 الرابعة الفارسية 

PER  449 PER الفارسية المحكية   448  3 رابعة الفارسية 

PER  545 PER قواعد متقدمة   448  3 رابعة الفارسية 

ARAB244 3 ثانية العربية ---------- نحو عام 

HISTORY333  3  العربية ------ وتركيا المعاصر إيرانتاريخ 

 

 يختارها الطالب مما يلي: معتمدة( ساعة 18) المساقا  اكختياريةب  

 الساعا  المعتمدة مستوى المساق لغة التدريس المتطلب السابق اس  المساق رم  المساق

PER346 ( 3حوار ومحادثة الفارسية) PER  245  3 ثالثة الفارسية 

PER348 دراسات فارسية معجمية PER  347  3 ثالثة لفارسيةا 

PER354 علم اللغة االجتماعي PER  253  3 ثالثة الفارسية 

PER382 النقد األدبي الفارسي PER  381  3 ثالثة الفارسية 

PER383 األدب الملحمي الفارسي PER381 3 رابعة الفارسية 

PER484 القصة الفارسية القصيرة PER  483  3 رابعة الفارسية 

PER485 ة المعاصرةالرواية الفارسي PER  483  3 رابعة الفارسية 

PER486 الشعر الفارسي المعاصر PER483 3 رابعة الفارسية 

PER489 اديب فارسي معاصر PER  483  3 رابعة الفارسية 
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  :التخصص الرئيس -

   وهي: ، ( ساعة معتمدة63)المساقا  اتجبارية  -أ

 اس  المساق رم  المساق
المتطلب 

 السابق
 يسلغة التدر

مستوى 

 المساق

الساعا  

 المعتمدة

PER141 6 أولى العربية - مساق مكثف في اللغة الفارسية 

PER142 (1) نصوص وتدريبات فارسية PER  141  
الفارسية 

 والعربية
 3 أولى

PER143 (1) حوار وحادثة بالفارسية PER  141  3 أولى الفارسية 

PER151 ( 1قواعد اللغة الفارسية) PER  141  3 اولى سيةالفار 

PER244 (2) نصوص وتدريبات فارسية PER  142  3 ثانية الفارسية 

PER245 (2) حوار ومحادثة بالفارسية PER143 3 ثانية الفارسية 

PER246 (3) فارسيةت نصوص وتدريبا PER  244  3 ثالثة الفارسية 

PER 522 PER (2) قواعد اللغة الفارسية   151  3 اولى الفارسية 

PER  253 PER انياتاللس   252  3 ثانية العربية 

PER261 العربية الترجمة من الفارسية إلى PER  252  3 ثانية الفارسية 

PER346 (3) حادثة بالفارسيةمحوار و PER  245  3 ثالثة الفارسية 

PER347 (1) التعبير الكتابي 
PER244 + 

PER252 
 3 ثالثة الفارسية

PER362 ترجمة من العربية إلى الفارسيةال PER  261  3 ثالثة  

PER381 تاريخ اللغة واألدب الفارسي PER348 3 ثالثة الفارسية 

PER449 الفارسية المحكية PER  448  3 رابعة الفارسية 

PER 545 PER قواعد متقدمة   448  3 رابعة الفارسية 

PER463 أل راض خاصةترجمة ال PER  362  3 رابعة  

PER481 مدخإ إلى األدب الفارسي المعاصر PER381 3 رابعة الفارسية 

ARAB244 3 ثانية العربية - نحو عام 

HISTORY445 3 رابعة العربية - تاريخ ايران وتركيا المعاصر 

 

وأقسام  ، خصج فرعي يدرسها الطالب من خارج القسم ويجوز لطلبة القسم التفريع في أقسام كلية اآلداب األخرى( ساعة ت21) -ب

 الدراسات اإلسالمية.ووأقسام كلية الشريعة  ،وأقسام كلية السياحة والفنادق ،ة اآلثار واألنثروبولجياوأقسام كلي ،كلية اإلعالم
 

 ( ساعة وعل  النحو التالي:21متطلبا  التخصص الفرعي في اللغة الفارسية وبواق  ) 

رم  

 المساق
 لغة التدريس المتطلب السابق اس  المساق

مستوى 

 المساق

الساعا  

 المعتمدة

PER141 6 أولى العربية والفارسية - مساق مكثف في اللغة الفارسية 

PER142 ( 1نصوص وتدريبات فارسية) PER  141  3 أولى العربية والفارسية 

PER143 ( 1حوار ومحادثة بالفارسية) PER  142  3 أولى العربية والفارسية 

PER151 ( 1قواعد اللغة الفارسية) PER 143+142  3 ثانية العربية والفارسية 

PER244 ( 2نصوص وتدريبات فارسية) PER  142  3 ثانية العربية والفارسية 

PER261 ( 2الترجمة من الفارسية إلى العربية) PER  244  3 ثالثة العربية والفارسية 

 

 ( ساعات يطرحها القسم مساق ا اختياري ا لطلبة كلية اآلداب وعلى النحو اآلتي:3)  -

 رم  المساق اس  المساق المتطلب السابق لغة التدريس المساق مستوى الساعا  المعتمدة

 PER111 الفارسية مدخإ إلى اللغة - العربية أولى 3
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اللغة التركية تخصص /وال رقية السامية اللغا  في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة  

 : تمنح درجة البكالوريوس في اللغة الفارسية بعد إتمام المتطلبات التالية

لدرجات العلمية . الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك الصادرة بموجب نظام منح ا1

 . 1976لسنة  76و الشهادات في جامعة اليرموك رقم 

 حسب قرار مجلا التعليم العالي. ساعة معتمدة  27. متطلبات الجامعة وعددها 2

 ساعة معتمدة.  21وعددها  . متطلبات كلية اآلداب3

   على النحو اآلتي: ساعة معتمدة 84. متطلبات التخصج و هي 4

 ة.ساعة اختياري 12ساعة معتمدة إجبارية و  72التخصص المنفرد  -أ

 ساعة تخصص فرعي يدرسها من خارج القس .   21ساعة معتمدة اجبارية و 63لتخصص الرئيسا -ب

 

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:27تخصج لها )  متطلبا  الجامعـة:

 عل  النحو التالي:( ساعة معتمدة 12تخصج لها ) :متطلبا  اجبارية -أ

 متطلب سابق عدد الساعا  اس  المساق رق  رم  المساق

AL 101  3 1لغة عربية  

EL 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EL 99  استدراكي ستدراكيإ –إنجلياية مهارات لغة  

AL 99  استدراكي ستدراكيا –لغة عربية  

COMP 99  استدراكي ستدراكيإ –مهارات حاسوب  
 

 خارج كليته على النحو التالي:( ساعات معتمدة يختارها الطالب من 15تخصج لها )  متطلبا  اختيارية: -ب

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 اقا  اكمساميةالمس

1 Hum101 3 الثقافة اإلعالمية 

2 Hum102 3 المواطنة واإلنتماء 

3 Hum103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4 Hum104 3 الفن والسلوك 

5 Hum105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6 Hum106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7 Hum107 3 حقوق اإلنسان 

8 Hum108 3 مهارات التفكير 

9 Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10 Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11 Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

12 Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

 المساقا  العلمية

1 Sci101 3 البيئة والصحة العامة 

2 Sci102 3 لمجتمعتكنولوجيا المعلومات وا 

3 Sci103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4 Sci104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5 Sci105 3 الطاقة المتجددة 

6 Sci106 3 اإلدارة وتنمية المجتمع 

7 Sci107 3 البح  العلمي 
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 ة.ساعة معتمد 12المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريا في كلية اآلداب وعددها  متطلبا  كلية اآلداب

 ساعة معتمدة 21متطلبات الكلية: 

 الكلية )اكجبار (متطلبا  

 ساعة معتمدة( 15)

 

SOC 101  )مدخإ الى علم االجتماع( 

ENGL 105 )مهارات لغوية( 

ARAB 107  )فن الكتابة و التعبير( 

HISTORY 121 )تاريخ الحضارة العربية االسالمية( 

Sci 108  ( 2)مهارات الحاسوب 

 الكلية اكختيار متطلبا  

 ساعا  معتمدة( 6)

 يختار ا الطالب من احدى المجموعا  التالية:

1.  ARAB 108; HISTORY 229; HISTORY 231; PS 101; 

PS106; GEO 100 

2. TURK 101; PER 111; HEB 111  

3. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; 

ITAL110; KORE 110; CHIN 110 
 

 

( ساعة معتمدة موتعة كما يأتي:87المنفرد ) : التخصصأوًك   

 وهي:  ، ( ساعة معتمدة69)المساقا  اتجبارية  -أ

( ساعة69)التخصص المنفرد( بواق  )  

 المجال األول: المهارا  اللغوية

Obligatory Courses (24) ( ساعة24المتطلبات اإلجبارية )  

الساعا  

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
طلب السابقالمت لغة التدريس  رم  المساق اس  المساق 

 Tur A121 مساق مكثف في اللغة التركية - التركية والعربية أولى 6

Tur A التركية والعربية أولى 3  121 (1نصوص وتدريبات تركية )   Tur122 

(1حوار ومحادثة بالتركية ) Tur A121 التركية أولى 3  Tur124 

Tur التركية ثانية 3  122 (2ات تركية )نصوص وتدريب   Tur225 

Tur التركية ثانية 3  124 (2حوار ومحادثة بالتركية )   Tur226 

Tur التركية ثالثة 3  225 + 

Tur242 

(1التعبير الكتابي )  Tur327 

Tur التركية ثالثة 3  327 (2التعبير الكتابي )   Tur328 

 

 المجال الثامي: الدراسا  اللغوية والصوتية

Obligatory Courses (21) ( ساعة21المتطلبا  اتجبارية )  
 

الساعا  

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 اس  المساق المتطلب السابق لغة التدريس

رم  

 المساق

Tur A التركية والعربية أولى 3  121 (1قواعد اللغة التركية )   Tur141 

Tur التركية والعربية ثانية 3  141 (2قواعد اللغة التركية )   Tur242 

لعربيةا ثانية 3  Arab244 نحو عام  

Tur التركية والعربية ثانية 3 141  

+ 

Tur  122  

(1اللغة العثمانية )  Tur243 

Tur التركية ثالثة 3  242  Tur342 قواعد متقدمة في اللغة التركية 

Tur التركية ثالثة 3  243 (2اللغة العثمانية )    Tur343 

Tur التركية ثالثة 3  242  Tur345 اللسانيات 

جال الثالث: الترجمةالم  

  Obligatory Courses (12) ( ساعة12المتطلبا  اتجبارية )   

الساعا  

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 اس  المساق المتطلب السابق لغة التدريس

رم  

 المساق

Tur التركية والعربية ثانية 3  242  

+ 

 Tur261 الترجمة من التركية إلى العربية
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الساعا  

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 اس  المساق المتطلب السابق لغة التدريس

رم  

 المساق

Tur  225  

ة والعربيةالتركي ثالثة 3  Tur  261  Tur362 الترجمة من العربية إلى التركية 

Tur التركية والعربية ثالثة 3  362  Tur363 الترجمة أل راض خاصة 

Tur التركية والعربية رابعة 3  362  Tur464 قضايا ومشكالت في الترجمة  

 المجال الراب : الدراسا  التاريخية واألدبية

Obligatory Courses (12) ( ساعة12متطلبا  اتجبارية )ال  

الساعا  

 المعتمدة

مستوى 

 المساق

لغة 

 التدريس

المتطلب 

 السابق

رم   اس  المساق

 المساق

 Tur243 التركية ثالثة 3

 +Tur261 

(1األدب التركي القديم )  Tur381 

Tur التركية رابعة 3  381 (2األدب التركي القديم )    Tur382 

Tur التركية رابعة 3  382 (1دب التركي الحدي  )األ   Tur483 

Tur التركية رابعة 3  483 (2األدب التركي الحدي  )   Tur484 

 

( ساعة معتمدة يختارها الطالب مما يأتي:  18لمساقات االختيارية )ا -ب  

الساعا  

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 لغة التدريس

المتطلب 

 السابق
 رم  المساق اس  المساق

يةالتركية والعرب ثانية 3  Tur  122  Tur222 االستيعاب السمعي 

Tur العربية ثانية 3  261  Tur280 تاريخ اللغة التركية 

Tur التركية ثالثة 3  242 دراسات في بنية الكلمة والجملة  

 التركية

Tur341 

Tur التركية ثالثة 3  226 (3حوار ومحادثة بالتركية )   Tur329 

Tur التركية ثالثة 3  381 دب التركي فن المثنوي في اال   Tur383 

Tur التركية رابعة 3  343  Tur445 الوثائق والمخطوطات العثمانية  

Tur التركية والعربية رابعة 3  362  Tur465 الترجمة الفورية والمتاامنة 

Tur التركية رابعة 3  382  Tur485 القصة التركية القصيرة 

Tur التركية رابعة 3  382  Tur486 الرواية التركية  

ابعةر 3 Tur التركية   382  Tur487 شاعر أو أديب تركي 

Tur التركية رابعة 3  382  Tur488  الشعر التركي 

Tur التركية رابعة 3  382  Tur489 األدب الشعبي التركي  

Tur التركية رابعة 3  362 موضوعات خاصة في اللغة او  

 األدب

Tur490 

History تاريخ الدولة العثمانية    3  372  

لمكتبة العربيةا    3  Arab202 

 

( ساعة معتمدة موتعة كما يأتي:66التخصص الرئيس )   ا:ثاميً  

وهي: ، ( ساعة معتمدة63)المساقا  اتجبارية  -أ  

 المجال األول: المهارا  اللغوية

Obligatory Courses (24) ( ساعة24المتطلبا  اتجبارية )  

الساعا  

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 رم  المساق اس  المساق المتطلب السابق لغة التدريس

Tur A مساق مكثف في اللغة التركية - التركية والعربية أولى 6  121  

Tur A التركية والعربية أولى 3  121 (1نصوص وتدريبات تركية )   Tur122 

(1حوار ومحادثة بالتركية ) Tur A121 التركية أولى 3  Tur124 

Tur التركية ثانية 3  122 (2تدريبات تركية )نصوص و   Tur225 

Tur التركية ثانية 3  124 (2حوار ومحادثة بالتركية )   Tur226 

Tur التركية ثالثة 3  225 +  

Tur  242  

(1التعبير الكتابي )  Tur327 



 

139 
 

Tur التركية ثالثة 3  327 (2التعبير الكتابي )   Tur328 

 المجال الثامي: الدراسا  اللغوية والصوتية

  Obligatory Courses (18) ( ساعة18المتطلبات اإلجبارية )   

الساعات 

 المعتمدة

مستوى 

 المساق

 رما المساق اسم المساق المتطلب السابق لغة التدريا

Tur A التركية والعربية أولى 3  121 (1قواعد اللغة التركية )   Tur141 

Tur التركية والعربية ثانية 3  141 (2قواعد اللغة التركية )   Tur242 

انيةث 3 Tur التركية   +122   

Tur  141  

(1اللغة العثمانية )  Tur243 

 Arab244 نحو عام  العربية ثانية 3

Tur التركية ثالثة 3  242  Tur342 قواعد متقدمة في اللغة التركية 

Tur التركية ثالثة 3  243 (2اللغة العثمانية )   Tur343 

 المجال الثالث: الترجمة

  Obligatory Courses (9) ( ساعا 9المتطلبا  اتجبارية )   

الساعا  

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 اس  المساق المتطلب السابق لغة التدريس

رم  

 المساق

 التركية والعربية ثانية 3

Tur  242  

+ 

Tur  225  

 Tur261 الترجمة من التركية إلى العربية

Tur التركية والعربية ثالثة 3  261 يةالترجمة من العربية إلى الترك   Tur362 

Tur التركية والعربية ثالثة 3  362  Tur363 الترجمة أل راض خاصة 

 المجال الراب : الدراسا  التاريخية واألدبية

  Obligatory Courses (12) ( ساعة12المتطلبا  اتجبارية )   

الساعا  

 المعتمدة

مستوى 

 المساق

لغة 

 التدريس

المتطلب 

 السابق
 اس  المساق

رم  

 المساق

 التركية ثالثة 3
Tur  +243 

Tur261 
(1األدب التركي القديم )  Tur381 

Tur التركية رابعة 3  381 (2األدب التركي القديم )   Tur382 

Tur التركية رابعة 3  382 (1األدب التركي الحدي  )   Tur483 

Tur التركية رابعة 3  483 (2األدب التركي الحدي  )   Tur484 

 

ارها الطالب من اآلتي:يخت اختيارية( ساعات 3) -ب  

الساعا  

 المعتمدة

مستوى 

 المساق

لغة 

 التدريس

المتطلب 

 السابق
 رم  المساق اس  المساق

Tur  ثانية 3  122  Tur222 االستيعاب السمعي 

التركية  ثانية 3

 والعربية

Tur  261  Tur280 تاريخ اللغة التركية 

Tur التركية ثالثة 3  226 (3حوار ومحادثة بالتركية )   Tur329 

Tur التركية ثالثة 3  242  Tur341 دراسات في بنية الكلمة والجملة التركية 

Tur التركية ثالثة 3  242  Tur345 اللسانيات 

Tur التركية ثالثة 3  381  Tur383 فن المثنوي في االدب التركي 

Tur التركية رابعة 3  343  Tur445 الوثائق والمخطوطات العثمانية 

التركية  رابعة 3

العربيةو  

Tur  362  Tur464 قضايا ومشكالت في الترجمة 

التركية  رابعة 3

 والعربية

Tur  362  Tur465 الترجمة الفورية والمتاامنة 

Tur التركية رابعة 3  382  Tur485 القصة التركية القصيرة 

Tur التركية رابعة 3  382  Tur486 الرواية التركية 

Tur التركية رابعة 3  382 تركيشاعر أو أديب    Tur487 

Tur التركية رابعة 3  382  Tur488 الشعر التركي 

Tur التركية رابعة 3  382  Tur489 األدب الشعبي التركي 
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الساعا  

 المعتمدة

مستوى 

 المساق

لغة 

 التدريس

المتطلب 

 السابق
 رم  المساق اس  المساق

Tur التركية رابعة 3  362  Tur490 موضوعات خاصة في اللغة او األدب 

History تاريخ الدولة العثمانية    3  372  

 Arab202 المكتبة العربية    3

 

وأقسام  ، أقسام كلية اآلداب األخرى ة تخصج فرعي يدرسها الطالب من خارج القسم. ويجوز لطلبة القسم التفريع في( ساع21) -ج

 .والدراسات اإلسالمية وأقسام كلية الشريعة ، والفنادق وأقسام كلية السياحة ، كلية اإلعالم

 

وعل  النحو اآلتي:( ساعة 21: متطلبا  التخصص الفرعي في اللغة التركية وبواق  )اثالثً    

الساعا  

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 لغة التدريس

المتطلب 

 السابق
 رم  المساق اس  المساق

Tur A مساق مكثف في اللغة التركية - التركية والعربية أولى 6  121  

Tur A التركية والعربية أولى 3  121 (1نصوص وتدريبات تركية )   Tur122 

Tur التركية أولى 3  122 (1ومحادثة بالتركية الحديثة ) حوار   Tur124 

(1قواعد اللغة التركية ) Tur A121 التركية والعربية أولى 3  Tur141 

Tur التركية ثانية 3  122 (2نصوص وتدريبات تركية )   Tur225 

Tur التركية والعربية ثانية 3  141  Tur261 الترجمة من التركية إلى العربية 

 

لطلبة كلية اآلداب وعل  النحو اآلتي: يًااختيارا القس  مساقً  ( ساعا  يطرحها3: )ارابعً    

الساعا  

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 لغة التدريس

المتطلب 

 السابق
 اس  المساق

رم  

 المساق

 Tur111 مدخإ إلى اللغة التركية - التركية والعربية أولى 3

 

 

 

 

 أعضاي الهيئة التدريسية في قس  اللغا  السامية وال رقية
 

 البريد اتلكترومي المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 brababah@yu.edu.jo دكتوراه استاي بسام علي احمد ربابعه

 t_alhasan@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك تيسير حسن محمد العاام

 mqara@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد عثمان حسن القرعة

 mnusirat@yu.edu.jo دكتوراه اركاستاي مش محمد قاسم محمد النصيرات

 mamarat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمود سند محمد العمرات

 noorq@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك نور محمد علي القضاه

 hassan.a@yu.edu.jo دكتوراه)حلقة ثالثة( استاي مساعد حسان عبدهللا احمد الايوت

 rabba.h@yu.edu.jo دكتوراه)حلقة ثالثة( مساعداستاي  رباع محمد حسين ربابعه

 salehjaradat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد صالح حسين محمدامين جرادات

 anas.j@yu.edu.jo ماجستير مدرس انا احمد محمد الجراح

 enas.shdaifat@yu.edu.jo ماجستير مدرس ايناس عواد عبدهللا شديفات

 abader@yu.edu.jo ماجستير مدرس بدر احمد عبدالرحمن عليوه

 dima.obaidat@yu.edu.jo ماجستير مدرس ديما مازن محمد عبيدات

 mousa.a@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا موسى حسن محمد الاعبي
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 الجغرافيا قس 

لجغرافيا اوريوس في م للحاجة الماسة لحملة شهادة البكال2000/2001جاء تأسيا قسم الجغرافيا في مطلع العام الدراسي 

د التخصج ينفر، سواء في القطاعين العام والخاص. ويستدل على يلك من اإلقبال  ير المتوقع للطلبة للتسجيإ في هذا التخصج

المجال أمام  مما يتيح، تخطيط مكاني وجغرافيا/، نظم معلومات جغرافية وجغرافيا/، بالمسارات اآلتية: جغرافيا/ جغرافيا عامة

لمحلية أو سواء في السوق ا، للمنافسة وبشكإ أسهإ من أجإ الحصول على فرص العمإ المتاحة في القطاعات المختلفةالخريجين 

 الخارجية.

كمال الدراسة إباإلضافة إلى إمكانية ، ويعاى هذا اإلقبال لشعورهم بأهمية هذا التخصج وبحاجة السوق المحلية والخارجية

لذي يختار مسار اويضيف إليها الطالب ، ( ساعة معتمدة إجبارية54الب. يدرس طالب الجغرافيا )العليا ضمن المسار الذي يريده الط

أي أن ، مواد ( ساعة معتمدة اختيارية من12باإلضافة إلى )، ( ساعة معتمدة إجبارية21التخطيط السياحي أو التخطيط المكاني )

دراسية بالصبغة ة في أي من المسارات الثالثة. تتميا خطة القسم ال( ساعة معتمد132متطلبات التخرج لبكالوريوس الجغرافيا هي )

تطبيقاتها واالستشعار وونظم المعلومات الجغرافية ، العلمية والعملية والتقنية الحديثة والتدريب على استخدام الحاسوب في الجغرافيا

 .عن بعد

اة تحليإ جهاة الحاسوب والبرامج والخرائط وأجهولتحقيق هذا الهدف أنشئ مختبر ومرسم الجغرافيا الذي تم تاويده بأ

 .التي تحتاجها المساقات التطبيقية جميعها، الصور الجوية

 

 

Geography.dept@yu.edu.jo 

 3451فرعي  0096227211111هاتف 

  

mailto:Geography.dept@yu.edu.jo
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 الجغرافيا في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 :التالية المتطلبات اتمام بعد الجغرافيا في البكالوريوس رجةد تمنح

 الدرجات منح نظام بموجب الصادرة اليرموك جامعة في البكالوريوس درجة منح تعليمات في عليها المنصوص الشروط .1

 (.1976) لسنة( 76) رقم اليرموك جامعة في والشهادات العلمية

 .العالي تعليمال مجلا قرار حسب معتمدة ساعة( 27) وعددها أعاله ذكورةالم التعليمات في المبينة الجامعة متطلبات .2

 .معتمدة اعةس( 21) وعددها اآلداب كلية في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة في المبينة اآلداب كلية متطلبات .3

 :تيكاآل معتمدة ساعة( 84) وهي التخصج متطلبات .4

 معتمدة ساعة( 54) وهي  اإلجبارية المساقات. 

 معتمدة ساعة( 9) وهي مجموعات االختيارية المساقات. 

 معتمدة ساعة( 21) وهي( منفرد ا الجغرافيا لتخصج) إجبارية مساقات. 

 (21 )التالية التخصصات وفي الطالب تفريع حالة في آخر تخصج من ساعة: 

 .اآلداب كلية تخصصات .1

 .ارويولجيثناأل .2

  .اآلثار .3

 .العامة اإلدارة .4

 .التسويق .5

 .االقتصاد .6

 .والبيئة األرض علوم .7

 .اإلعالم .8

  .والفنادق السياحة .9
      

 :وتشمإ معتمدة ساعة( 27) لها تخصج  : الجامعـة متطلبا 

 :التالي النحو عل  معتمدة ساعة( 12) لها تخصج  :اجبارية متطلبا  -أ

 الساعا  عدد المساق اس  رق  المساق رم 

ARABIC 101 3 1 عربية لغة 

EL 101 3 يايةإنجل لغة مهارات 

PS 102 3 الوطنية التربية 

MIL 100 3 عسكرية علوم 

EL 99 استدراكي .إستدراكي – إنجلياية لغة مهارات 

ARABIC 99 استدراكي استدراكي – عربية لغة 

COMP 99 استدراكي .إستدراكي – حاسوب مهارات 

 

 لنحوا عل  المجاالت أحد في كليته رجخا من الطالب يختارها معتمدة سددددداعات( 15) لها تخصدددددج : اختيارية متطلبا  -ب

 :التالي

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1 Hum101 3 الثقافة اإلعالمية 

2 Hum102 3 المواطنة واإلنتماء 

3 Hum103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4 Hum104 3 الفن والسلوك 

5 Hum105 3 رة اإلنسانيةإسهام األردن في الحضا 

6 Hum106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7 Hum107 3 حقوق اإلنسان 
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 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

8 Hum108 3 مهارات التفكير 

9 Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10 Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

 Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

 Hum114 3 اهةالحاكمية الرشيدة والنا 

 المساقا  العلمية

1 Sci101 3 البيئة والصحة العامة 

2 Sci102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3 Sci103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4 Sci104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5 Sci105 3 الطاقة المتجددة 

6 Sci106 3 اإلدارة وتنمية المجتمع 

7 Sci107 3 البح  العلمي 
 

  .معتمدة ساعة 21 وبواق  :الكلية متطلبا 

 

 (اكجبار ) الكلية متطلبا 

 (معتمدة ساعة 15)

 

SOC 101 (االجتماع علم الى مدخإ ) 

ENGL 105( .لغوية مهارات) 

ARAB 107( .والتعبير الكتابة فن ) 

HISTORY 121( .اإلسالمية العربية الحضارة تاريخ) 

Sci 108 (2 الحاسوب مهارات) 

 

 اكختيار  الكلية لبا متط

 (معتمدة ساعا  6)

 

 

 :التالية المجموعات إحدى من الطالب يختارها

1.  ARABIC 108; HISTORY 229 & 231; PS 101 & 106 

2. GEO100 ،TURK 101; PER 111; HEB 111  

3. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; 

ATAL 110; KORE 110; CHIN 110 

 

 ( ساعة منفرد75المساقا  اتجبارية )

رم  

 المساق
 اس  المساق رق  المساق

 الساعا 
 متطلب سابق

 المعتمد عملي نظري

Geo 111 3  3 مدخإ إلى الجغرافيا الطبيعية  

Geo 121 3  3 مدخإ إلى الجغرافيا البشرية  

Geo 122 3  3 جغرافية األردن  

Geo 123 3  3 جغرافية الوطن العربي  

Geo 124 121 3  3 السكان جغرافية Geo 

Geo 211 3  3 الجغرافيا المناخية Geo111 

Geo 212 3  3 أشكال سطح األرض Geo111 

Geo 213 3  3 جغرافية حيوية وتربة Geo111 

Geo 221 3  3 جغرافيا اقتصادية Geo121 

Geo 231 3  3 نظرية موقع GEO121 

Geo 241 3  3 مبادئ الخرائط  

Geo 242  3 4 1 نظم المعلومات الجغرافيةمقدمة قي Geo241 

Geo 243 3 4 1 مقدمة في االستشعار عن بعد Geo241 

Geo 251 3  3 مناهج البح  قي الجغرافيا  

Geo 311 3  3 جغرافيا الموارد المائية Geo111 

Geo 321 3  3 الجغرافيا السياسية Geo121 

Geo 322 121 3  3 جغرافية العمران Geo 

Geo 323 3  3 جغرافية الخدمات  

Geo 331 3  3 جغرافية النقإ والمواصالت  
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رم  

 المساق
 اس  المساق رق  المساق

 الساعا 
 متطلب سابق

 المعتمد عملي نظري

Geo 341 3 4 1 تطبيقات في نظم المعلومات الجغرافية Geo242 

Geo 342 243 3 4 1 تطبيقات في االستشعار عن بعد Geo 

Geo 351 3  3 أساليب كمية في الجغرافيا Geo 251 

Geo 431 3  3 التخطيط اإلقليمي الحضري  

Geo 451 3 4 1 مشروع تخرج  في الجغرافيا 

Geo351 

ساعة  90بعد اجتياز 

بنجاح من خطة 

 الطالب

Geo 452 3 6 0 تدريب ميداني في الجغرافيا 

ساعة  99بعد اجتياز 

بنجاح من ضمن خطة 

 الطالب
 

 

 :( ساعا  بواق  ثوث ساعا  من كل مجموعة9اختيار  قس  )

 األول  المجموعة

Geo 312 3 الجافة المناطق فيةجغرا  

Geo 432 3 االراضي تحليإ  

Geo 433 3 البيئية االخطار جغرافية  

 :الثامية المجموعة

Geo 252 3 الجغرافي الفكر في مقدمة  

Geo 421 3 والطاقة الصناعة جغرافية  

Geo 422 3 دولية جغرافية مشكالت  

 :الثالثة المجموعة

Geo 343 3 الخرائط ستعمالاو رقمية كارتو رافية Geo 241 

Geo 441 
 المعلومات نظم في المكاني والتحليإ  البرمجة

  *الجغرافية
3 Geo  242 

Geo 453 3 االنجلياية باللغة جغرافية موضوعات  

 

رم  

 المساق
 اس  المساق رق  المساق

 الساعا 
 متطلب سابق

 المعتمد عملي مظر 

Geo 111 3  3 مدخإ إلى الجغرافيا الطبيعية  

Geo 121 3  3 مدخإ إلى الجغرافيا البشرية  

Geo 122 3  3 جغرافية األردن  

Geo 123 3  3 جغرافية الوطن العربي  

Geo 124 121 3  3 جغرافية السكان Geo 

Geo 211 111 3  3 الجغرافيا المناخية Geo 

Geo 212 111 3  3 ل سطح األرضأشكا Geo 

Geo 221 121 3  3 جغرافيا اقتصادية Geo 

Geo 241 3  3 مبادئ الخرائط  

Geo 242 3 4 2 مقدمة قي نظم المعلومات الجغرافية Geo241 

Geo 243 3 4 2 مقدمة في االستشعار عن بعد Geo241 

Geo 251 3  3 مناهج البح  قي الجغرافيا  

Geo 311 3  3 وارد المائيةجغرافيا الم Geo111 

Geo 321 3  3 الجغرافيا السياسية Geo 121 

                                                      
 ليس  لطلبة مسار دقيق )نظم المعلومات الجغرافية(. * 

( ساعة تفري  خارج القس 54المساقا  اتجبارية )  
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رم  

 المساق
 اس  المساق رق  المساق

 الساعا 
 متطلب سابق

 المعتمد عملي مظر 

Geo 322 121 3  3 جغرافية العمران Geo 

Geo 351 3  3 أساليب كمية في الجغرافيا Geo251 

Geo 431 3  3 التخطيط اإلقليمي الحضري  

Geo 451 3  3 مشروع تخرج  في الجغرافيا  

 

   األخرى إل  الجغرافيامساقا  التفري  من التخصصا

 اس  المساق رق  المساق رم  المساق
الساعا  

 المعتمدة
 متطلب سابق

Geo 111 3 مدخإ إلى الجغرافيا الطبيعية  

Geo 121 3 مدخإ إلى الجغرافيا البشرية  

Geo 122 3 جغرافية األردن  

Geo 124 3 جغرافيا السكان Geo   121  

Geo 211 3 الجغرافيا المناخية Geo  111  

Geo 241 3 مبادئ الخرائط  

Geo 242 3 مقدمة قي نظم المعلومات الجغرافية Geo241 

 .كمتطلب كلية اختياري  GEO 100اعتماد مساق  تمّ 
 

 مسار مظ  المعلوما  الجغرافية فيالجغرافيا لطلبة مساقا  التفري  

 الساعا  ساعة إجبارية 21

 رق  المساق رم  المساق متطلب سابق
 اس  المساق

 
ظر
م

 

ي
مل
ع

مد 
عت
لم
ا

 

Geo 434 3 2 2 تخطيط استعماالت األرض Geo 241 

Geo 341 3 4 1 تطبيقات في نظم المعلومات الجغرافية Geo 242 

Geo 342 3 4 1 تطبيقات في االستشعار عن بعد Geo 243 

Geo 442 3 4 1 الكارتو رافية الرقمية Geo 242 

Geo 344 3 4 1 ليإ الفوتو رامتريالصور الجوية والتح Geo 241 

Geo 441 3 4 1 يةالبرمجة والتحليإ المكاني في نظم المعلومات الجغراف Geo 242 

Geo 443 3 4 1 المساحة األرضية والجوية Geo 241 
 

 مسار التخطيط المكامي فيالجغرافيا  لطلبةمساقا  التفري  

 الساعا  ساعة إجبارية 21

رم   متطلب سابق

 اقالمس

رق  

 المساق
 اس  المساق

 
ظر
م

 

ي
مل
ع

مد 
عت
لم
ا

 

Geo 222 3 0 3 اقتصاديات مكان Geo121 

Geo 434 3 2 2 تخطيط استعماالت األرض Geo 241 

Geo 313 3 0 3 إدارة الموارد الطبيعية Geo111 

Geo 323 3 0 3 جغرافية  الخدمات  

Geo 345 
تطبيقات في االستشعار عن بعد ونظم المعلومات 

 الجغرافية
1 4 3 

Geo 242 ، Geo 

243 

Geo 346 3 2 2 الخرائط الموضوعية Geo 241 

Geo 444 3 4 1 تحليإ شبكات النقإ Geo 242 
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 أعضاي  يئة التدريس في قس  الجغرافيا

 البريد اتلكترومي المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 ahmad.aw@yu.edu.jo دكتوراه استاي احمد عواد سالم الخوالده

 qasemmd@yu.edu.jo دكتوراه استاي قاسم محمد عبدهللا الدويكات

 banidomi@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد احمد الحمد بني دومي

 khazaymeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك خالد محمد امين احمد هاايمه

 rnjawarneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك رنا نسيم علي الجوارنه

 reem.k@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك ريم عدنان واصف الخاروف

 s_nawaiseh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك سامر عوض محمد النوايسه

 a.magbile@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك علي فؤاد سالم المقبإ

 omar.d@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عمر محمد ابنيه الضيافله

 noah.h@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك حمدعلي حسن الصبابحةنوح م

 m.zeitoun@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد محمد عبدالكريم محمد زيتون

 areej.r@yu.edu.jo ماجستير مدرس اريج عبدهللا محمد الرفاعي

 nehal.t@yu.edu.jo ماجستير مدرس نيهال حسين محمد طالفحه
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 الترجمة قس 

ة. وجاء ول من نوعه في الجامعات األردنية الرسميوهو األ ، 2008/2009ء قسم الترجمة في مطلع العام الجامعي أنشى

وخدمة المؤتمرات  ا للحاجة الماسة لتوفير المترجمين المؤهلين في كافة المجاالت كالترجمة التحريرية والشفويةتأسيا القسم نظر  

درجة البكالوريوس في الترجمة ودرجة الماجستير في  يمنح القسم برنامجين: ا حي ومتطور  والندوات. يعد قسم الترجمة ديناميكيا 

ا لمنح درجتي الماجستير لقسم حالي  ويخطط ا، 2010/2011في العام الجامعي  الترجمة حي  إنتقإ هذا األخير من قسم اللغة االنجلياية

 في الترجمة الشفوية ودرجة الدكتوراة في الترجمة.

حي  تمرس  ، حي  يعد القسم خريجين للعمإ في مهنة الترجمة ، البرنامج على الجانب النظري والتطبيقي والتدريبويشتمإ 

باالضافة  ، بعيةوالتتا، والفورية، والمتخصصة، والشفوية، هؤالء الطلبة على ترجمة مختلف انواع النصوص: مثإ الترجمة التحريرية

وأيضا  ، المهارات اللغوية باللغة العربية واالنجلياية  خرى. ويشمإ البرنامج عدة مساقات فيإلى الدراسات النظرية والتطبيقية اال

خدام الحاسوب وتحليإ الخطاب وعلم الداللة وإستخدام أدوات تطبيق الترجمة بإست، مساقات تشمإ اللغويات المقارنة والتحليلية

(CATويهدف البرنامج إلى تطوير مهارة الطلبة في الترجم .) لعمإ من اة )التحريرية والشفوية( من أجإ تلبية متطلبات سوق

تكنولوجيا المعلومات   ا فيا في هذا العصر الذي يشهد تطور  وخصوص   ،المرتجمين ليا فقط في االردن ولكن في المنطقة

حكومية المؤسسات الو ،حي  أن هناك حاجة ماسة للمترجمين في مختلف المجاالت والقطاعات مثإ وسائإ اإلعالم، واإلتصاالت

حوارات نقاشية وندوات  يعقد القسم و ير الحكومية وكذلك في المؤسسات المحلية والوطنية واإلقليمية والدولية والمؤسسات التعليمية.

جي الطلبة من خري وهناك عدد من سنوية حول دراسات الترجمة التحريرية والشفوية من أجإ يبقى األساتذه والطلبة مواكبين للمعرفة.

. ويقوم على التدريا ردنية وجامعات بريطانية وأمريكية مرموقةأ)الماجستير والدكتوراه( في جامعات  القسم يتابعون دراساتهم العليا

 معات األمريكية والبريطانية واألسترالية والعربية.من خريجي الجا نخبة من أعضاء هيئة التدريا

 

Trans_dept@yu.edu.jo 

 2391فرعي  0096227211111هاتف 

  

mailto:Trans_dept@yu.edu.jo
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 الترجمة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 تمنح درجة البكالوريا في الترجمة بعد اتمام المتطلبات التالية: 

رجات العلمية الدالشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريا في جامعة اليرموك الصادرة بموجب نظام منح  .1

 . 1976لسنة  76و الشهادات في جامعة اليرموك رقم 

 يم العالي. حسب قرار مجلا التعلساعة معتمدة  27. متطلبات الجامعة المبينة في التعليمات المذكورة اعاله و عددها 2

 عتمدة. ساعة م 21ددها . متطلبات كلية االداب المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريا في كلية االداب و ع3

      االتية: المسارا في  ساعة معتمدة 84. متطلبات التخصج و هي 4

 . المجاك  النظرية األساسية1

 .ساعة معتمدة 18: و يخصج لها . المهارا  اللغويةأ

  ساعات معتمدة. 9: ويخصج لها  . دراسا  أدبيةب

 ساعة معتمدة.  9: ويخصج لها دراسا  لغوية ج.

 ساعة معتمدة.  24: ويخصج لها رجمة العمليةالتد. 

 ساعة معتمدة.  9: ويخصج لها دراسا  مظرية في الترجمة. هـ

 

 مسامدةالمجاك  ال. 2

 الدراسية المساقا  من الخطة الحداألدم  للساعا  المعتمدة متحقق المجال المعرفي

 TRA431 ، TRA 202 6 العربي أل راض الترجمة النحو ، النحوالمقارن
 

 :وت مل معتمدة ساعة( 27) لها تخصص :الجامعـة متطلبا 
      

 :التالي النحو عل  معتمدة ساعة( 12) لها تخصج :اجبارية متطلبا  -أ

 عدد الساعا  اس  المساق رق  رم  المساق

AL 101  1لغة عربية  3 

EL 101 3 مهارات لغة إنجلياية 

PS 102 3 التربية الوطنية 

MILT 100 يةعلوم عسكر  3 

EL 99  ستدراكي.إ –مهارات لغة إنجلياية  استدراكي 

AL 99  ستدراكيا –لغة عربية  استدراكي 

COMP 99  ستدراكي.إ –مهارات حاسوب  استدراكي 

 

 لنحوا عل  المجاالت أحد في كليته خارج من الطالب يختارها معتمدة سددددداعات( 15) لها تخصدددددج : اختيارية متطلبا  -ب

 :التالي

 الساعا  المعتمدة اس  المساق مساقرم  ال الرق 

 المساقا  اكمسامية

1 Hum101 3 الثقافة اإلعالمية 

2 Hum102 3 المواطنة واإلنتماء 

3 Hum103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4 Hum104 3 الفن والسلوك 

5 Hum105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6 Hum106 3 نيةمقدمة في دراسة الثقافات اإلنسا 

7 Hum107 3 حقوق اإلنسان 

8 Hum108 3 مهارات التفكير 
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 الساعا  المعتمدة اس  المساق مساقرم  ال الرق 

9 Hum109 3 النظم اإلسالمية 

 Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

 Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

 Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

 المساقا  العلمية

1 Sci101 3 البيئة والصحة العامة 

2 Sci102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3 Sci103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4 Sci104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5 Sci105 3 الطاقة المتجددة 

6 Sci106 3 اإلدارة وتنمية المجتمع 

7 Sci107 3 البح  العلمي 

 

 .معتمدة ساعة 21: الكلية متطلبا 

 الكلية متطلبا 

 (اكجبار )

 (معتمدة ساعة 15)

 

SOC 101 (اكجتماع عل  ال  مدخل ) 

ENGL 105 ( لغوية مهارا) 

ARAB 107 (والتعبير الكتابة فن ) 

HISTORY 121 (اكسومية العربية الحضارة تاريخ) 

Sci 108 ( 2 الحاسوب مهارا) 

 الكلية متطلبا 

 اكختيار 

 (معتمدة ساعا  6)

 :التالية  المجموعا احدى من الطالب يختار ا

1.  ARAB 108; HISTORY 229; HISTORY 231; PS 101; PS 106; GEO 

100 

2. TURK 101; PER 111; HEB 111  

3. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; ITAL 110; KORE 

110; CHIN 110 

 

(ساعة 96)  اتجبارية القس  متطلبا . أ: ثالثا  

 رم  المساق
رق  

 المساق
 اس  المساق

اعا  عدد الس

 المعتمدة
 المتطلب السابق

TRA 101 3 إستماع ومحادثة  

TRA 102 3 قواعد اللغة االنجلياية أل راض الترجمة  

TRA 104 3 كتابة الفقرة في اللغة اإلنجلياية  

TRA 105 3 صوتيات اللغة االنجلياية TRA  101  

TRA 202 (1) النحو التطبيقي المقارن  3 TRA  101  

TRA 206 لمقال في اللغة االنجليايةكتابة ا  3 
TRA و  101   

TRA  102  

TRA 208 3 قراءة متقدمة باللغة اإلنجلياية أل راض الترجمة TRA  101 + TRA  102  

TRA 210 3 مدخإ الى األدب اإلنجلياي والعربي TRA  101  

TRA 230 ترجمة عامة (E-)3 ع TRA  110  

TRA 232 ع( ترجمة عامة-E) 3 TRA101 

TRA 241 3  نظريات الترجمةدمة في مق TRA  101 ، TRA  102  

TRA 311 3 الترجمة األدبية TRA210 

TRA 320 3  قواعد متقدمة باللغة االنجلياية أل راض الترجمة TRA101 +TRA102 

TRA 321 3 علم المعاني والبراجماتية أل راض الترجمة TRA320 
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 رم  المساق
رق  

 المساق
 اس  المساق

اعا  عدد الس

 المعتمدة
 المتطلب السابق

TRA 330 ( الترجمة التتابعة والفوريةE-)3 ع TRA  302  

TRA 331 ع( الترجمة التتابعة والفورية-E) 3 TRA330 

TRA 332 3 الترجمة بإستخدام الحاسوب 
TRA 230 + TRA232 

TRA 333 3 الترجمة القانونية TRA 230 + TRA232 

TRA 334 3 الترجمة االعالمية TRA 230 + TRA232 

TRA 335 3 الترجمة التقنية TRA 230 + TRA232 

TRA 430 3 تحليإ الخطاب TRA  320  

TRA 431  النحو العربي أل راض الترجمة  3 TRA  202  

TRA 439  تخرجالمشروع  3 

TRA  230 + TRA 232 

+TRA 240 + TRA 

241 

 

 (ساعة 15) اكختيارية القس  متطلبا . ب 

 المتطلب السابق عدد الساعا  المعتمدة اس  المساق رق  المساق رم  المساق

TRA 312 ياتترجمة األفالم والوثائق  3 TRA332 

TRA 336 3 ترجمة  المحاكم والمؤتمرات TRA  333  

TRA 340 3 المعاجم والمصطلحات TRA 104 + TRA241 

TRA 412 3 ترجمة القصة القصيرة TRA210 

TRA 432 3 تقييم نصوص مترجمة TRA 230+  TRA232 

TRA 433 3 ترجمة نصوص سياحية TRA 230+  TRA232 

TRA 435 مةموضوع خاص في الترج  3 TRA  230+  TRA  232  

TRA 437 المتقدمة  لتتابعة والفوريةالترجمةا  3 TRA 330 + TRA  331  

TRA 438 3 ترجمة نصوص دينية TRA 230 + TRA232 

 

 

عضاي  يئة التدريس في قس  الترجمةأ  

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 mjarrah@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد علي مجلي الجراح

 mahmoud.k@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمود علي محمد الكناكري

 darwish1470@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك ابراهيم محمد نهار درويش

 harahsheh77@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك احمد محمد احمد الحراحشه

 anjadmahasneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك انجاد عبدهللا موسى محاسنه

 bsayaheen@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك بالل ناجح محمد صياحين

 mquran@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد احمد حسن القرعان

 m_bataineh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد صبري العبد المفلح البطاينه

 saraireh@yu.edu.jo هدكتورا استاي مشارك محمد عطوي ظاهر الصرايره

 mmobeidat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد محمود محمد عبيدات

 raidarmdn@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد رائدة ابراهيم ياسين الرمضان

 rafat.r@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد رأف  محمود رفاعي الروسان

 somia.qudah@yu.edu.jo دكتوراه مساعد استاي سميه عبدالحميد العبدهللا القضاه

 monanm@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد منى نبيإ علي ملكاوي

 nansi.mesleh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد نانسي احمد داود مصلح

 fadiah@yu.edu.jo ماجستير مدرس فاديه يوسف عامر حواري
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 عرار كرسي

الكرسي:  ومن مهام مجلا ،8/11/2010ربية/ كلية اآلداب في جامعة اليرموك بتاريخ أنشئ كرسي عرار في قسم اللغة الع

ى يات عالقه وأية أمور أخر، الكرسي عمإاإلشراف على  ،للكرسي وتنفيذها وفق أنظمة الجامعة وتعليماتها ةالعام ةوضع السياس

 بالكرسي. 

 أهداف الكرسي: 

ي مقر الكرسي والمقتنيات الخاصة بعرار وبالحياة الثقافية في األردن ف ،والمطبوعات ،والمخطوطات ،االحتفاظ بالوثائق .1

 في الجامعة. 

 االهتمام بالدراسات األدبية والثقافية في األردن.  .2

 إقامة ندوات وحلقات بح  تتعلق بتراث عرار واألدباء األردنيين.  .3

 ية والثقافية في األردن. تشجيع طلبة الدراسات العليا وتوجيههم للقيام بدراسات عن الحياة األدب .4

 إنشاء جائاة باسم: "جائاة عرار لعبداع األدبي". .5
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 اتدارية والعلوم اكقتصاد ةــكلي

 1981 وفي عام ،1976كان  تدرس تخصصات االقتصاد والعلوم اإلدارية من خالل كلية اآلداب منذ إنشاء الجامعة عام 

محلي واإلقليمي شيدت لعقبال الشديد على تخصصات الكلية وتمياها على المستويين الونتيجة  ،أنشئ  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 .ات والندواتالجامعة مبنى جديدا بمواصفات حديثة تتوفر فيه قاعات تدريا ومختبرات للكمبيوتر و رف للمحاكاة وقاعة للمؤتمر

 ،ها التنافسية الفائقةعلى قدرات االدراسات العليا اعتماد  تقدم الكلية برامج تعليمية متمياة لطلبتها على مستوى البكالوريوس و

وتوفر الكلية الكوادر  ،ا لمواكبة أحدث المستجدات والتطورات العالميةوتواصإ الكلية السير نحو السمـو في تبني البح  العلمي المتميّ 

الندوات العلمية على كما تعقد المؤتمرات و ،خارجيالمؤهلة لتقديم خدمات التدريب واالستشارات لتلبية احتياجات المجتمع المحلي وال

درس في أعرق الجامعات ي تكما تعتمد الكتب المنهجية الحديثة الت ،المستوى اإلقليمي. تعتمد الكلية اللغة اإلنجلياية في التدريا لديها

 .األمريكية

وإدارة  ،صرفيةوالعلوم المالية والم ،سبةوالمحا ،أقسام تمنح درجة البكالوريوس هي : االقتصاد سبعة اتضم الكلية حالي  

 ،ج هي : االقتصادبرام سبعةاقتصاد المال واألعمال. كما تمنح الكلية درجة الماجستير في و ،والتسويق ،واإلدارة العامة ،األعمال

 .الريادة والقيادة ،واإلدارة ،واإلدارة العامة ،وإدارة األعمال ،والعلوم المالية والمصرفية ،والمحاسبة

كتوراه في دوالعمإ على طرح برامج  ،تتطلع الكلية إلى طرح تخصصات جديدة لخدمة التنمية في األردن والمنطقة العربية

حثية متقدمة بوالمساهمة في إنشاء مراكا  ،والتعاون مع جامعات عالمية لتنفيذ برامج علمية مشتركة ،تخصصات الكلية المختلفة

 .ومتطورة

 

https://economics.yu.edu.jo 

economics.fac@yu.edu.jo 

 6801 / 6800فرعي  0096227211111هاتف 

 

  :األقسام األكاديمية

 .قسم االقتصاد -

 . قسم المحاسبة -

 . قسم العلوم المالية والمصرفية -

 . م إدارة األعمالقس -

 .قسم اإلدارة العامة -

 .قسم التسويق -

 .قسم المال واألعمال -

 

  

https://economics.yu.edu.jo/index.php/ar/
mailto:economics.fac@yu.edu.jo
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 اكقتصاد قس 

رنامج بطرح القسم  ،1986وبدأ بتقديم برنامج بكالوريوس في االقتصاد منذ إنشاءه. وفي عام  ،1976تأسا القسم عام 

 .لبكالوريوسااقتصاد المال واألعمال على مستوى درجة  في مجال اجديد   ابدأ بطرح مسار   ،2002ماجستير في االقتصاد. في عام 

اجات سوق العمإ يقوم القسم بتأهيإ طلبته بالمعرفة والمهارات الالزمة في مجاالت االقتصاد النظرية والتطبيقية لتلبية ح

 .اودولي   امحلي  

ة للنهوض ببلدهم اد النظرية والتطبيقييسعى قسم االقتصاد إلى تاويد طلبته بالمعارف والمهارات الالزمة في مجاالت االقتص

 .زدهارنحو التقدم واإل

 

Economic.dept@yu.edu.jo 

 6706فرعي  0096227211111هاتف 
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 اكقتصاد في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 -معتمدة: ( ساعة132لبات التالية )بعد إتمام المتط االقتصادتمنح درجة البكالوريوس في 

 أ. المجاك  النظرية األساسية اتجبارية:

 الحد األدم  للساعا  المعتمدة المجال المعرفي

 12 االقتصاد الكلي

 12 االقتصاد الجائي

 12 االقتصاد التحليلي والقياسي

 12 االقتصاد المتخصج
 

 ب.  المجاك  المسامدة:

 المجال المعرفي
دم  للساعا  الحد األ

 المعتمدة
دارة اإل ،عمليات مصدددددرفية دولية ،المحافظ االسدددددتثمارية ،دارة االسدددددتثمارإ ،محاسدددددبة مالية

 ،يةاإلدارة المال ،تمويإ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ،اقتصاد مالي ،ستراتيجيةاإل

مة في نظم المعلومات اإلدارية قد يةاألعمال اإل ،م يات لألعمال ،لكترون دئ بام ،الرياضدددددد

 ،العملي أساليب البح  ،مبادئ المحاسبة ،مبادئ التسويق ،مبادئ اإلدارة ،اإلحصاء لألعمال

 .تشريعات تجارية

12 

 

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:27ويخصج لها )  :أوك: متطلبا  الجامعة

  .( ساعة معتمدة12لها ) يخصجومتطلبا  الجامعة اتجبارية:  -أ

 رم 

 المساق

 رق 

 المساق
 الساعا  المعتمدة اقعنوان المس

AL 101  ساعات معتمدة 3 1لغة عربية 

EL 101 ساعات معتمدة 3 إنجلياية مهارات لغة 

PS 102 ساعات معتمدة 3 التربية الوطنية 

MILT 100 ساعات معتمدة 3 علوم عسكرية 

EL 099 استدراكي ستدراكيا -إنجلياية  مهارات لغة 

AL 099  اكياستدر ستدراكيا -لغة عربية 

COMP 099  استدراكي ستدراكيا -مهارات حاسوب 

 

 لتالية:ايختار ا الطالب من المساقا  اتمسامية والعلمية  : ساعة معتمدة( 15متطلبا  الجامعة اكختيارية  ) -ب

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 سالميةالنظم اإل 

10. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 
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 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 

 

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:24ويخصج لها ) :ثاميا: متطلبا  الكلية اتجبارية

 الساعا  المعتمدة المساق اس  رم  ورق  المساق

101ACC ( 1مبادئ في المحاسبة) ساعات معتمدة 3 

101 BA ( 1مبادئ في اإلدارة) ساعات معتمدة 3 

101  ECON ساعات معتمدة 3 مبادئ في االقتصاد الكلي 

105  ECON ساعات معتمدة 3 مبادئ في االقتصاد الرياضي 

210  BF ( 1مبادئ في المالية) معتمدة ساعات 3 

130  PA ساعات معتمدة 3 اإلدارة العامة في األردن 

107STAT ساعات معتمدة 3 اإلحصاء لطلبة كلية االقتصاد 

SCI 108 ساعات معتمدة 3 مهارات الحاسوب 

 

 .( ساعة معتمدة81ويخصج لها ) :ثالثا: متطلبا  القس 

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:81التخصج المنفرد: ويخصج له ) .1

 ( ساعة معتمدة:66إجبارية بواقع ) متطلبات .أ

102 ECON , 102BA, 102ACC , 200 ECON , 201 ECON ,203 ECON  

207 ECON , 231PA ,MKT 210  , 280 ECON  ,281 ECON , 302ECON  

383 ECON, 311 ECON  , 320 ECON  , 350 ECON , 351 ECON , 363 ECON 

ECON307  , 470 ECON , 482 ECON , 499ECON 

 

 200ن مستوىم( ساعة معتمدة يختارها الطالب من المساقات التي يطرحها القسم  15بواقع ) متطلبا  اختيارية .ب

 فما فوق.

 توتي  الساعا  المعتمدة للتخصص المنفرد في اكقتصاد

 المجموع الساعا  اكختيارية الساعا  اتجبارية المتطلبا 

 27 15 12 متطلبات الجامعة

 24 - 24 متطلبات الكلية

 81 15 66 متطلبات القسم

 132 المجمـــوع
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 ( ساعة معتمدة وتشمإ:81ويخصج له ) التخصص الرئيسي اقتصاد / التخصص الفرعي:

 ( ساعة معتمدة:54متطلبا  إجبارية بواق  ) .أ

102 ECON, 102BA, 102ACC, 200 ECON, 201 ECON  

203 ECON,   207 ECON, 280 ECON, 281 ECON, 302 ECON   

307 ECON, 311 ECON, 320 ECON, 350 ECON, 351 ECON ECON383, 470 

ECON, 482 ECON 

 فما فوق. 200 ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التي يطرحها القسم من مستوى6اختيارية بواقع ) متطلبا  .ب

صج الفرعي. ويسمح لطالب االقتصاد قسم التخ ( ساعة معتمدة حسب ما يحدده21بواقع ) متطلبا  التخصص الفرعي .ج

اللغة  ،ياسيةالعلوم الس ،شريعة ،جغرافيا ،في أقسام الكلية األخرى )ماعدا قسم اقتصاد المال واالعمال( بالتخصج الفرعي

نظم  ،يةنظم معلومات إدار ،صحافة وإعالم ،رياضيات ،إحصاء تطبيقي ،إحصاء رياضي ،علوم األرض والبيئة ،اإلنجلياية

 اقتصاد ومصارف إسالمية. ،علم حاسوب ،قانون ،ت حاسوبيةمعلوما

 

 توتي  الساعا  المعتمدة للتخصص الرئيسي اقتصاد/ التخصص الفرعي

 المجموع الساعا  اكختيارية الساعا  اتجبارية المتطلبا 

 27 15 12 متطلبات الجامعة

 24 - 24 متطلبات الكلية

 60 6 54 متطلبات القسم

 21 حسب ما يحددها قسم التخصج الفرعي الفرعي متطلبات التخصج

 132 المجمـــوع

 

 ( ساعة معتمدة.21ويخصص له ) اكقتصادالتخصص الفرعي في 

 لطلبة كلية اكقتصاد والعلوم اتدارية. 1

 ( ساعة معتمدة15ويخصج لها ) أ . متطلبا  إجبارية:

201 ECON , 207 ECON , 302 ECON, 311 ECON, 350 ECON  

 من القسدددددم يطرحهالمسددددداقات التي ا ( سددددداعات معتمدة يختارها الطالب من6لها )يخصدددددج و . متطلبا  اختيارية:ب 

 فما فوق. 200مستوى 

 

 للطلبة من خارج كلية اكقتصاد والعلوم اتدارية. 2

 ( ساعة معتمدة18لها )يخصج و . متطلبا  إجبارية:أ

101  ECON, 102 ECON, 105 ECON  او(101MATH ), 201 ECON 

207 ECON,     421 ECON 

ستوى القسم من م يطرحها( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التي 3لها ) يخصجو متطلبا  اختيارية:ب. 

 فما فوق. 200
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 أعضاي  يئة التدريس في قس  اكقتصاد

 البريد اتلكترومي المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 ahmad.malawi@yu.edu.jo دكتوراه استاي دياحمد ابراهيم مالوي عبدالها

 El-Nader@yu.edu.jo دكتوراه استاي حسن محمد علي النادر

 Almomani_r@yu.edu.jo دكتوراه استاي رياض عبدهللا محمد المومنى

 zakia@yu.edu.jo دكتوراه استاي زكيه احمد محمد مشعإ

 athamneh71@yu.edu.jo دكتوراه استاي عبدالباسط عبدهللا محمد عثامنه

 abanihani@yu.edu.jo دكتوراه استاي عبدالرزاق حسين على بني هاني

 qasem@yu.edu.jo دكتوراه استاي قاسم محمد ناال حموري

 whmedat@yu.edu.jo دكتوراه استاي وليد محمود محمد حميدات

 arqam.rabai@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك أرقم عبدالرزاق متعب الرباعي

 smagableh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك سهيإ عيسى محمد مقابلة

 mahailat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمود علي مفلح الهيالت

 alshyab.nooh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك نوح علي محمد الشياب

 ajlouni.sameh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد سامح عاصم ناصر العجلوني
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 المحاسبة قس 

طرح القسم برنامج  1999وبدأ بتقديم برنامج البكالوريوس في المحاسبة منذ إنشائه. وفي عام  1982تأسا قسم المحاسبة عام 

 .الماجستير في المحاسبة ضمن مساري الرسالة و االمتحان الشامإ

مياة في اه والماجستير من جامعات عريقة ومتيعمإ في القسم مجموعة من أعضاء هيئة التدريا من حملة درجتي الدكتور

 .ةمختلف تخصصات المحاسبة. وللقسم خمسة مبتعثين للحصول على درجة الدكتوراه في الجامعات البريطانية واالسترالي

طط دراسية خويقوم القسم وبشكإ دوري بإعادة النظر في الخطط الدراسية لبرنامجي البكالوريوس والماجستير بهدف إعداد 

لقسم في وتعاز من تنافسية خريجي ا ،طورة تلبي احتياجات المجتمع وتتواكب مع متطلبات سوق العمإ الديناميكية من جهةمت

 .الحصول على فرص العمإ المناسبة من جهة أخرى

 .يةوالعالم كما يقوم القسم بعقد العديد من المؤتمرات العلمية والمشاركة الفعالة في المؤتمرات المحلية واإلقليمية

  

Accounting.dept@yu.edu.jo 

 6723فرعي  0096227211111هاتف 
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 المحاسبة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 توتي  ساعا  الخطة الدراسية عل  المتطلبا  المختلفة

 موع المتطلب المتطلب
مجموع الساعا  

 المعتمدة

سبة المئوية من مجموع الن

 ساعا  الخطة الدراسية

 متطلبا  الجامعة

 ساعة( 27)

 %9 12 إجباري

 %12 15 اختياري

 متطلبا  الكلية
 %18 24 إجباري

 - - اختياري

 متطلبا  التخصص

 ساعة( 81)

 %52 69 إجباري

 %9 12 اختياري

 المواد الحرة
 - - إجباري

 - - اختياري

 %100 132 - المجموع الكلي

 

 مدلول الع را  في رق  المساق

 المدلول الرق 

 المحاسبة المالية 0

 محاسبة الشركات والمؤسسات الخاصة 1

 المحاسبة الحكومية 2

 محاسبة التكاليف واإلدارية 3

 التحليإ المالي 4

 تدقيق الحسابات 5

 محاسبة الضرائب 6

 نظم المعلومات المحاسبية 7

 ير الدوليةالنظرية والمعاي 8

 البح  والندوة والتدريب الميداني 9

 

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:27ويخصج لها )  :أوك: متطلبا  الجامعة

  .( ساعة معتمدة12لها ) يخصجومتطلبا  الجامعة اتجبارية:  -أ

 رم 

 المساق

 رق 

 المساق
 الساعا  المعتمدة عنوان المساق

AL 101  ساعات معتمدة 3 1لغة عربية 

EL 101 ساعات معتمدة 3 إنجلياية مهارات لغة 

PS 102 ساعات معتمدة 3 التربية الوطنية 

MILT 100 ساعات معتمدة 3 علوم عسكرية 

EL 099 استدراكي ستدراكيا -إنجلياية  مهارات لغة 

AL 099  استدراكي ستدراكيا -لغة عربية 

COMP 099  استدراكي ستدراكيا -مهارات حاسوب 
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 ية التالية:يختار ا الطالب من المساقا  اتمسامية والعلم : ساعة معتمدة( 15امعة اكختيارية  )متطلبا  الج -ب

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 البدنية للجميع اللياقة 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 

 

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:24ويخصج لها ) :ثاميا: متطلبا  الكلية اتجبارية

 الساعا  المعتمدة المساق اس  رم  ورق  المساق

101ACC ( 1مبادئ في المحاسبة) ساعات معتمدة 3 

101 BA ( 1مبادئ في اإلدارة) ساعات معتمدة 3 

101  ECON ساعات معتمدة 3 مبادئ في االقتصاد الكلي 

105  ECON ساعات معتمدة 3 مبادئ في االقتصاد الرياضي 

210  BF ( 1مبادئ في المالية) ساعات معتمدة 3 

130  PA ساعات معتمدة 3 اإلدارة العامة في األردن 

107STAT ساعات معتمدة 3 اإلحصاء لطلبة كلية االقتصاد 

SCI 108 ساعات معتمدة 3 مهارات الحاسوب 

 

 (ك يوجد) اكختياريةمتطلبا  الكلية ب. 
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 ساعة معتمدة( 81)المنفرد  التخصص:  متطلبا  الثً ثا

 ساعة معتمدة( 69اتجبارية ) التخصصمتطلبا  أ. 

رم  

 المساق

رق  

 المساق
 قاس  المسا

الساعا  

 المعتمدة

الساعا  

 المعتمدة
المتطلبا  

 السابقة
 موحظا 

 عملي مظر 

ECON 102 قديم ال يوجد 0 3 3 االقتصاد الجائي ئمباد 

BA 102 0 3 3 (2في اإلدارة ) ئمباد BA 101 قديم 

BA 213  0 3 3 1التحليإ الكمي BA 102 قديم 

MKT 210 ( 1مبادئ التسويق) قديم وجدال ي 0 3 3 

BF 313 جديد ال يوجد 0 3 3 تشريعات مالية ومصرفية 

PA 231 0 3 3 السلوك التنظيمي BA 101 قديم 

ECON 200 0 3 3 أساليب البح  العلمي STAT107 قديم 

ACC 102 ( 2مبادئ في المحاسبة) 0 3 3 ACC 101 قديم 

ACC 201 ( 1محاسبة متوسطة) 0 3 3 ACC 102 قديم 

ACC 202 0 3 3 (2اسبة متوسطة )مح ACC 201 قديم 

ACC 321 0 3 3 محاسبة المؤسسات الحكومية ACC 102 قديم 

ACC 331 ( 1محاسبة تكاليف) 0 3 3 ACC 102 قديم 

ACC 341 0 3 3 تحليإ القوائم المالية ACC 201 قديم 

ACC 351 ( 1تدقيق حسابات) 0 3 3 ACC 202 قديم 

ACC 361 0 3 3 محاسبة الضرائب ACC 102 قديم 

ACC 371 3 0 3 تطبيقات محاسبية على الحاسوب ACC 102  من

من  ACC 102 0 3 3 محاسبة إسالمية ACC 382 اختياري

 قديم ACC 202 0 3 3 محاسبة متقدمة ACC 402 اختياري

ACC 411 0 3 3 الدولية المحاسبة ACC 202 جديد 

ACC 431 ( 2محاسبة تكاليف) 0 3 3 ACC 331 ديمق 

ACC 432 0 3 3 محاسبة إدارية ACC 331 قديم 

ACC 471 3 0 3 نظم المعلومات المحاسبية ACC 202 قديم 

ACC 481 0 3 3 ةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالي ACC 202 جديد 

 

 

 يختار ا الطالب من المساقا  التالية:: ساعة معتمدة( 12 ارية )ختياك التخصصمتطلبا  ب. 

  رم

 المساق

رق  

 المساق
 اس  المساق

الساعا  

 المعتمدة

الساعا  

 المعتمدة
المتطلبا  

 السابقة
 موحظا 

 عملي مظر 

ACC 210 0 3 3 محاسبة الشركات ACC 102 من إجباري 

ACC 311 0 3 3 محاسبة البنوك ACC 102 قديم 

ACC 451 ( 2تدقيق حسابات) 0 3 3 ACC 351 من إجباري 

ACC 483 0 3 3 النظرية المحاسبية ACC 202 جديد 

ACC 491 0 3 3 بح  التخرج ECON 

200 

 من إجباري

BF 312 0 3 3 تمويإ وإدارة المشاريع الصغيرة BF 210 جديد 

ECON 421 0 3 3 دراسات الجدوى االقتصادية ECON 

102+105 

 جديد
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 ة معتمدة(ساع 81)التخصص الرئيسي محاسبة/الفرعي  : متطلبا  ارابعً 

 ساعة معتمدة( 60اتجبارية ) التخصصمتطلبا  أ. 

رم  

 المساق

رق  

 المساق
 اس  المساق

الساعا  

 المعتمدة

الساعا  

 المعتمدة
المتطلبا  

 السابقة
 موحظا 

 عملي مظر 

ECON 102 قديم ال يوجد 0 3 3 مباديء االقتصاد الجائي 

BA 102 ( 2مباديء في اإلدارة) 0 3 3 BA 101 قديم 

BA 213  0 3 3 1التحليإ الكمي BA 102 قديم 

MKT 210 ( 1مبادئ التسويق) قديم ال يوجد 0 3 3 

BF 313 جديد ال يوجد 0 3 3 تشريعات مالية ومصرفية 

PA 231 0 3 3 السلوك التنظيمي BA 101 قديم 

ECON 200 0 3 3 أساليب البح  العلمي STAT 

107 

 قديم

ACC 102  0 3 3 (2المحاسبة )مبادئ في ACC 101 قديم 

ACC 201 ( 1محاسبة متوسطة) 0 3 3 ACC 102 قديم 

ACC 202 ( 2محاسبة متوسطة) 0 3 3 ACC 201 قديم 

ACC 331 ( 1محاسبة تكاليف) 0 3 3 ACC 102 قديم 

ACC 341 0 3 3 تحليإ القوائم المالية ACC 201 قديم 

ACC 351 ( 1تدقيق حسابات) 0 3 3 ACC 202 قديم 

ACC 361 0 3 3 محاسبة الضرائب ACC 102 قديم 

ACC 371 3 0 3 تطبيقات محاسبية على الحاسوب ACC 102  من

 قديم ACC 202 0 3 3 محاسبة متقدمة ACC 402 اختياري

ACC 431 ( 2محاسبة تكاليف) 0 3 3 ACC 331 قديم 

ACC 432 0 3 3 محاسبة إدارية ACC 331 قديم 

ACC 471 3 0 3 المعلومات المحاسبية نظم ACC 202 قديم 

ACC 481 0 3 3 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ACC 202 جديد 

 

 ساعة معتمدة( حسبما يحدده قسم التخصج الفرعي.  21) :ب. متطلبا  التخصص االفرعي

  م الجامعة المختلفة.ويسمح لطالب المحاسبة بالتخصج الفرعي في أي من البرامج التي تطرحها أقسا

 

 : التخصص الفرعي في المحاسبةاخامسً 

 ( ساعة معتمدة وي مل:21لطلبة كلية اكقتصاد والعلوم اتدارية: يخصص له ) -1

 على النحو التالي: ( ساعة معتمدة15ويخصج لها ) أ . متطلبا  إجبارية:

رم  

 المساق

رق  

 المساق
 اس  المساق

الساعا  

 المعتمدة

الساعا  

 دةالمعتم
المتطلبا  

 السابقة
 موحظا 

 عملي مظر 

ACC 201 ( 1محاسبة متوسطة) 0 3 3 ACC 102 قديم 

ACC 202 ( 2محاسبة متوسطة) 0 3 3 ACC 201 قديم 

ACC 331 ( 1محاسبة تكاليف) 0 3 3 ACC 102 قديم 

ACC 341 0 3 3 تحليإ القوائم المالية ACC 201 قديم 

ACC 351  0 3 3 (1)تدقيق حسابات ACC 202 قديم 
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 التالية:  ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات6ويخصج لها )ب . متطلبا  اختيارية: 

رم  

 المساق

رق  

 المساق
 اس  المساق

الساعا  

 المعتمدة

الساعا  

 المعتمدة
المتطلبا  

 السابقة
 موحظا 

 عملي مظر 

ACC 210 0 3 3 محاسبة الشركات ACC 102  من

 قديم ACC 102 0 3 3 محاسبة الضرائب ACC 361 إجباري

ACC 371 3 0 3 تطبيقات محاسبية على الحاسوب ACC 102  من

 قديم ACC 331 0 3 3 محاسبة إدارية ACC 432 اختياري

ACC 451 ( 2تدقيق حسابات) 0 3 3 ACC 351  من

 قديم ACC 202 3 0 3 نظم المعلومات المحاسبية ACC 471 إجباري

ACC 481 0 3 3 يةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المال ACC 202 جديد 

 

 المساقا  التالية: ( ساعة معتمدة وي مل21يخصص له ): كلية اكقتصاد والعلوم اتداريةمن خارج طلبة لل -2

رم  

 المساق

رق  

 المساق
 اس  المساق

الساعا  

 المعتمدة

الساعا  

 المعتمدة
المتطلبا  

 بقةالسا
 موحظا 

 عملي مظر 

ACC 101 ( 1مبادئ في المحاسبة) قديم - 0 3 3 

ACC 102 ( 2مبادئ في المحاسبة) 0 3 3 ACC 101 قديم 

ACC 201 ( 1محاسبة متوسطة) 0 3 3 ACC 102 قديم 

ACC 202 ( 2محاسبة متوسطة) 0 3 3 ACC 201 قديم 

ACC 331 ( 1محاسبة تكاليف) 0 3 3 ACC 102 قديم 

ACC 341 0 3 3 تحليإ القوائم المالية ACC 201 قديم 

ACC 351 ( 1تدقيق حسابات) 0 3 3 ACC 202 قديم 

 

 أعضاي  يئة التدريس في قس  المحاسبة

 البريد اتلكترومي المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 aalomari@yu.edu.jo دكتوراه استاي احمد محمد مصطفى العمري

 alhmoud@yu.edu.jo دكتوراه استاي لحمودتركى راجى موسى ا

 msuwaidan@yu.edu.jo دكتوراه استاي ميشيإ سعيد ميخائيإ سويدان

 sartawi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك اياد عيسـى سليمان مصطفى

 huseinraba@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك حسين محمد حسين الرباع

 khaldoon.aldaoud@yu.edu.jo دكتوراه مساعداستاي  خلدون احمد محمد الداود

 s.smadi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد صفاء عدنان محمد الصمادي

 salah.alshorman@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد صالح الدين عبدهللا عبدالقادر الشرمان

 alaa.alqudah@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد عالء محمد مصطفى القضاه

 moh.azzam@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد محمد جمال عيسى عاام

 m.shakatreh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد محمد زياد ابراهيم شخاتره

 m.odat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد محمود علي  محمد عودات

 maleqab@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد محمود محمد احمد العقاب

 ruba@yu.edu.jo ماجستير مدرس اجد محمد بصولربا م

 rawan@yu.edu.jo ماجستير مدرس روان حكم نايف عطوه

 ruwaidah@yu.edu.jo ماجستير مدرس رويده حنا ابراهيم حداد

 Fawwaz.a@yu.edu.jo ماجستير مدرس فواز علي طه عبابنه
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 والمصرفية المالية العلوم قس 

طرح  1999وفي عام  ،بتقديم برنامج بكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية منذ إنشاءه وبدا ،1982تأسا القسم عام 

 . القسم برنامج ماجستير في العلوم المالية والمصرفية

المختلفة والتي  يهدف القسم ومن خالل محتوى المساقات التي يقوم بطرحها إلى تأهيإ الطلبة نظريا وعمليا في حقول المعرفة

 ،في المجتمع األردني كما ويسهم القسم في تقديم الخدمات االستشارية لكافة القطاعات ،في مجال العلوم المالية والمصرفيةلها عالقة 

طط الدراسية بما ويركا القسم على التدريا والبح  العلمي في مجاالت العلوم المالية والمصرفية كذلك يقوم القسم على تطوير الخ

الندوات العلمية كذلك يواظب القسم على عقد المؤتمرات و ،ومواكبة التغيرات العالمية محليا ودوليا يتناسب ومتطلبات سوق العمإ

وم القسم بتشغيإ  رفة ا كما ويقا وعالمي  ا وإقليمي  لمتابعة ما يستجد من قضايا وتحديات تواجه القطاع المالي والقطاع المصرفي محلي  

ويلك  ،)فوركا( باإلضافة إلى سوق افتراضي لتبادل العمالت ،تعاون مع إدارة البورصةبال ،محاكاة لبورصة عمان لألوراق المالية

صندوق الملك حسين وقد تم تقييم أداء القسم أكاديميا من خالل لجان تابعة ل ،إل راض التدريب والبح  العلمي في األسواق المالية

 . ى المرتبة األولى في المملكةوحصإ القسم عل (UNDP) وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي ،للتميا

 

Finance.dept@yu.edu.jo 

 6868فرعي   0096227211111هاتف 
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 والمصرفية المالية العلوم في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

( ساعة 132) يوس في تخصج العلوم المالية والمصرفية هويكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالور

 موزعة على النحو التالي:

 عدد الساعا  المعتمدة المتطلب

 ساعة معتمدة من مجموع الساعات المعتمدة 27 متطلبات الجامعة

 ساعة معتمدة من مجموع الساعات المعتمدة 24 متطلبات الكلية %20.45ي 

 ساعة معتمدة من مجموع الساعات المعتمدة 81 جبارية واإلختيارية والمساندةمتطلبات التخصج اإل %18.18ي 

 ساعة معتمدة 132 المجموع %61.36ي 

  %100ي 

 مجموع الساعا  المعتمدة موع المتطلب المتطلب
النسبة المئوية من مجموع ساعا  

 الخطة الدراسية

 متطلبات الجامعة
 9.09 % 12 إجباري

 11.36 % 15 اختياري

 متطلبات الكلية
 18.18 % 24 إجباري

 0 % 0 اختياري

 متطلبات التخصج
 52.27 % 69 إجباري

 9.09 % 12 إختياري

 0 % 0 المواد الحرة

 100 % 132 المجموع الكلي

 

 ،لعربيةة ايجب على الطالب المقبول بالجامعة النجاح في إمتحانات المسددددددتوى التي تحددها الجامعة وهي: إمتحان مسددددددتوى باللغ

وى المحددة من . وفي حال إخفاق الطالب في أي من إمتحانات المستمهارات الحاسوب وإمتحان  ،وإمتحان مهارات اللغة اإلنجلياية

 يجب عليه النجاح في المساق المعادل لذلك اإلمتحان المبين أدناه:  ،الجامعة

 السابقةالمتطلبا   الساعا  المعتمدة س  المساقإ رق  المساق رم  المساق

EL 99 3 مهارات لغة انجلياية استدراكي  

AL 99 ( إستدراكي1لغة عربية ) 3  

COMP* 99 3 مهارات الحاسوب إستدراكي  
 

 . ICDLمن يحمإ الرخصة الدولية في قيادة الحاسوب مهارات الحاسوب * يُعفى من إمتحان 

 

 لتالية:المتطلبات ا العلوم المالية والمصرفية بعد إتمام قسمتمنح درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية في 

 موزعة على النحو اآلتي: ،ساعة دراسية 27خصج لها ت: متطلبا  الجامعة :أوًك 

 وهي: ,وحسب ما تحدده الجامعة ،ساعة معتمدة 12وتخصج لها ( متطلبا  الجامعة اكجبارية: 1)

 عتمدةالساعا  الم س  المساقإ رق  المساق رم  المساق

PS 102 3 التربية الوطنية 

AL 101 3 لغة عربية 

MILT 100 3 علوم عسكرية 

EL 101 3 مهارات لغة انجلياية 
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 :ختيارية( متطلبا  الجامعة ات2)

ن المساقات ساعة معتمدة يختارها الطالب من بين مساقات محدده تطرحها الجامعة شريطة أن ال يكون أحدها م 15وتخصج لها 

 تطرحها كلية اإلقتصاد والعلوم االدارية.  التي

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 ي الحضارة اإلنسانيةإسهام األردن ف 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 

12. Hum112 3 افية األردنمقدمة في جغر 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 لمهارات التواصإ الفعا 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 

 

 :متطلبا  الكلية اتجبارية :اثاميً 

 وكما يلي: ،حسب ما تحدده كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية ،( ساعة معتمدة24ويخصج لها )

 المتطلبا  السابقة الساعا  المعتمدة اس  المساق رق  المساق رم  المساق

BA 101 ( 1مبادئ في اإلدارة) 3  

ECON 101 3 قتصاد الكليمبادئ في اإل  

ECON 105 3 قتصاد الرياضيمبادئ في اإل  

ACC 101 3 (1المحاسبة )في   يءمباد  

PA 130 3 األردنالعامة في  اإلدارة  

BF 210 101 3 (1) مبادئ في المالية ACC 

BA101 

STAT 107 3 رةاإلحصاء لطلبة االقتصاد واإلدا  

SCI 108 3 مهارات الحاسوب  
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  .القس : متطلبا  اثالثً 

 ُموزعة على النحو اآلتي: ،( ساعة معتمدة81ويخصج لها )  ( التخصص المنفرد:1) 

 كما يلي: ،( ساعة معتمدة69ويخصج لها ))أ( متطلبا  التخصص المنفرد اتجبارية:  

رم  

 المساق

رق  

 المساق
 اس  المساق

الساعا  

 عتمدةالم
 المتطلبا  السابقة

ECON 102 101 3 مباديء في اإلقتصاد الجائي ECON 

ACC 102 101 3 (2المحاسبة )في   يءمبادACC 

BF 209 3 رياضيات مالية  

BF 211 ( 2مباديء في المالية) 3 BF210 

BF 310 3 مباديء التأمين BF210 

BF 311 3 إدارة اإلستثمار BF210 

ACC 311 101 3 نوكمحاسبة بACC 

BF 313 3 تشريعات مالية ومصرفيه BF210 

BF 316 3 إدارة البنوك والمخاطر اإلئتمانية BF210 

BF 317 3 مالية دولية BF210 

BF 318 3 تحليإ مالي BF210 

BF 322 316 3 البنوك اإلسالميةBF 

BF 328 3 األسواق والمؤسسات المالية BF210 

BF 337 317 3 المالية العمليات والمشتقاتBF 

ECON 200 طلبة السنة الثالثة فما فوق 3 أساليب البح  العلمي 

BF 410 3 إدارة ماليه BF211 

BF 415  تطبيقات مالية ومصرفية على

 الحاسوب

3 318BF 

BF 416 337 3 إدارة المخاطر الماليةBF 

BF 418 311 3 إدارة المحافظ اإلستثماريةBF 

BF 499 3 بح  التخرج ECON200 

طلبة فصإ التخرج والسنة 

 الرابعة
MKT 210 3 مبادئ التسويق  

BA 213 ( 1تحليإ كمي) 3  

ECON 421 3 دراسة الجدوى اإلقتصادية  

 

  

 التالية:تؤخذ من المجموعة  ،( ساعة معتمدة12ويخصج لها ) )ب( متطلبا  التخصص المنفرد اتختيارية:

رم  

 المساق

رق  

 المساق
 اس  المساق

الساعا  

 المعتمدة
 المتطلبا  السابقة

PA 231  ك إدارة السلو 201السلوك التنظيمي )تُعادل م.ع

 التنظيمي(

3 101 BA 

BF 312 3 تمويإ وإدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطه BF210 

BF 319 3 التمويإ الشخصي BF210 

BF 412 موافقة رئيا القسم 3 تطبيقات مصرفية 

BF 419 3 قاريالتثمين الع BF318 

BF 420 3 للشركات التخطيط المالي BF318 

BF 421 3 رأس المال المغامر BF311 

BF 495 طلبة فصإ التخرج والسنة  3 موضوعات خاصة في المالية والمصرفيه

  3 النقود والبنوك ECON 311 الرابعة

MKT 339 210 3 تسويق مصرفي MKT 
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 ( التخصص الرئيسي:2)

 وكما يلي: ،( ساعة معتمدة60ويخصج لها ) التخصص الرئيسي اتجبارية:)أ( متطلبا  

رم  

 المساق

رق  

 المساق
 اس  المساق

الساعا  

 المعتمدة
 المتطلبا  السابقة

ECON 102 101 3 مباديء في اإلقتصاد الجائي ECON 

ACC 102 101 3 (2المحاسبة )في   يءمبادACC 

BF 209 3 رياضيات مالية  

BF 211 3 (2اديء في المالية )مب BF210 

BF 310 3 مباديء التأمين BF210 

BF 311 3 إدارة اإلستثمار BF210 

ACC 311 101 3 محاسبة بنوكACC 

BF 313 3 تشريعات مالية ومصرفيه BF210 

BF 316 3 إدارة البنوك والمخاطر اإلئتمانية BF210 

BF 317 3 مالية دولية BF210 

BF 318 3 تحليإ مالي BF210 

BF 322 316 3 البنوك اإلسالميةBF 

BF 328 3 األسواق والمؤسسات المالية BF210 

BF 337 317 3 العمليات والمشتقات الماليةBF 

ECON 200 طلبة السنة الثالثة فما فوق 3 أساليب البح  العلمي 

BF 410 3 إدارة ماليه BF211 

BF 415  تطبيقات مالية ومصرفية على

 الحاسوب

3 318BF 

BF 416 337 3 إدارة المخاطر الماليةBF 

BF 418 311 3 إدارة المحافظ اإلستثماريةBF 

BF 499 3 بح  التخرج ECON200 

طلبة فصإ التخرج والسنة 

 الرابعة
 

 )ب( متطلبا  التخصص الفرعي اتجبارية : ويخصج لها )21( ساعة معتمدة، حسب ما يقرره قسم التخصج الفرعي.

 

 لمساقا  التدريبية )التدريب الميدامي أو الخبرة الميدامية(ا: ارابعً 

يلك من خالل إعطاء ويقوم القسم وبالتنسيق مع إدارات البنوك األردنية بالسماح لطلبة القسم بالتدريب في فروع هذه البنوك . 

رف عن أية أمور ريب وخالية الطعدم مسؤولية الجامعة عن التد امتضمن   ،الطلبة كتب رسمية للبنك الذي يقبإ بتدريب الطالب

 أخرى.

 

 قس  العلوم المالية والمصرفية أعضاي  يئة التدريس في

 البريد اتلكترومي المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 dima@yu.edu.jo دكتوراه استاي ديما وليد حنا الربضي

 zeyad@yu.edu.jo دكتوراه استاي زياد محمد سالم زريقات

 malmwalla@yu.edu.jo دكتوراه استاي منى ممدوح عمر الموال

 buthiena@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك بثينه عليان رضوان خرابشه

 d_daradkah@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك ديمه احمد علي درادكه

 gharibeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد عبدالرحمن عبدهللا الغرايبه

 aaalkhataybeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد لخطايبهاحمد عبدهللا محمد ا

 anas.qudah@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد انا محمد حسن القضاه

 rhendawi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد رائد يياب محمد هنداوي

 a.rababaa@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد عبدالرزاق محمد عبدهللا الربابعه

 ghaith.n@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد ن محمد النادر ي  حس

 lara.haddad@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد الرا محمد يحيى رشاد الحداد

 ahlam.aldaher@yu.edu.jo ماجستير مدرس احالم عبدهللا مفلح الظاهر



 

169 
 

 األعمال إدارة س ق

لقسم برنامج طرح ا 1993وفي عام  ،بكالوريوس في إدارة األعمال بتقديم برنامجمنذ إنشاءه بدأ و، 1982تأسا القسم عام 

 (MBA).ل ماجستير في إدارة األعما

لتغيرات والتطورات يقوم القسم بتأهيإ طلبته بالمعرفة النظرية والتطبيقية في إدارة األعمال والمهارات اإلدارية لمجاراة ا

 .اوعالمي   امحلي  

ن العام والخاص يم خدمات التدريب واالستشارات في شتى مجاالت إدارة األعمال للقطاعيا كوادر مؤهلة لتقديوفر القسم أيض  

 .اودولي   امحلي  

 

Business.dept@yu.edu.jo 

 6605 فرعي 0096227211111هاتف 
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 األعمال إدارة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 ساعة معتمدة موتعة عل  النحو التالي: 132ة البكالوريوس بعد دراسة الطالب تمنح درج

 وهي: ،وحسب ما تحدده الجامعة ،ساعة معتمدة 12وتخصج لها ( متطلبا  الجامعة اكجبارية: 1)

 الساعا  المعتمدة س  المساقا رق  المساق رم  المساق

PS 102 3 التربية الوطنية 

AL 101 3 لغة عربية 

MILT 100 3 علوم عسكرية 

EL 101 3 مهارات لغة انجلياية 

 

 :ختيارية( متطلبا  الجامعة ات2)

ن المساقات ساعة معتمدة يختارها الطالب من بين مساقات محدده تطرحها الجامعة شريطة أن ال يكون أحدها م 15وتخصج لها 

 التي تطرحها كلية اإلقتصاد والعلوم االدارية. 

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6. Hum 106  3 اإلنسانيةمقدمة في دراسة الثقافات 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 
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 :متطلبا  الكلية اتجبارية ثاميًا:

 وكما يلي: ،حسب ما تحدده كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية ،( ساعة معتمدة24ويخصج لها )

 المتطلبا  السابقة الساعا  المعتمدة اس  المساق رق  المساق رم  المساق

BA 101 ( 1مبادئ في اإلدارة) 3  

ECON 101 3 يقتصاد الكلمبادئ في اإل  

ECON 105 3 قتصاد الرياضيمبادئ في اإل  

ACC 101 3 (1المحاسبة )في   يءمباد  

PA 130 3 األردنالعامة في  اإلدارة  

BF 210 3 (1) مبادئ في المالية 
101 ACC 

BA101 

STAT 107 3 اإلحصاء لطلبة االقتصاد واإلدارة  

SCI 108 3 مهارات الحاسوب  
 

 

 :اتجبارية  القسمتطلبا   ثاميًا:

 :( ساعة معتمدة81ويخصص لها )

 ( ساعة موزعة على النحو التالي: 81ويخصج له ) التخصص المنفرد: .1

 ( ساعة معتمدة وتشتمإ على المساقات التالية:72ويخصج لها ) :متطلبا  القس  اتجبارية  (أ

BA102 , Econ102, 102  ACC Econ200,   PA 241,,  210  MKT,  241  BA, 213  BA   

BA316 , 314  BA,  320 BA,  BA 301, 302  BA,  422  MKT,  BA 430, 425 BA, 408 BA 

409 BA,   498 BA, 330  BA,  311 BA,  BA 341,  BA 426,  332 ACC. 
 

 لية: ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من مجموعة المساقات التا9ويخصج لها ) متطلبا  القس  اكختيارية:   (ب

 BA 202,  243  BA, 304  BA,  317  BA,  332  BA,  329  BA,  434  BA, 435 BA   

BA436 
 

 توتي  الساعا  المعتمدة للتخصص المنفرد في إدارة األعمال

 المجموع اختيار  إجبار  المتطلب

 27 15 12 الجامعة

 24 --- 24 الكلية

 81 9 72 مـالقس

 ساعة معتمدة 132 المجموع
 

 ( ساعة موزعة على النحو التالي: 81ويخصج له ) دارة أعمال/تخصص فرعي:التخصص الرئيسي إج(  

 ( ساعة معتمدة وتشتمإ على المساقات التالية:57ويخصج لها ) : متطلبا  القس  اتجبارية 

BA102, Econ102, ACC102, Econ200,   PA241,   MKT 210,   BA241, BA 213,  

BA314,   BA 316, BA320  , BA310  , BA302 , MKT 422, BA430, BA425, 408 BA,   

BA409 ,   BA 498 
 

 :ات ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من مجموعة المساق3ويخصج لها )  متطلبا  القس  اكختيارية

 التالية: 

BA 202 ,243 BA, BA 304, BA317 , 332, BA 329  BA, BA  434, BA 435  

436  BA 
 

 ( ساعة معتمدة. ويحق لطالب إدارة األعمال التفريع إلى 21ا )ويخصج له  :متطلبا  التخصص الفرعي

والقانون. ويمكن أن يختار  ،وتكنولوجيا المعلومات ،والعلوم اإلدارية كافة أقسام كليات االقتصاد

 ،فرنسي واللغات الحديثة/ ،وعلوم األرض والبيئة ،واإلحصاء ،التخصج الفرعي من قسم الرياضيات

واالقتصاد والمصارف  ،واللغة اإلنجلياية ،م االجتماع والخدمة االجتماعيةوعل ،والعلوم السياسية

 اإلسالمية.
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 تخصص فرعي توتي  الساعا  المعتمدة للتخصص الرئيسي إدارة األعمال/

 المجموع اختيار  إجبار  المتطلب

 27 15 12 الجامعة

 24 --- 24 الكلية

 60 3 57 القسم

 21 فرعيحسبما يحددها التخصج ال الفرعي

 ساعة معتمدة 132 المجموع

 

 ساعة معتمدة( 27متطلبا  القس  اتجبارية )

 المتطلب السابق عدد الساعا  اس  المساق رق  المساق رم  المساق

BA 102 ( 2مبادئ اإلدارة) 3 BA 101 

Econ 102 3 مبادئ في االقتصاد الجائي ECO 101 

ACC 102 ( 2مبادئ في المحاسبة) 3 ACC101 

Econ 200 3 أساليب البح  العلمي في إدارة األعمال STAT 107 

PA  231 3 السلوك التنظيمي BA 102 

MKT 210 ( 1مبادئ التسويق) 3 BA 102 

BA 241 3 إحصاء األعمال STAT 107 

BA 213 ( 1التحليإ الكمي) 3 
BA 102 

 STAT 107   

BA 314 3 إدارة العمليات  BA 213 

BA 316 3 (2إ الكمي )التحلي  BA 241,BA 213  

BA 320  دارة اإلتطبيقات الحاسوب في  BA 316 

BA 301 3 إدارة الموارد البشرية BA 102 

BA 302 3 ريبدراستراتيجيات الت BA 301 

MKT 422 3 إدارة التسويق MKT210 

BA 430 3 إدارة األعمال الدولية MKT210 

BA 425 3 أنظمة المعلومات اإلدارية BA 320 

BA 408 3 نظرية المنظمة BA 102 

BA 409 3 ستراتيجيةاإلدارة اإل BA 301   

BA 498 موافقة رئيا القسم 3 بح  التخرج 

 ( ساعة إجبارية للتخصص المنفرد أعول15)

BA 330 3 الريادة/ إدارة المنشآت الصغيرة BA 102 

BA 311 3 إدارة المشاريع BA 314 

BA 341 3 عمال والبيئة القانونيةتشريعات األ BA 301 

BA 426 3 إدارة المعرفة BA 425 

ACC 322  3 محاسبة إداريةمقدمة في ال ACC102 

 الفرعي /( ساعا  اختيارية للتخصص الرئيسي3) ,( ساعا  اختيار  يختار ا الطالب للتخصص المنفرد فقط9)

BA 202  3 اإلشراف التنظيمي BA 102 

BA 243  3 العمإ اإلداريأخالقيات BA 102 

BA 304  3 إدارة التغيير التنظيمي PA 231 

BA 317 3 إدارة سلسلة التوريد BA 314 

BA 332  3 إدارة األزمات BA 102 

BA 329  3 إدارة الجودة BA 314 

BA 434 3 تطبيقات األعمال الدولية BA 430 

BA 435  3 اإلدارة التحويلية BA 408, BA 409 

BA 436 3 موضوعات إدارية معاصرة BA 301,BA 409 
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الدارة األعمإقس  أعضاي  يئة التدريس في   

 البريد اتلكترومي المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 jdoleh@yu.edu.jo دكتوراه استاي جمال داود محمود ابودولة

 h.shammari@yu.edu.jo دكتوراه استاي حسام احمد ابراهيم الشمري

 arasheed@yu.edu.jo دكتوراه استاي الرشيد ابراهيم عادل محمود

 eco_fshaikh@yu.edu.jo دكتوراه استاي فؤاد نجيب محمد الشيخ

 ymelhem@yu.edu.jo دكتوراه استاي يحيى سليم فرحان بني ملحم

 alazzam@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك اسالم احمد خالد العاام

 hasan.issa@yu.edu.jo دكتوراه اركاستاي مش حسن محمد حسن العيسى

 saleh.f@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك صالح فهد صالح الخطيب

 akarasneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عبدالفتاح عبدالرحمن حسن كراسنه

 majedaz@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك ماجد كامإ علي العاام

 yazan.m@yu.edu.jo دكتوراه مشاركاستاي  يان خالد عبدهللا مقدادي

 saleh.alomar@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد صالح يوسف صالح العمر

 ammar.a@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد عمار علي الفالح العالونه

 lubna@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد لبنى عطاهللا سعيد بقله

 ali.tubishat@yu.edu.jo يرماجست مدرس علي محمود عطيه الطبيشات
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 العامة اتدارة قس 

لقسم برنامج اطرح  1993وفي عام  ،وبدأ بتقديم برنامج بكالوريوس في اإلدارة العامة منذ إنشاءه ،1982تأسا القسم عام 

لتعاون مع قسم لك باوي (MA) لدرجة الماجستير في اإلدارة اآخر   ابدأ بطرح برنامج   ،2003ماجستير في اإلدارة العامة. في عام 

 .إدارة األعمال

ى مواضيع تحليإ يقوم القسم بتأهيإ طلبته بالمعرفة النظرية والمهارات التطبيقية في مجاالت اإلدارة العامة بالتركيا عل

 .واإلدارة المحلية ،صنع القرار ،تنمية الموارد البشرية ،السياسات العامة

 .ت التدريب واالستشارات لمنظمات القطاعين العام والخاصا كوادر مؤهلة لتقديم خدمايوفر القسم أيض  

 

Administration.dept@yu.edu.jo 

 6846فرعي   0096227211111هاتف 

  

mailto:Administration.dept@yu.edu.jo
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 العامة ةدارات في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

  .( ساعة132هو )اإلدارة العامة  دة للحصول على درجة البكالوريوس في تخصجلعدد الساعات المعتم األدنىيكون الحد 

 وهي: ،وحسب ما تحدده الجامعة ،ساعة معتمدة 12وتخصج لها ( متطلبا  الجامعة اكجبارية: 1)

 الساعا  المعتمدة س  المساقا رق  المساق رم  المساق

PS 102 3 التربية الوطنية 

AL 101 3 لغة عربية 

MILT 100 3 علوم عسكرية 

EL 101 3 مهارات لغة انجلياية 

 

 :ختيارية( متطلبا  الجامعة ات2)

ن المساقات ساعة معتمدة يختارها الطالب من بين مساقات محدده تطرحها الجامعة شريطة أن ال يكون أحدها م 15وتخصج لها 

 التي تطرحها كلية اإلقتصاد والعلوم االدارية. 

 الساعا  المعتمدة س  المساقا رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6. Hum 106 3 إلنسانيةمقدمة في دراسة الثقافات ا 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 
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 :متطلبا  الكلية اتجبارية ثاميًا:

 وكما يلي: ،حسب ما تحدده كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية ,( ساعة معتمدة24ويخصج لها )

 المتطلبا  السابقة الساعا  المعتمدة اس  المساق رق  المساق رم  المساق

BA 101 ( 1مبادئ في اإلدارة) 3  

ECON 101 3 قتصاد الكليمبادئ في اإل  

ECON 105 3 قتصاد الرياضيمبادئ في اإل  

ACC 101 3 (1المحاسبة )في   يءمباد  

PA 130 3 األردنالعامة في  اإلدارة  

BF 210 3 (1) مبادئ في المالية 
101 ACC 

BA101 

STAT 107 3 اإلحصاء لطلبة االقتصاد واإلدارة  

SCI 108 3 مهارات الحاسوب  

 

 ا: متطلبا  القس :ثالثً 

 ( ساعة معتمدة:81و يخصج لها )

 ( ساعة موزعة على النحو التالي:81ويخصج له ) التخصص المنفرد: .1

 ( ساعة معتمدة وتشتمإ على المساقات التالية:69ويخصج لها ) متطلبا  القس  اتجبارية: (أ

 المتطلبا  السابقة الساعا  المعتمدة اس  المساق رق  المساق رم  المساق

BA 102 3 2إلدارة مبادئ في ا BA 101 

LAW 161  3 2القانون اإلداري  

ECON 200 3 أساليب البح  العلمي STAT  107 

PA 231 3 السلوك التنظيمي BA 101 , BA 102 

MKT 210 3 (1) مبادئ في التسويق  

BA 213  3 1التحليإ الكمي BA 101 , BA 102 

PA 234 3 أسا اإلدارة العامة PA 130 

PA 240 3 المالية العامة إدارة ECON 101 

ACC 361 3 محاسبة الضرائب  

PA 341 3 إدارة الموازنة العامة PA 240 

PA 310 3 إدارة الموارد البشرية  

PA 320 3 السياسات العامة PA 234 

PA 321 3 إدارة المشاريع وتقييم جدواها PA 240, PA 320 

BA 320 3 تطبيقات الحاسوب في اإلدارة  

PA 350 3 الحكومة االلكترونية BA 320 

PA 312 3 التدريب وتنمية الموارد البشرية  

PA 311 3 إدارة الخدمة المدنية PA 310 

PA 432 3 اإلدارة المحلية وتطبيقاتها في االردن PA 130 

PA 433 3 تصميم المنظمات PA 234 

PA 413 3 إدارة األداء PA 311 

BA 409 3 ستراتيجيةاإلدارة اإل  

PA 451 3 قضايا معاصرة في اإلدارة العامة PA 311, PA 413 

PA 423 3 بح  التخرج  

  69 المجموع
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 ( ساعة معتمدة كما يلي:12و يخصج لها )متطلبا  القس  اتختيارية:   (ب

 :ةفما فوق من المساقات التالي 200( ساعات من المساقات التي يطرحها القسم من مستوى 6يخصج )  .1

PA 334, PA 422, PA 452, PA 453, PA 414 

 

 فما فوق من المساقات التالية: 200( ساعات من المساقات من مستوى 6يخصج ) .2

BA 202, BA 213, BA 304, BA 330, BA 425, BF 313, BF 322, MKT 330, MKT 213, 

ECON 472, ECON 470 

 

 توتي  الساعا  المعتمدة للتخصص المنفرد في اتدارة العامة

 المتطلب إجبار  اختيار  مجموعال

 الجامعة 12 15 27

 الكلية 24 -- 24

 القسم 69 12 81

 المجموع ساعة معتمدة  132

 

 ( ساعة موتعة عل  النحو التالي:81التخصص الرئيسي إدارة عامة/ تخصص فرعي: ويخصص له ) .2

 اقا  التالية:( ساعة معتمدة وت تمل عل  المس60متطلبا  القس  اتجبارية: ويخصص لها ) (أ

 المتطلبا  السابقة الساعا  المعتمدة اس  المساق رق  المساق رم  المساق

BA 102  3 2مبادئ في اإلدارة BA101 

LAW 161  3 2القانون اإلداري  

ECON 200 3 أساليب البح  العلمي STAT  107 

PA 231 3 السلوك التنظيمي BA 101, BA 102 

MKT 210 3 (1) مبادئ في التسويق  

BA 213  3 1التحليإ الكمي BA 101  ,BA 102 

PA 234 3 أسا اإلدارة العامة PA 130 

PA 240 3 إدارة المالية العامة ECON 101 

PA 341 3 إدارة الموازنة العامة PA 240 

PA 310 3 إدارة الموارد البشرية  

PA 320 3 السياسات العامة PA 234 

PA 321 3 ييم جدواهاإدارة المشاريع وتق PA 240, PA 320 

BA 320 3 تطبيقات الحاسوب في اإلدارة  

PA 350 3 الحكومة االلكترونية BA 320 

PA 311 3 إدارة الخدمة المدنية PA 310 

PA 432 3 اإلدارة المحلية وتطبيقاتها في االردن PA 130 

PA 433 3 تصميم المنظمات PA 234 

PA 413 3 إدارة األداء PA 311 

PA 451 3 قضايا معاصرة في اإلدارة العامة PA 311, PA 413 

PA 423 3 بح  التخرج  

  60 المجموع

 

افة أقسام كلية ويحق لطالب اإلدارة العامة التفريع الى ك ،( ساعة معتمدة21و يخصج لها ) متطلبا  التخصص الفرعي: (ب

والعالقات  ،قانونوال ،واإلقتصاد والمصارف اإلسالمية ،ةوالشريع ،وتكنولوجيا المعلومات ،اإلقتصاد والعلوم اإلدارية

 والعلوم السياسية. ،واللغة اإلنجلياية ،العامة

  



 

178 
 

 توتي  الساعا  المعتمدة للتخصص الرئيسي إدارة عامة/ تخصص فرعي

 المتطلب إجبار  اختيار  المجموع

 الجامعة 12 15 27

 الكلية 24 -- 24

 القسم 60 -- 60

 الفرعي ها التخصج الفرعيحسبما يحدد 21

 المجموع ساعة معتمدة  132

 

 ساعة(: 21الخطة الدراسية للطلبة الراغبين التفري   إل  تخصص اتدارة العامة )

 الكلية: يدرس الطالب المساقا  التالية: داخلالطلبة من  -1

PA 231, PA 234, PA 240, PA 320, PA 432 

 لتالية: ساعا  اختيارية من المساقا  ا 6ودراسة 

PA 334, PA 350, PA 312, PA 432, PA 433, PA 414 

 الطلبة من خارج الكلية: يدرس الطالب المساقا  التالية: -2

BA 101, BA 102, PA 231, PA 234, PA 240, PA 320, PA 432 

 

 

 اتدارة العامةأعضاي  يئة التدريس في قس  

 البريد اتلكترومي المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 Shiyab@yu.edu.jo دكتوراه استاي د محمدسعيد حسن شياباحم

 Khasawneh_a@yu.edu.jo دكتوراه استاي انيا صقر حسين الخصاونه

 Ababneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي رائد اسماعيإ موسى عبابنه

 frefat@yu.edu.jo دكتوراه استاي رفعات عبدالحليم المحمد الفاعوري

 rawabdeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي همحمد على اعقيإ الروابد

 sahem.n@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك سهم احمد محمود نوافله

 tamara@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد تمارا عادل احمد اليعقوب

 rami.tbaishat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد رامي محمد عطيه طبيشات

 seif.athamneh@yu.edu.jo دكتوراه عداستاي مسا سيف ناصر يوسف عثامنه

  دكتوراه استاي مساعد شاكر احمد  طالل العدوان

 anan.abuhummour@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد عنان محمد احمد ابو حمور

 nor@yu.edu.jo ماجستير مدرس نور علي فيصإ القرعان
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 التسويق قس 

ق مثإ: وجود أعضاء هيئة تدريسية متخصصة في مجاالت متنوعة في التسوي. يمتاز القسم ب1997تأسا قسم التسويق عام 

 والتسويق االلكتروني. ،التسويق الدولي ،بحوث التسويق ،سلوك المستهلك

اح المؤسسات في تعمإ الخطة التدريسية في القسم على تاويد الطلبة بالمفاهيم األساسية لعلم التسويق ودور التسويق في نج

بحوث  ،ارة المنتجاتة على مستوى العالم يكسب الطلبة مهارات تحليلية وتواصلية والتي تؤهلهم لعبداع في مجاالت ادظإ بيئة تنافسي

 الدعاية واالعالن. ،التسويق

طوير مهارات تان رسالة القسم تتجلى بتهيئة وتخريج طلبة لديهم القدرة على منفعية المؤسسات التي يعملون بها من خالل 

 التسويقية. يعمإ القسم على انتهاج اسلوب تدريسي عصري يواكب التطورات التكنولوجية المعاصرة.حإ المشكالت 

لماجستير في ويتطلع القسم الستحداث برنامج ا ،طالب في برنامج بكالوريوس التسويق 300ما يايد عن  ايخدم القسم حالي  

  المستقبإ القريب. 

 

Marketing.dept@yu.edu.jo 

 6745فرعي  0096227211111هاتف 

  

mailto:Marketing.dept@yu.edu.jo
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 التسويق في البكالوريوس لدرجة الدراسية ةالخط

 :توزيع ساعات الخطة الدراسية على المتطلبات المختلفة

 موع المتطلب المتطلب
مجموع الساعا  

 المعتمدة

النسبة المئوية من مجموع 

 ساعا  الخطة الدراسية

 الجامعة متطلبا 

 ساعة( 27)

 %9 12 إجباري

 %11 15 اختياري

 متطلبا  الكلية
 %18 24 إجباري

 - - اختياري

 متطلبا  التخصص

 ساعة( 81)

 %52 69 إجباري

 %9 12 اختياري

 المواد الحرة
 - - إجباري

 - - اختياري

 %100 132 - المجموع الكلي

 

 وهي: ,وحسب ما تحدده الجامعة ،ساعة معتمدة 12 وتخصج لها( متطلبا  الجامعة اكجبارية: 1)

 الساعا  المعتمدة س  المساقإ رق  المساق المساق رم 

PS 102 3 التربية الوطنية 

AL 101 3 لغة عربية 

MILT 100 3 علوم عسكرية 

EL 101 3 مهارات لغة انجلياية 

 

 :ختيارية( متطلبا  الجامعة ات2)

ن المساقات تارها الطالب من بين مساقات محدده تطرحها الجامعة شريطة أن ال يكون أحدها مساعة معتمدة يخ 15وتخصج لها 

 التي تطرحها كلية اإلقتصاد والعلوم االدارية. 

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن ثقافة السياحية والفندقيةال 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 علومات والمجتمعتكنولوجيا الم 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 
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 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 
 

 

 :متطلبا  الكلية اتجبارية ثاميًا:

 وكما يلي: ،حسب ما تحدده كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية ،( ساعة معتمدة24ويخصج لها )

 المتطلبا  السابقة الساعا  المعتمدة اس  المساق رق  المساق رم  المساق

BA 101 ( 1مبادئ في اإلدارة) 3  

ECON 101 3 قتصاد الكليمبادئ في اإل  

ECON 105 3 قتصاد الرياضيمبادئ في اإل  

ACC 101 3 (1المحاسبة )في   يءمباد  

PA 130 3 األردنالعامة في  اإلدارة  

BF 210 3 (1) مبادئ في المالية ACC101, BA101 

STAT 107 3 اإلحصاء لطلبة االقتصاد واإلدارة  

SCI 108 3 مهارات الحاسوب  

 

 ليين: ( ساعة معتمدة يحددها مجلا قسم التخصج المنفرد وتوزع كما في الجدولين التا81وتخصج لها ) متطلبا  القس :ب . 

 

 

 تخصص منفرد البكالوريوس في تخصص التسويق/الخطة الدراسية لدرجة 
 

  ( ساعة معتمدة موتعة كاآلتي: 81: )أوًك 

 ( ساعة معتمدة كما يلي : 69مساقا  إجبارية ) .أ

 المتطلبا  السابقة الساعا  المعتمدة اس  المساق رق  المساق رم  المساق

B.A 102 ( 2مباديء في اإلدارة) 3 B.A101  

MKT 210 3 (1يق )مبادئ في التسو - 

MKT 211 3 (2التسويق ) في مبادئ MKT210  

MKT 213 3 التسويق السياحي MKT  + 210 MKT  211  

MKT 215 3 التسويق الدولي MKT  + 210 MKT  211  

MKT 216 3 اداره التجائه MKT  + 210 MKT  211  

MKT 240 3 التسويق التحليلي MKT  + 210 MKT  211  

Econ 200 3 اساليب البح  العلمي Stat 107 

B.A 213 3 1 التحليإ الكمي  

MKT 330 3 تسويق الخدمات MKT  + 210 MKT  211  

MKT 331 3 اداره المبيعات MKT  + 210 MKT  211  

MKT 324 3 اداره المنتج MKT  + 210 MKT  211  

MKT 341 3 اداره الترويج MKT  + 210 MKT  211  

MKT 342 3 التسويق االجتماعي MKT  + 210 MKT  211  

MKT 441 3 التسويق االلكتروني MKT  + 210 MKT  211  

MKT 431 3 سلوك المستهلك MKT  + 210 MKT  211  

MKT 421 3 التسويق المستدام MKT  + 210 MKT  211  

MKT 422 3 اداره التسويق MKT  + 210 MKT  211  

MKT 426 3 قنوات التوزيع MKT  + 210 MKT  211  
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 المتطلبا  السابقة الساعا  المعتمدة اس  المساق رق  المساق رم  المساق

MKT 427 3 استراتيجيات التسويق MKT 422 

MKT 442 3 التسويق عبر مواقع التواصإ االجتماعي MKT 441 

MKT 435 3 انظمه المعلومات التسويقيه MKT  + 210 MKT  211  

MKT 449 3 بح  التخرج MKT 240 + Eco 200 

 

 : ( ساعة معتمدة يختار ا الطالب من الجدول التالي12مساقا  اختيارية )

 المتطلبا  السابقة المعتمدةالساعا   اس  المساق رق  المساق رم  المساق

Econ 102 3 مباديء االقتصاد الجائي - 

B.A 301 3 اداره الموارد البشريه BA 102 

MKT 328 3 تجاره الجمله MKT  + 210 MKT  211  

MKT 339 3 التسويق المصرفي MKT  + 210 MKT  211  

MKT 315 3 اداره العالمه التجاريه MKT  + 210 MKT  211  

MKT 423 3 تسويقبحوث ال MKT  + 210 MKT  211  

MKT 425 3 تسويق الصناعي MKT  + 210 MKT  211  

MKT 439 3 موضوعات معاصره في التسويق MKT  + 210 MKT  211  

B.A 330 3 اداره المشروعات الصغيره BA 102 

 

 ملخص الساعا  المعتمدة للتخصص المنفرد في قس  التسويق

 المجموع اختيار  اجبار  مجموعة المساقا 

 27 15 12 متطلبا  الجامعة

 24 --- 24 متطلبا  الكلية

 81 12 69 متطلبا  التخصص

 132 المجموع الكلي
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 الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص التسويق/ فرعي تخصص آخر

 ويققسدددم التخصدددج الفرعي. ويسدددمح لطالب التسددد ( سددداعة معتمدة حسدددبما يحدده21متطلبات التخصدددج الفرعي بواقع )

 ،اإلحصدداء ،سددوبعلوم الحا ،القانون ،جميع األقسددام في كلية االقتصدداد والعلوم اإلدارية :في المجاالت التالية بالتخصددج الفرعي

 والعالقات العامة ) في قسم الصحافة( واللغات. ،تكنولوجيا المعلومات ،اللغة اإلنجلياية ،الرياضيات

 

 يق/ التخصص الفرعيتوتي  الساعا  المعتمدة للتخصص الرئيسي تسو

 المجموع الساعا  اكختيارية الساعا  اتجبارية المتطلبا 

 27 6 21 متطلبات الجامعة

 24 - 24 متطلبات الكلية

 60 6 54 متطلبات القسم

 21 6 15 متطلبات القسم الفرعي

 132 المجمـــوع

 

 ( ساعة معتمدة كما يلي: 54مساقا  اجبارية ) .أ

رم  

 المساق
 اس  المساق رق  المساق

الساعا  

 المعتمدة
 المتطلبا  السابقة

B.A 102 ( 2مباديء في اإلدارة) 3 B.A 101 

MKT 210 ( 1مبادئ في التسويق) 3 - 

MKT 211 3 (2التسويق ) في مبادئ MKT 210 

MKT 240 3 التسويق التحليلي MKT  + 210 MKT  211  

Econ 200 3 اساليب البح  العلمي Stat 107 

B.A 213 3 1 التحليإ الكمي  

MKT 330 3 تسويق الخدمات MKT  + 210 MKT  211  

MKT 331 3 اداره المبيعات MKT  + 210 MKT  211  

MKT 324 3 اداره المنتج MKT  + 210 MKT  211  

MKT 341 3 اداره الترويج MKT  + 210 MKT  211  

MKT 441 3 التسويق االلكتروني MKT  + 210 MKT  211  

MKT 431 3 كسلوك المستهل MKT  + 210 MKT  211  

MKT 422 3 اداره التسويق MKT  + 210 MKT  211  

MKT 426 3 قنوات التوزيع MKT  + 210 MKT  211  

MKT 427 3 استراتيجيات التسويق MKT 422 

MKT 442 3 التسويق عبر مواقع التواصإ االجتماعي MKT 441 

MKT 435 3 انظمه المعلومات التسويقيه MKT  + 210 MKT  211  

MKT 449 3 بح  التخرج MKT 240 + Eco 200 

 

 يختارها الطالب من المساقات في الجدول التالي:  ( ساعا 6مساقا  اختيارية ) .ب

 المتطلبا  السابقة الساعا  المعتمدة اس  المساق رق  المساق رم  المساق

Econ 102 3 مباديء االقتصاد الجائي - 

B.A 301 3 اداره الموارد البشريه BA 102 

MKT 328 3 تجاره الجمله MKT  + 210 MKT  211  

MKT 339 3 التسويق المصرفي MKT  + 210 MKT  211  

MKT 315 3 اداره العالمه التجاريه MKT  + 210 MKT  211  

MKT 423 3 بحوث التسويق Eco200 + MKT210  MKT221  

MKT 425 3 تسويق الصناعي MKT  + 210 MKT  211  
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 المتطلبا  السابقة الساعا  المعتمدة اس  المساق رق  المساق رم  المساق

MKT 439 3 تسويقموضوعات معاصره في ال MKT  + 210 MKT  211  

B.A 330 3 اداره المشروعات الصغيره BA 102 
 

  .( ساعة معتمدة يختارها الطالب من القسم الفرعي15) .ج

 .( ساعات اجبارية يحددها القسم الفرعي6)  .د
 

 .( ساعة معتمدة21يخصص له ) التسويقالتخصص الفرعي في 

 . لطلبة كلية اكقتصاد والعلوم اتدارية 1

  ( ساعة معتمدة15ويخصج لها ) متطلبات إجبارية:أ . 

210MKT, 211MKT, 431MKT, 330MKT, 441MKT  

من مستوى  سمالق يطرحهاالتي  لمساقات الب من ا( ساعات معتمدة يختارها الط6لها )يخصج و ب . متطلبات اختيارية:

 .فما فوق 200

 

 في تخصص التسويق  اتدارية للطلبة من خارج كلية اكقتصاد والعلوم. التخصص الفرعي 2

 ( ساعة معتمدة 18لها )يخصج و أ. متطلبات إجبارية:

      210MKT, 211MKT, 341MKT, 441MKT, 431 MKT, 442MKT  

لقسم من يختارها الطالب من المساقات التي يطرحها ا( ساعات معتمدة 3لها ) يخصجو ب. متطلبات اختيارية:

 .فما فوق 200مستوى 

 

 

 

 

يئة التدريس في قس  التسويقأعضاي    

 البريد اتلكترومي المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 samis@yu.edu.jo دكتوراه استاي سامي احمد محمد الصمادي

 mkailani@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمود محمدعلي عبدالقادر الكيالني

 saleh.bazi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد صالح محمود علي باي

 amjad.alamad@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد امجد حسن محمدجميإ العمد

 khaledhailat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد خالد قاسم محمد هيالت

 hadeel.haddad@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد هديإ بهج  فرحان الحداد

 ramez@yu.edu.jo ماجستير مدرس راما محمد احمد ادحيإ
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 واألعمال المال قس 

امج من قسم االقتصاد حي  طرح برن ا. وكان القسم قبإ يلك جاء  2016تأسا قسم المال واألعمال كقسم مستقإ عام 

 .2002البكالوريا في اقتصاد المال واألعمال في العام 

 :الرؤية 

  ل.المال واألعماألوسط في مجاالت االقتصاد وعلى مستوى الشرق ا امتميا   اأن يكون برنامج إقتصاد المال واألعمال برنامج  

 :الرسالة 

ت إلدارة التحديات أن يكون برنامج إقتصاد المال واألعمال رائدا في مواكبة التغيرات االقتصادية والمالية ت وبناء الكفاءا

 . وإيجاد الحلول لتنمية مستدامة ،المالية واالقتصادية

 

 6631فرعي  0096227211111هاتف 
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 واألعمال المال في البكالوريوس لدرجة الدراسية طالخط

وإمتحان  ،غة العربيةإمتحان مستوى بالل : يجب على الطالب المقبول بالجامعة النجاح في إمتحانات المستوى التي تحددها الجامعة وهي

 ،ة من الجامعةالمستوى المحدد وفي حال إخفاق الطالب في أي من إمتحانات .مهارات الحاسوبوإمتحان  ،مهارات اللغة اإلنجلياية

  : يجب عليه النجاح في المساق المعادل لذلك اإلمتحان المبين أدناه

 وهي: ,وحسب ما تحدده الجامعة ,ساعة معتمدة 12وتخصج لها ( متطلبا  الجامعة اكجبارية: 1)

 الساعا  المعتمدة س  المساقا رق  المساق رم  المساق

PS 102 3 التربية الوطنية 

AL 101 3 لغة عربية 

MILT 100 3 علوم عسكرية 

EL 101 3 مهارات لغة انجلياية 

 

 :ختيارية( متطلبا  الجامعة ات2)

ن المساقات ساعة معتمدة يختارها الطالب من بين مساقات محدده تطرحها الجامعة شريطة أن ال يكون أحدها م 15وتخصج لها 

 ية. التي تطرحها كلية اإلقتصاد والعلوم االدار

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6. Hum 106 3 دمة في دراسة الثقافات اإلنسانيةمق 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 بوي اإلسالميالفكر التر 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 
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 :متطلبا  الكلية اتجبارية ثاميًا:

 وكما يلي: ،حسب ما تحدده كلية اإلقتصاد والعلوم اإلدارية، ( ساعة معتمدة24ويخصج لها )

 المتطلبا  السابقة الساعا  المعتمدة اس  المساق رق  المساق رم  المساق

BA 101 ( 1مبادئ في اإلدارة) 3  

ECON 101 3 قتصاد الكليمبادئ في اإل  

ECON 105 3 قتصاد الرياضيمبادئ في اإل  

ACC 101 3 (1المحاسبة )في   يءمباد  

PA 130 3 األردنالعامة في  اإلدارة  

BF 210 3 (1) مبادئ في المالية ACC101, BA101 

STAT 107 3 اإلحصاء لطلبة االقتصاد واإلدارة  

SCI 108 3 مهارات الحاسوب  

 

 ساعة معتمدة( 81:  متطلبا  التخصص )اثالثً 

 ساعة معتمدة( 72أ. متطلبا  التخصص اتجبارية )

 اس  المساق رق  المساق رم  المساق
الساعا  

 المعتمدة
 المتطلبا  السابقة

Acc 102 ( 2مبادئ في المحاسبة)  3 Acc 101 

BA 102 ( 2مباديء في اإلدارة)  3 BA 101 

BA 330 ادارة المنشأت الصغيرة /الريادة  3 330 

BA 430 430 3 ادارة األعمال الدولية 

BF 211 ( 2مبادئ في المالية)  3 211 

BF 311 311 3 إدارة استثمار 

BF 318 318 3 تحليإ مالي 

BF 328 328 3 األسواق والمؤسسات المالية 

ECON 102 102 3 مباديء االقتصاد الجائي 

ECON 200   العلميأساليب البح  3 200 

ECON 201  1نظرية االقتصاد الكلي  3 201 

ECON 207  1نظرية االقتصاد الجائي  3 207 

ECON 311 311 3 نقود وبنوك 

FE 201 201 3 مبادئ الموازنة المالية والعامة 

FE 202 202 3 التحليإ الرياضي في اقتصاد المال واألعمال 

FE 210 210 3 االقتصاد المالي 

FE 307 307 3 اقتصاد االعمال 

FE 331 331 3 االقتصاد الصناعي 

FE 371 (االقتصاد الدولي )التجارة والمالية الدولية  3 371 

FE 382 382 3 االقتصاد القياسي المالي 

FE 402 402 3 تطبيقات في اقتصاد المال واألعمال 

FE 481 481 3 نظرية األلعاب 

MKT 210 ( 1مبادئ في التسويق)  3 210 

PA 231 231 3 السلوك التنظيمي 
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 ساعة معتمدة( 9متطلبا  التخصص اكختيارية )  -ب

 يختار ا الطالب من المساقا  التالية:

 المتطلبا  السابقة الساعا  المعتمدة اس  المساق رق  المساق رم  المساق

BF 313 3 يةمصرفتشريعات مالية و  

BF 410 3 إدارة مالية BF211 

BF 416 3 إدارة المخاطر المالية BF311 

ECON 421 3 دراسات الجدوى االقتصادية 
ECON102 و ECON105 

FE 212 3 التجارة االلكترونية  

FE 213 3 اقتصاديات السكان ECON 102 

FE 230 3 اإلحصاء واالحتماالت STAT 107 

FE 310 3 مهارات االتصال والريادة في األعمال - 

FE 390 3 اديات الطاقةاقتص 
ECON201  , ECON207 

FE 430 3 اقتصاديات البيئة ECON207 

FE 482 3 األقتصاد األسالمي بين النظرية والتطبيق  

FE 498 3 موضوعات خاصة في االقتصاد المالي  

 

 

 

 

 

 في قس  المال واألعمال أعضاي  يئة التدريس

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 hallaqsaid@yu.edu.jo دكتوراه استاي سعيد سامى على حالق

 atefbaniata@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد عاطف محمد خليإ بني عطا

 ahmad.waked@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك احمد عبدالرحمن فهد الواكد

 samir.balas@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك سمير مصطفى بركات البلج

 ali.rawabdeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك علي احمد عواد الروابده

 hanna.rabadi@yu.edu.jo ماجستير مدرس حنا وليد حنا الربضي
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 التكنولوجية للهندسة الحجاو  كلية

العلمية  ايةبتبرع سخي من مؤسسة هشام أديب حجاوي العلمية بهدف تخريج مهندسين من يوي الدر 1984تأسس  الكلية عام 

خصصات اآلتية: هندسة والمهارات العملية العالية في مجاالت الهندسة وتكنولوجيا المعلومات. وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في الت

الهندسة  ،الحيويةوهندسة النظم والمعلوماتية الطبية  ،هندسة القوى الكهربائية ،هندسة الحاسوب ،هندسة االتصاالت ،اإللكترونيات

اعية ودرجة الهندسة الصناعية. وكما تمنح الكلية درجة الماجستير في الهندسة تخصج األتمتة الصن ،هندسة العمارة ،مدنيةال

ر في ودرجة الماجستي ،الماجستير في هندسة الحاسوب تخصج النظم المضمنة حي  يتبع هذان التخصصان قسم هندسة الحاسوب

 .الماجستير في هندسة القوى الكهربائية الهندسة تخصج االتصاالت الالسلكية ودرجة

ط في المعرفة في اوا ليا فقوقد حقق  الكلية سمعة طيبة في المملكة والمنطقة العربية والعالم من خالل خريجيها الذين تميّ 

ل مناهج دراسية يات الخالمفاهيم الهندسية النظرية فقط بإ بالقدرة على تطبيق المفاهيم الهندسية والتعامإ مع بيئة األعمال ويلك من 

مدة يات ( ساعات معت4مستوى عالمي تتضمن جوانب عملية يتم تحصيلها من خالل المختبرات العلمية ومشاريع التخرج بواقع )

تدرب في الشركات ات به الكلية حي  يطلب من الطالب الالصبغة التطبيقية والتدريب الميداني بحجم تسعة ساعات معتمدة والذي تميّ 

ا إضافة إلى لمدة ستة أشهر ويتم تقييمه من خالل زيارات أعضاء هيئة التدريا للطلبة في الشركات التي يتدربون به الهندسية

ا لسنوات الماضية ايجابي  نتهاء فترة التدريب. وقد انعكا التدريب الميداني خالل اإامتحانات شفوية وتقارير يقوم الطلبة بتقديمها عند 

 .ة على وظائف مناسبة في تخصصاتهمعلى فرص حصول خريجي الكلي

 اطالب   5000عن  ما يايد اا في السنوات األخيرة حي  يدرس في الكلية حالي  ا ملموس  وقد شهد عدد الطلبة في الكلية ارتفاع  

على  لمحافظةاوطالبة في مختلف برامج الكلية  إال أن الكلية وضع  خطة لتعيين أعضاء هيئة تدريا جدد وخطة لالبتعاث من أجإ 

توراه في مستوى ونوعية التعليم حي  يبلا عدد أعضاء هيئة التدريا حاليا أكثر من مئة عضو هيئة تدريا يحملون درجة الدك

ي مختلف ا في بعثات دراسية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه فمبعوث   30مختلف التخصصات باإلضافة إلى أكثر من 

 .التخصصات

تفعيإ العالقة  جإأا. ومن ا وفني  ( مهندس  45ا في مختلف التخصصات يقوم باإلشراف عليها )ا علمي  بر  ( مخت39وتضم الكلية )

ا ألكاديمية للتميّ مجمع الريادة ا 2004اين فقد أنشىء في الكلية في عام مع قطاعي الصناعة والخدمات ورعاية طلبة الكلية المتميّ 

ت العالمية ( حاضنات أبحاث صناعية لكبرى الشركا4لطلبة. ويوجد في المجمع )لى لتوفير فرص التدريب الميداني لإالذي يهدف 

اين المتميّ  ( حاضنات أبحاث وتطوير ألعضاء من الهيئة التدريسية في قسم هندسة الحاسوب حي  يقوم طلبة الكلية3والمحلية و)

 .بالتدرب في هذه الحاضنات

ات التكنولوجية اسية لدرجة البكالوريوس بما ينسجم ويتالءم مع التطوربتطوير وتحدي  الخطط الدر اوقد قام  الكلية مؤخر  

 العالمية الحديثة واحتياجات سوق العمإ.

/http://hijjawi.yu.edu.jo 

fac_hij@yu.edu.jo  

 4251فرعي  0096227211111  هاتف 

 األقسام األكاديمية

 قسم هندسة الحاسوب  تصاالتقسم هندسة اإل 

 لكترونياتقسم هندسة اإل  قسم هندسة القوى الكهربائية 

 قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية   قسم الهندسة المدنية 

 قسم هندسة العمارة  قسم الهندسة الصناعية 

 .قسم هندسة الميكانيكية  

 ضافة إلى قسم المشا إ الهندسية والتدريب.باإل  

http://hijjawi.yu.edu.jo/
mailto:Education.fac@yu.edu.jo
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 الحاسوب  ندسة قس 

تأسيا القسـم  مّ قسام الرئيسية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك. تقسم هندسة الحاسوب هو أحد األ

لتكنولوجيـة فـد حاجة الصناعة المواكبة التطور التعليمي والتكنولوجي في مجال الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات لر 1993عام 

لمعاييـر المثلى والمستقرئ لحاجـة اـا بالكوادر البشريـة المؤهلـة بالمنهج التعليمي والعملي المبدع المستنـد إلـى ا وإقليمي  ـا وعربيـ  أردني  

وقواعد البيانات  ـددة الوسائطا في مجاالت برمجيات الحواسيب وبنائهـا وتصميم شبكات الحاسوب وتطبيقات متعالمنطقـة إلى التميّ 

ي إلى حوسبـة والنظم المضمنة و يرهـا من المواضيع المتخصصة في هذا المجال. وتنبـع أهميـة هذا التخصج من التوجـه العالمـ

قتصاديات نظم المعلومات في قطاعات عريضة من مؤسسات المجتمع المدني بحي  أصبح هذا العلم نـواة عصر العولمـة وأسـاس ا

 .لمعرفـة وآلـة تشكـإ العالـم الرقمـيا

ير في األتمتة والماجست ،والماجستير في النظم المضمنة، كاديمية: البكالوريا في هندسة الحاسوبأيطرح القسم ثالث برامج 

جاالت ي الماة والتي تطرح العديد من المواضيع المتقدمة فالصناعية. و يحتوي كإ برنامج على مجموعـة من المساقات المتميّ 

 .المختلفة في هندسة الحاسوب وتطبيقاتها المتصلة بالصناعة التكنولوجية

 

computer.dept@yu.edu.jo  

 4439فرعي     0096227211111  هاتف
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 الحاسوب  ندسة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

اعة س( 167هو ) حاسوبهندسة الالساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوريوس في تخصج  دنى لعدديكون الحد األ

 موزعة على النحو التالي:

 اكخـتيارية اكجــبارية عدد الساعا  المتطــلبا 

 15 12 27 متطلبا  جامعـة

 - 27 27 متطلبا  كلــية

 9 104 113 متطلبا  قس  التخصص

   167 المجمــوع

 

 طلبالمت
مجموع الساعا  

 المعتمدة

النسبة المئوية من مجموع 

 ساعا  الخطة الدراسية

 متطلبا  الجامعة
 % 7.18 12 إجبار 

 % 8.98 15 اختيار 

 متطلبا  الكلية
 % 16.16 27 إجبار 

 - - اختيار 

 متطلبا  التخصص
 % 62.27 104 إجبار 

 % 5.38 9 اختيار 

 % 100 167 المجموع الكلي

 

 ساعة معتمدة(: 27متطلبا  الجامعة ) :وًك أ

 ساعة معتمدة(: 12متطلبا  إجبارية ) -أ 

 المســــاق اســــ  رق  المساق المسـاق رمــ 
 عــدد السـاعـا 

 المعتمدة عملي مظر 

MILT 100* 3 - 3 علــوم عسكريــة 

AL 101 3 - 3 لغـــة عـربــية 

EL 101 3 - 3 مهارات اللغـة اإلنجلياية 

PS 102 3 - 3 التربية الوطنية 
  

خإ نتائجـه وال تد ،ويحسب ضمن الساعات المعتمدة المقـررة للتخرج وتعطى نتـائج هـذا المسـاق على أساس النجاح والرسـوب *

دلـة لها في اويعفى من دراسته خريجو الكلية العسكرية الملكية ومدرسة المرشحين والمعاهد المع ،في حساب المعـدل التراكمي

لحالة تدخإ عالمة وفي هذه ا ،( مساقا بديال376األردن ويجـوز للطلبة  ير األردنيين أن يدرسـوا مساق )تاريخ االردن الحدي  تخ 

 هذا المساق في حساب المعدل التراكمي للطالب.
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 ساعا  معتمدة(: 15متطلبا  اختيارية ) -ب

 -:التالية والعلمية اإلنسانية المساقات من الطالب( ساعات معتمدة يختارها 15يخصج لها )

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105  3 في الحضارة اإلنسانيةإسهام األردن 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 

12. Hum112 3 رافية األردنمقدمة في جغ 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 المهارات التواصإ الفع 

5. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 
 

التقدم لعمتحان  2009/2010من بداية الفصإ األول  ايتوجب على كافة الطلبة المستجدين إعتبار   ،أما ما يتعلق بإمتحانات المستوى

 اا إستدراكي  انات مساق  ذي يخفق في النجاح في أي من هذه اإلمتحفي اللغة العربية واللغة اإلنجلياية والحاسوب على أن يسجإ الطالب ال

 وهذه المساقات هي: ،( خارج خطته الدراسية099)

-  099 EL )مهارات لغة إنجلياية )إستدراكي 

-  099 AL ( 1لغة عربية)إستدراكي(  ) 

-  099 COMP )مهارات حاسوب )إستدراكي. 
 

 كنولوجيةكلية الحجاو  للهندسة الترموت المساقا  في األقسام األكاديمية ل

ELE هندسة اإللكترونيات 

CME هندسة االتصاالت 

CPE هندسة الحاسبات 

EPE هندسة القوى الكهربائية 

BME هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية 

CE الهندسة المدنية 

IE الهندسة الصناعية 

AE هندسة العمارة 
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 ساعة معتمدة(:   27ارية ): متطلبا  كلية إجباثاميً 

 المساق رم 
 رق 

 المساق
 المساق اس 

 عــدد السـاعـا 
 السـابق المتطلب

 المعتمدة عملي مظر 
MATH 101  3 - 3 1تفـاضـإ وتكامـإ - 

MATH 102  3 - 3 2تفـاضـإ وتكامـإ MATH 101 

PHYS 101  3 - 3 1فيايـاء عامة - 

PHYS 105  1 3 - 1فيايـاء عامة عملي PHYS 101* 

PHYS 102  3 - 3 2فياياء عامة PHYS 101 

PHYS 106  102 1 3 - 2فياياء عامة عملي* PHYS 

CHEM 104 3 - 3 )لطلبه الهندسة( كيميــاء عـامـة - 

CHEM 105 1 3 - كيمياء عـامـة عملي CHEM 104 

MATH 205 )3 - 3 معادالت تفاضلية عادية )لطلبة الهندسة MATH 102 

CPE 150 4 - 3 مقدمة  الى البرمجة - 

CPE 150L 0 3 - مختبر مقدمة  الى البرمجة - 

BME 152 2 - 2 مقدمة في الهندسة - 

 .* يمكن الجم 
 

 ساعة معتمدة( 113) متطلبا  قس   ندسة الحاسوبثالثا: 

 ساعة معتمدة(. 104متطلبا  قس  إجبارية  ) -أ 

 عا  معتمدة(.سا 9متطلبا  قس  اختيارية  ) -ب 

 : وعلى النحو التاليمعتمدة  ة( ساع104اإلجبارية ) متطلبات القسم

 رم 

 المساق

 رق 

 المساق
 المساق اس 

 المتطلب عدد الساعا 

 معتمدة عملي مظر  السـابق

MATH 152 3 - 3 رياضيات متقطعـة MATH 101 

ELE 205 3 - 3 مهارات االتصال BME 152 

CME 216 3 - 3 إ الهندسيطرق التحلي MATH 205 

EPE 220  3 - 3 1دوائر كهربائية 
PHYS 102 

+ MATH 205 

EPE 222  3 - 3 2دوائر كهربائية EPE 220 

EPE 223 1 3 - مختبر دوائر كهربائية EPE 222 

CPE 230 3 - 3 المنطق الرقمي EPE 220 

CPE 231 1 3 - مختبر المنطق الرقمي CPE 230 

ELE 250 3 - 3 1نيات الكترو EPE 220 

ELE 251  1 3 - 1مختبر الكترونيات ELE 250 

CPE 310 3 - 3 التحليالت العددية في الهندسة 
MATH 205 

+ CPE 150 

CME 312 3 - 3 اإلشارات والنظم EPE 220 

CME 314 3 - 3 االحتماالت والعمليات العشوائية في الهندسة CME 312 

CPE 320 3 - 3 تنظيم الحاسوب CPE 230 

CPE 344 3 - 3 تصميم نظم المعالجات والمتحكمات الدقيقة CPE 230 

CPE 345 
مختبر تصميم نظم المعالجات والمتحكمات 

 الدقيقة
- 3 1 CPE 344 

CPE 354 4 - 3 هيكلة البيانات والخوارزميات CPE 150 

CPE 354L 0 3 - مختبر هيكلة البيانات والخوارزميات CPE 150 

CPE 360 ( 1برمجة متقدمة) 4 - 3 CPE 150 

CPE 360L ( 1مختبر برمجة متقدمة) - 0 3 CPE 150 

CPE 440 3 - 3 بناء  الحاسوب CPE 320 

CPE 441 1 3 - مختبر  تنظيم الحاسوب CPE 440 
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 رم 

 المساق

 رق 

 المساق
 المساق اس 

 المتطلب عدد الساعا 

 معتمدة عملي مظر  السـابق

ELE 450 3 - 3 اإللكترونيات الرقمية ELE 250 

CPE 450 4 - 3 تصميم أنظمة قواعد البيانات CPE 360 

CPE 450L 0 3 - مختبر تصميم أنظمة قواعد البيانات CPE 360 

CPE 452 3 - 3 هندسة البرمجيات CPE 360 

CPE 453 
مختبر هندسة البرمجيات و التصميم 

 الكينوني
- 3 1 CPE 452 

CME 456 3 - 3 أنظمة االتصاالت CME 312 

CPE 460 4 - 3 تصميم أنظمة تشغيإ  الحاسوب CPE 354 

CPE 460L 0 3 - مختبر تصميم أنظمة تشغيإ  الحاسوب CPE 354 

CPE 466 4 - 3 برمجة انظمة تشغيإ الحاسبات 
CPE 460 

+  CPE 360 

CPE 466L 0 3 - مختبر برمجة انظمة تشغيإ الحاسبات 
CPE 460 

+  CPE 360 

CME 462 3 - 3 تراسإ البيانات 
CME 456 

 CME 452 أو

CPE 498  1 - 1 1مشروع التخرج 
ساعة  120دراسة 

 بنجاح

+  ELE 205 

CPE 500 التدريب الميداني 
 اربعة
شهور 

 متتالية
6 6 

ساعة  120دراسة 

 بنجاح

CPE 542 3 - 3 مبادئ النظم المضمنة CPE 344 

CPE 543 1 3 - مختبر األنظمة المضمنة CPE 542 

CPE 562 3 - 3 شبكات الحاسبات CME 462 

CPE 563 1 3 - باتمختبر شبكات الحاس CPE 562 

CPE 576 3  3 الذكاء االصطناعي CME 312 

CPE 578 3 - 3 أمن أنظمة الكمبيوتر CPE 562 

CPE 584 3 - 3 معالجة الصور الرقمية CME 312 

CPE 598   3 - 3 2مشروع التخرج CPE 498 
 

 تالية:            المساقا  ال ( ساعا  معتمدة يختار ا الطالب من9اكختيارية )القس  متطلبا  

 رمـ 

 المساق
 رق 

 المساق
 المســاق اس 

 عـدد السـاعـا 
 السابق المتطلب

 معتمدة عملي مظر 

EPE 320 3 - 3 أنظمة التحكم اآللي 
EPE 222 

 ELE 220 أو

CS 380 3 - 3 الرسم بالحاسوب CPE 354 

CIS 467 3 - 3 التنقيب عن المعلومات CIS 260 

CPE 560  3 - 3 تشغيإ الحاسبات الموزعةأنظمة CPE 460 

CPE 564 3 - 3 بروتوكوالت الشبكات CPE 562 

CME 568 3 - 3 أنظمة االتصاالت المتحركة 
CME 452 

 CME 456 أو

CPE 570 3 - 3 المعالجات المتوازية CPE 440 

CPE 574 
الشبكات العصبية واألنظمة المشوشة 

 الذكية
3 - 3 CME 312 

CPE 596 ساعة بنجاح 120دراسة  3 - 3 ضيع  مختارةموا 
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 المساقا  التي يطرحها القس  لطلبة األقسام األخرى

 رمـ 

 المساق

 ق ر

 المساق

 اس 

 المســاق

 المتطلب عـدد السـاعـا 

 معتمدة عملي مظر  السابق

CPE 352  3 - 3 هيكلة البيانات CPE 150 

CPE 454 3 - 3 أنظمة قواعد البيانات CPE 352 

 

 

 أعضاي  يئة التدريس في قس   ندسة الحاسوب

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 halzoubi@yu.edu.jo دكتوراه استاي حسين راشد ابراهيم الاعبي

 fomari@yu.edu.jo دكتوراه استاي فاروق عبدهللا رشيد العمري

 jarrah@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد عبدهللا محمد الجراح

 osameh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك اسامه محمود مجلي الكوفحي

 amin.alqudah@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك امين تركي يوسف القضاه

 amin.jarrah@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك امين عبدالكريم امين جراح

 zakaria.al-qudah@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك زكريا محمد أحمد القضاه

 shamdan@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك سامى فتحى سليم الحمدان

 ansour@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عاطف عبدهللا عوده ابو ياسين النسور

 altamimi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عبدالكريم رحاب كامإ التميمي

 mdhall@yu.edu.jo دكتوراه ي مشاركاستا محمد دميثان ابديوي حلوش

 maalzubaidi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد عبدالهادي محمد الابيدي

 Khassaweneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمود عاليا جميإ الخصاونه

 mof.otoom@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك موفق نايف محمد عتوم

 almasaeid@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك دهشام محمد خلف المساعي

 almehai@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك هيثم عبدالرزاق احمد المفلح

 Safaa_b@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد صفاء احمد هجرس بطاينه

 emomani@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد عبدالمهدي محمد علي المومني

 olataani@yu.edu.jo دكتوراه ستاي مساعدا عال علي عايد طعاني

 mahmoud.s@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد محمود صالح نهار مساعده

 mbzoor@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد منال حسن عبدهللا الباور

 alissay@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد يان محمد توفيق سليم العيسى

 tasneem@yu.edu.jo ماجستير مدرس تسنيم ابراهيم احمد دواهده

 momare@yu.edu.jo ماجستير مدرس ماهر محمد ونا العمرى
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 تصاك ات  ندسة س ق

ندسددة هيمنح القسددم درجة البكالوريوس في  1989نشدديء قسددم هندسددة االتصدداالت في كلية الحجاوي/ جامعة اليرموك عام أ

ي بمهندسددين الالسددلكية. يقوم القسددم بدور حيوي برفد السددوق المحلي والعرب ودرجة الماجسددتير في هندسددة االتصدداالت ،االتصدداالت

 كفاءات علمية عالية المستوى. ويي

سة اإل ضيع النظرية والعملية لهند سم برنامج هندسي متطور يركا على الموا صابرنامج البكالوريوس: يقدم الق الت. تتكون ت

متخصدددصدددة في هندسدددة و  مسددداقات متقدمة  الهندسدددة الكهربائية وكذلكسددداعة معتمدة تغطي اسددداسددديات  167الخطة الدراسدددية من 

بيانات وشددبكات تصدداالت الالسددلكية وهندسددة المكيروويف والهوائيات وتراسددإ التصدداالت التماثلية والرقمية واإلتصدداالت مثإ اإلاإل

 شارة الرقمية و يرها.الكمبيوتر وتحليإ اإل

عربية في مجال ي يعطي الطالب الخبرة العملية في افضددددإ الشددددركات المحلية والا القسددددم ببرنامج التدريب الميداني الذيتميّ 

سدداعات  9يها يسددتحق الطالب عل ،كاديمية المتواصددلةألشددهور متواصددلة من الدوام الكامإ والمراقبة ا 6بواقع  ،تصدداالتهندسددة اإل

 ردن والخارج.األوقد ساهم هذا البرنامج بمساعدة الخريجين للحصول على فرص وظيفية في  ،معتمدة

لمسددتوى ايواكب القسددم على تحدي  خططه الدراسددية باسددتمرار ويلك تحدي  خطة القسددم لتواكب التطورات المتالحقة لرفع 

 كسابه المهارات الالزمة في تكنولوجيا المعلومات.إالعلمي للخريج و

لماجستير اويمنح الخريج شهادة  2004 تصاالت الالسلكية عامنشيء برنامج الماجستير في تخصج اإلأبرنامج الماجستير: 

يدرس الطالب من خالله مسددداقات متخصدددصدددة ومتطورة في  ،تصددداالت الالسدددلكية في مسددداري الرسدددالة والشدددامإفي هندسدددة اإل

ا مواكبة التطورات التي سدديكون بمقدوره ةمن الكوادر المؤهل افريد   اتصدداالت الالسددلكية. لذا فان برنامج الماجسددتير سدديخرج نوع  اإل

 كاديمي.السريعة في هذا المجال الحيوية في المجالين العملي واأل

 

Communications.dept@yu.edu.jo 

 4539فرعي    0096227211111  تف  اه

 

 

 

  

mailto:Communications.dept@yu.edu.jo
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 اكتصاك   ندسة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

( ساعة 167هو )هندسة اإلتصاالت د الساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوريوس في تخصج يكون الحد االدنى لعد

 موزعة على النحو التالي:

 اكخـتيارية اكجــبارية عدد الساعا  المتطــلبا 

 15 12 27 متطلبات جامعـة

 - 27 27 متطلبات كلــية

 9 104 113 متطلبات قسم التخصج

   167 المجمــوع

 

 لمتطلبا
مجموع الساعا  

 المعتمدة

النسبة المئوية من مجموع 

 ساعا  الخطة الدراسية

 متطلبا  الجامعة
 %7.18 12 إجبار 

 %8.98 15 اختيار 

 متطلبا  الكلية
 %16.16 27 إجبار 

 - - اختيار 

 متطلبا  التخصص
 %62.27 104 إجبار 

 %5.38 9 اختيار 

 %100 167 المجموع الكلي

 

 ساعة معتمدة(: 27متطلبا  الجامعة ) :أوًك 

 ساعة معتمدة(: 12متطلبا  إجبارية ) -أ 

 اســــ  المســــاق المساق رق  رمــ  المسـاق
 عــدد السـاعـا 

 المعتمدة عملي مظر 

MILT* 100 3 - 3 علــوم عسكريــة 

AL 101  3 - 3 1لغـــة عـربــية 

EL 101 3 - 3 مهارات اللغـة اإلنجلياية 

PS 102 3 - 3 التربية الوطنية 

 

دخإ نتائجـه وال ت ،ويحسب ضمن الساعات المعتمدة المقـررة للتخرج وتعطى نتـائج هـذا المسـاق على أساس النجاح والرسـوب  *

لـة لها في معادويعفى من دراسته خريجو الكلية العسكرية الملكية ومدرسة المرشحين والمعاهد ال ،في حساب المعـدل التراكمي

الحالة تدخإ  وفي هذه ،( مساقا بديال376األردن ويجـوز للطلبة  ير األردنيين أن يدرسـوا مساق )تاريخ االردن الحدي  تخ 

 عالمة هذا المساق في حساب المعدل التراكمي للطالب.
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 ساعا  معتمدة(: 15متطلبا  اختيارية ) -ب

 -من المساقات اإلنسانية والعلمية التالية: ( ساعات معتمدة يختارها الطالب15يخصج لها )

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105  3 في الحضارة اإلنسانيةإسهام األردن 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 

12. Hum112 3 رافية األردنمقدمة في جغ 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 المهارات التواصإ الفع 

5. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 

 

التقدم لعمتحان  2009/2010من بداية الفصإ األول  ايتوجب على كافة الطلبة المستجدين إعتبار   ،أما ما يتعلق بإمتحانات المستوى

 اانات مساقا إستدراكي  ذي يخفق في النجاح في أي من هذه اإلمتحفي اللغة العربية واللغة اإلنجلياية والحاسوب على أن يسجإ الطالب ال

 وهذه المساقات هي: ،( خارج خطته الدراسية099)

-  099 EL )مهارات لغة إنجلياية )إستدراكي. 

-  099 AL ( 1لغة عربية)إستدراكي(  ). 

-  099 COMP )مهارات حاسوب )إستدراكي. 

 

 

 

 

  

 كنولوجيةكلية الحجاو  للهندسة الترموت المساقا  في األقسام األكاديمية ل

ELE هندسة اإللكترونيات 

CME هندسة االتصاالت 

CPE هندسة الحاسبات 

EPE هندسة القوى الكهربائية 

BME هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية 

CE الهندسة المدنية 

IE الهندسة الصناعية 

AE هندسة العمارة 
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 ساعة معتمدة(:   27ة إجبارية ): متطلبا  كلياثاميً 

 اس  المساق رق  المساق المساق رم 
 عــدد السـاعـا 

 السـابق المتطلب
 المعتمدة عملي مظر 

MATH 101  3 - 3 1تفـاضـإ وتكامـإ - 

MATH 102  3 - 3 2تفـاضـإ وتكامـإ MATH 101 

PHYS 101  3 - 3 1فيايـاء عامة - 

PHYS 105 1 3 - 1لي فيايـاء عامة عم PHYS 101* 

PHYS 102  3 - 3 2فياياء عامة PHYS 101 

PHYS 106  1 3 - 2فياياء عامة عملي PHYS 102* 

CHEM 104 )3 - 3 كيميــاء عـامـة )لطلبه الهندسة - 

CHEM 105 1 3 - كيمياء عـامـة عملي CHEM 101E 

MATH 205 3 - 3 )لطلبة الهندسة( معادالت تفاضلية عادية MATH 102 

CPE 150 4 - 3 مقدمة الى البرمجة - 

CPE 150L 0 3 - مختبر مقدمة  الى البرمجة - 

BME 152 2 - 2 مقدمة في الهندسة - 

 * يمكن الجم 

 

 ساعة معتمدة( 113ا: متطلبا  قس   ندسة اتتصاك  )ثالثً 

 ساعة معتمدة(. 104متطلبا  قس  إجبارية   ) -أ

 اعا  معتمدة(.س 9متطلبا  قس  اختيارية  )  -ب

 : وعل  النحو التاليمعتمدة  ة( ساع104اتجبارية ) متطلبا  القس 

 رم 

 المساق

 رق 

 المساق
 المساق اس 

 عدد الساعا 
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري

ELE 205 3 - 3 مهارات االتصال BME 152 

CME 216 3 - 3 طرق التحليإ الهندسي MATH 205 

MATH 241 3 - 3 الخطي الجبر MATH 101 

EPE 220  3 - 3 1دوائر كهربائية 
 + PHYS 102  

MATH 205 

EPE 222  3 - 3 2دوائر كهربائية EPE 220 

EPE 223 1 3 - مختبر دوائر كهربائية EPE 222 

CPE 230 3 - 3 المنطق الرقمي EPE 220 

CPE 231 1 3 - مختبر المنطق الرقمي CPE 230 

ELE 250 3 - 3 1 ياتالكترون EPE 220 

ELE 251  1 3 - 1مختبر الكترونيات ELE 250 

CPE 310 3 - 3 التحليالت العددية في الهندسة 
MATH 205 

+  CPE 150 

CME 312 3 - 3 اإلشارات والنظم EPE 220 

CME 314 
العمليات العشوائية في واالحتماالت 

 الهندسة
3 - 3 CME 312 

EPE 320 3 - 3 يأنظمة التحكم اآلل EPE 222  أوELE 220 

CME 342 3 - 3 الكهرومغناطيسية الهندسية CME 216 

CPE 344 
المتحكمات وتصميم نظم المعالجات 

 الدقيقة
3 - 3 CPE 230 

CPE 345 
مختبر تصميم نظم المعالجات 

 والمتحكمات الدقيقة
- 3 1 CPE 344 

ELE 350  3 - 3 2الكترونيات ELE 250 

ELE 351  1 3 - 2الكترونيات مختبر 
ELE 350 + 

ELE 251 

IE 432 3 - 3 االقتصاد الهندسي MATH 205 
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 رم 

 المساق

 رق 

 المساق
 المساق اس 

 عدد الساعا 
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري

CME 442 
المجاالت  األمواج و

 الكهرومغناطيسية
3 - 3 CME 342 

CME 446 3 - 3 ةاألنظمة المايكروي CME 442 

CME 450 3 - 3 التماثلية االتصاالت CME 314 

CME 451 1 3 - التماثلية االتصاالت مختبر CME 450 

CME 452 3 - 3 االتصاالت الرقمية CME 450 

CME 453 1 3 - االتصاالت الرقمية مختبر CME 452 

CME 454 3 - 3 معالجة اإلشارة الرقمية CME 312 

CME 455 1 3 - معالجة اإلشارة الرقمية مختبر CME 454 

CME 460 3 - 3 اتصاالت األلياف الضوئية 
CME 442 

+  CME 452 

CME 461 1 3 - اتصاالت األلياف الضوئية مختبر CME 460 

CME 462 3 - 3 تراسإ البيانات 
CME 452 

 CME 456 أو

CME 498 1 - -  1 مشروع التخرج 

 ساعة معتمدة 120 دراسة

 بنجاح

+ ELE 205 

CME 500 التدريب الميداني 

 اربعة

شهور 

 متتالية

6 6 
 ساعة معتمدة 120 دراسة

 بنجاح

CME 548 3 - 3 الهوائيات وانتشار األمواج CME 442 

CME 549 1 3 - والميكرويف الهوائيات مختبر 
CME 446 

+  CME 548* 

CPE 562 3 - 3 شبكات الحاسبات CME 462 

CME 568 3 - 3 أنظمة االتصاالت المتحركة 
CME 452  أو 

CME 456 

CME 570 3 - 3 شبكات االتصاالت الالسلكية 
CME 452  أو 

CME 456 

ELE 575 3 - 3 الكترونيات االتصاالت ELE 350 

CME 576 3 - 3 أنظمة االتصاالت المتقدمة CME 452 

CME 598 3 - - 2  مشروع التخرج CME 498 

 * يمكن الجم 
 

 ( ساعا  معتمدة يختار ا الطالب من المساقا  التالية:9اكختيارية )القس  متطلبا  

 رمـ 

 المساق

 رق 

 المساق
 المســاق  اس

 المتطلب عـدد السـاعـا 

 معتمدة عملي مظر  السابق

EPE 354 3 - 3 اآلالت الكهربائية 
EPE 222 أو 

ELE 220 

ELE 450 3 - 3 االلكترونيات الرقمية ELE 250 

CPE 542 3 - 3 مبادئ النظم المضمنة CPE 344 

CME 552 3 - 3 االتصاالت الرقمية المتقدمة CME 452 

CME 556 3 - 3 النقإ في أنظمة االتصاالت 
CME 452  أو 

CME 456 

CME 558 3 - 3 نظرية المعلومات CME 452 

CPE 564 3 - 3 شبكات بروتوكوالت ال CPE 562 

CME 578 3 - 3 أنظمة الرادار CME 452 

CME 596 3 - 3 مواضيع مختارة 
ساعة  120 دراسة

 بنجاح معتمدة
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 را  فـي الخطـة الدراسـية لقسـ   ندسـة اتتصاك مـدلـول أرقـام الع ـ

 التدريب الميداني (0)

 االحتماالت والعمليات العشوائية ،اإلشارات والنظم ،طرق التحليإ الهندسي (1)

 الهوائيات وانتشار األمواج ،األنظمة الميكروية ،الكهرومغناطيسية (4)

 ي أنظمة االتصاالتفالنقإ  ،نظرية المعلومات ،ت التماثلية والرقميةاالتصاال ،أنظمة االتصاالت ،معالجة اإلشارة (5)

 تراسإ البيانات ،أنظمة االتصاالت المتحركة ،اتصاالت األلياف الضوئية (6)

 أنظمة االتصاالت المتقدمة وأنظمة الرادار ،شبكات االتصاالت الالسلكية (7)

 مواضيع مختارة ،مشروع التخرج (9)
 
 

             ي يطرحها القس  لألقسام األخرى:المساقا  الت

 رمـ 

 المساق

 رق 

 المساق
 المســاق اس 

 المتطلب عـدد السـاعـا 

 معتمدة عملي مظر  السابق

CME 456 3 - 3 أنظمة االتصاالت CME 312 

CME 457 3 - 3 مختبر أنظمة االتصاالت CME 456 

 
 

 المساقا  المكافئة:

 2016الخطة الدراسية  2013الخطة الدراسية 

 رم 

 المساق

 رق 

 المساق

 اس 

 المساق

 الساعا 

 المعتمدة

 رم 

 المساق

 رق 

 المساق

 اس 

 المساق

 الساعا 

 المعتمدة

 3 طرق التحليإ الهندسي CME 216 3 طرق التحليإ الهندسي 216 ه 

 3 اإلشارات والنظم CME 312 3 اإلشارات والنظم ب312 ه 

 أ314 ه 
العمليات االحتماالت و

 العشوائية في الهندسة
3 CME 314 

االحتماالت والعمليات 

 العشوائية في الهندسة
3 

 342 ه 
الكهرومغناطيسية 

 الهندسية
3 CME 342 

الكهرومغناطيسية 

 الهندسية
3 

 442 ه 
المجاالت  األمواج و

 الكهرومغناطيسية
3 CME 442 

األمواج والمجاالت 

 الكهرومغناطيسية
3 

 3 األنظمة المايكروية CME 446 3 مة المايكرويةاألنظ 446 ه 

 3 االتصاالت التماثلية CME 450 3 االتصاالت التماثلية أ450 ه 

 451 ه 
مختبر االتصاالت 

 التماثلية
1 CME 451 

مختبر االتصاالت 

 التماثلية
1 

 3 االتصاالت الرقمية CME 452 3 االتصاالت الرقمية 452 ه 

 453 ه 
ت مختبر االتصاال

 الرقمية
1 CME 453 

مختبر االتصاالت 

 الرقمية
1 

 CME 454 3 معالجة اإلشارة الرقمية 454 ه 
معالجة اإلشارة 

 الرقمية
3 

 455 ه 
مختبر معالجة اإلشارة 

 الرقمية
1 CME 455 

مختبر معالجة اإلشارة 

 الرقمية
1 

 3 أنظمة االتصاالت CME 456 3 أنظمة االتصاالت 456 ه 

 CME 457 3 أنظمة االتصاالتمختبر  457 ه 
مختبر أنظمة 

 االتصاالت
3 

 أ460 ه 
اتصاالت األلياف 

 الضوئية
3 CME 460 

اتصاالت األلياف 

 الضوئية
3 

 461 ه 
مختبر اتصاالت األلياف 

 الضوئية
1 CME 461 

مختبر اتصاالت 

 األلياف الضوئية
1 

 3 تراسإ البيانات CME 462 3 تراسإ البيانات 462 ه 

 - - - - 3 دورة تدريبية متخصصة 496 ه 

 1 1 مشروع التخرج CME 498 1 1 مشروع التخرج ج498 ه 

 3 التدريب الميداني أ500 ه 
CME 500 6 التدريب الميداني 

 6 التدريب الميداني ب500 ه 
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 2016الخطة الدراسية  2013الخطة الدراسية 

 رم 

 المساق

 رق 

 المساق

 اس 

 المساق

 الساعا 

 المعتمدة

 رم 

 المساق

 رق 

 المساق

 اس 

 المساق

 الساعا 

 المعتمدة

 أ548 ه 
الهوائيات وانتشار 

 األمواج
3 CME 548 

الهوائيات وانتشار 

 األمواج
3 

 549 ه 
 الهوائياتمختبر 

 والميكرويف
1 CME 549 

 مختبر الهوائيات

 والميكرويف
1 

 أ568 ه 
أنظمة االتصاالت 

 المتحركة
3 CME 568 

أنظمة االتصاالت 

 المتحركة
3 

 570 ه 
شبكات االتصاالت 

 الالسلكية
3 CME 570 

شبكات االتصاالت 

 الالسلكية
3 

 576 ه 
أنظمة االتصاالت 

 المتقدمة
3 CME 576 

صاالت أنظمة االت

 المتقدمة
3 

 3 2  مشروع التخرج CME 598 3 2  مشروع التخرج ج598 ه 

 552 ه 
االتصاالت الرقمية 

 المتقدمة
3 CME 552 

االتصاالت الرقمية 

 المتقدمة
3 

 556 ه 
النقإ في أنظمة 

 االتصاالت
3 CME 556 

النقإ في أنظمة 

 االتصاالت
3 

 3 معلوماتنظرية ال CME 558 3 نظرية المعلومات 558 ه 

 3 أنظمة الرادار CME 578 3 أنظمة الرادار 578 ه 

 3 مواضيع مختارة CME 596 3 مواضيع مختارة 596 ه 

 

 

تصاك أعضاي  يئة التدريس في قس   ندسة ات  

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 as.shorman@yu.edu.jo دكتوراه استاي احمد سليمان صالح موسى

 Al-Ajlouni@yu.edu.jo دكتوراه استاي احمد فخري محمد العجلوني

 ashamali@yu.edu.jo دكتوراه استاي احمد محمود علي الشمالي

 bharb@yu.edu.jo دكتوراه استاي بسام احمد يوسف حرب

 kmgharai@yu.edu.jo دكتوراه استاي خالد محمد عبدالرحمن  رايبه

 aeyadeh@yu.edu.jo وراهدكت استاي علي احمد حسن اعيده

 mohbat@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد حسين مفلح البطاينة

 haythem@yu.edu.jo دكتوراه استاي هيثم أحمد محمد بني سالمة

 rami.h@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك رامي دميثان ابديوي حلوش

 Hejazi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك زهير محمد عبدهللا حجاز

 asem@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عاصم شحاده بشير الاعبي

 mohamads@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد شامخ حمد العقله

 mohamadfa@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد فايا فالح البطاينه

 asma.qudah@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد اسماء احمد علي القضاه

 aabubaker@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد جد كمال يوسف ابوبكرام

 eyad.zuraiqi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد اياد طالل محمد الاريقي

 hazim.s@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد حازم محمد علي الشخاتره

 hasan.aldiabat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد حسن علي جابر الذيابات

 hamzehjaradat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد حماه محمود مصطفى جرادات

 k.hayajneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد خالد فاروق محمد هياجنه

 sharief@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد شريف نصر شريف عبدالرازق

 alrwashd@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد محمد روحي محمد الرواشده
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 الكهربائية القوى  ندسة قس 

في تاويد  اهام   ادور   قسم هندسة القوى الكهربائية أحد األقسام األكاديمية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية. يلعب القسم

سم برنامج بكال سة القوى الكهربائية. يطرح الق سوق األردني والمناطق المجاورة بخريجين أكفّاء في مجال هند يوس يركا على ورال

مهارات في الجوانب الجانبين النظري والعملي في هندسددددة القوى الكهربائية. في الجانب المقابإ يعنى القسددددم بالتركيا الكبير على ال

اية أنظمة القوى كترونيات القوى وتحليإ أنظمة القوى وحمإلاألسددداسدددية للرياضددديات الهندسدددية وعلوم الفياياء واآلالت الكهربائية و

 ساعة.  167دسة الضغط العالي. عدد الساعات المعتمدة الالزمة للتخرج وهن

ي شددركات القوى بدأ القسددم بطرح برنامج ماجسددتير متقدم في هندسددة القوى الكهربائية لمهندسددي القوى الكهربائية العاملين ف

تاويد الطالب ص بطرح برنامج تدريبي لالكهربائية وقطاعات الطاقة األخرى في األردن. تتميا الكلية بشددكإ عام والقسددم بشددكإ خا

 ،يف الخريجينن يلك يعاز فرص توظإبخبره ميدانية في شركات رائدة في مجال القوى الكهربائية سواء في األردن أو في الخارج. 

يب الالزمة لتدرومن الجدير بالذكر إن فترة ا ،باإلضددددافة إلى يلك فان البرنامج يقوي العالقة ألعضدددداء هيئة التدريا مع الصددددناعة

اكتسدداب  لتخرج الطالب سددتة شددهور بما يعادل تسددع سدداعات معتمدة. يشددرف على برنامج التدريب أعضدداء هيئة التدريا للتأكد من

ت ئة ال ية ألعضددددددداء هي ناء عالقات بحث لك يعاز من فرص العمإ للخريجين وب ية المطلوبة. إن ي بة للمهارات العمل دريا مع الطل

 الصناعة.

 

Electric.dept@yu.edu.jo 

 4239فرعي     0096227211111  تف اه
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 الكهربائية القوى  ندسة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

( ساعة 167هو )هندسة القوى الكهربائية رجة البكالوريوس في تخصج دنى لعدد الساعات المعتمدة للحصول على دأليكون الحد ا

 موزعة على النحو التالي:

 اكخـتيارية اكجــبارية عدد الساعا  المتطــلبا 

 15 12 27 متطلبات جامعـة

 - 27 27 متطلبات كلــية

 9 104 113 متطلبات قسم التخصج

   167 المجمــوع

 

 المتطلب
مجموع الساعا  

 عتمدةالم

النسبة المئوية من مجموع 

 ساعا  الخطة الدراسية

 متطلبات الجامعة
 %7.18 12 إجباري

 %8.98 15 اختياري

 متطلبات الكلية
 %16.16 27 إجباري

 - - اختياري

 متطلبات التخصج
 %62.27 104 إجباري

 %5.38 9 اختياري

 %100 167 المجموع الكلي

 

 عة معتمدة(:سا 27متطلبا  الجامعة ): أوك

 ساعة معتمدة(: 12متطلبا  إجبارية ) -أ 

 اســــ  المســــاق المساق رق  رمــ  المسـاق
 عــدد السـاعـا 

 المعتمدة عملي مظر 

MILT* 100 3 - 3 علــوم عسكريــة 

AL 101  3 - 3 1لغـــة عـربــية 

EL 101 3 - 3 مهارات اللغـة اإلنجلياية 

PS 102 3 - 3 طنيةالتربية الو 

 

دخإ نتائجـه وال ت ،ويحسب ضمن الساعات المعتمدة المقـررة للتخرج وتعطى نتـائج هـذا المسـاق على أساس النجاح والرسـوب  *

معادلـة لها في ويعفى من دراسته خريجو الكلية العسكرية الملكية ومدرسة المرشحين والمعاهد ال ،في حساب المعـدل التراكمي

الحالة تدخإ  وفي هذه ،( مساقا بديال376للطلبة  ير األردنيين أن يدرسـوا مساق )تاريخ االردن الحدي  تخ األردن ويجـوز 

 عالمة هذا المساق في حساب المعدل التراكمي للطالب.
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 ساعا  معتمدة(: 15متطلبا  اختيارية ) -ب

 -لعلمية التالية:( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات اإلنسانية وا15يخصج لها )

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 106 3 وتنمية المجتمعدارة اإل 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 

 

ا من بداية الفصإ األول  ،أما ما يتعلق بإمتحانات المستوى التقدم لعمتحان  2009/2010يتوجب على كافة الطلبة المستجدين إعتبار 

انات مساقا إستدراكي ا ن هذه اإلمتحفي اللغة العربية واللغة اإلنجلياية والحاسوب على أن يسجإ الطالب الذي يخفق في النجاح في أي م

 وهذه المساقات هي: ،( خارج خطته الدراسية099)

-  099 EL )مهارات لغة إنجلياية )إستدراكي. 

-  099 AL ( 1لغة عربية)إستدراكي(  ). 

-  099 COMP )مهارات حاسوب )إستدراكي. 
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 ساعة معتمدة(:   27ثاميًا: متطلبا  كلية إجبارية )

 اس  المساق رق  المساق مساقال رم 
 عــدد السـاعـا 

 السـابق المتطلب
 المعتمدة عملي مظر 

MATH 101  3 - 3 1تفـاضـإ وتكامـإ - 

MATH 102  3 - 3 2تفـاضـإ وتكامـإ MATH 101 

PHYS 101  3 - 3 1فيايـاء عامة - 

PHYS 105  1 3 - 1فيايـاء عامة عملي PHYS 101* 

PHYS 102 3 - 3 2ء عامة فيايا PHYS 101 

PHYS 106  1 3 - 2فياياء عامة عملي PHYS 102* 

CHEM 104 )3 - 3 كيميــاء عـامـة )لطلبه الهندسة - 

CHEM 105 1 3 - كيمياء عـامـة عملي CHEM 101E 

MATH 205 )3 - 3 معادالت تفاضلية عادية )لطلبة الهندسة MATH 102 

CPE 150 4 - 3 مقدمة  الى البرمجة - 

CPE 150L 0 3 - مختبر مقدمة  الى البرمجة - 

BME 152 2 - 2 مقدمة في الهندسة - 

 * يمكن الجم 

 

 كنولوجيةرموت المساقا  في األقسام األكاديمية لكلية الحجاو  للهندسة الت

ELE هندسة اإللكترونيات 

CME هندسة االتصاالت 

CPE هندسة الحاسبات 

EPE بائيةهندسة القوى الكهر 

BME هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية 

CE الهندسة المدنية 

IE الهندسة الصناعية 

AE هندسة العمارة 

 

 ساعة معتمدة( 113ا: متطلبا  قس   ندسة القوى الكهربائية )ثالثً 

 ساعة معتمدة(. 104متطلبا  قس  إجبارية  ) -أ 

 دة(.ساعا  معتم 9رية  )متطلبا  قس  اختيا -ب 

 : وعل  النحو التاليمعتمدة  ة( ساع104اتجبارية ) متطلبا  القس 

 رم 

 المساق

 رق 

 المساق
 المساق اس 

 عدد الساعا 
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي مظر 
CE 200 2 6 - الرسم الهندسي PHYS 101 

IE 205 2 6 - المشا إ الهندسية PHYS 102 

ELE 205 3 - 3 مهارات اإلتصال BME 152 

CE 206 3 - 3 ميكانيكا هندسية PHYS 101 

CME 216 3 - 3 طرق التحليإ الهندسي MATH 205 

EPE 220  3 - 3 1دوائر كهربائية 
PHYS 102 

+ MATH 205 

EPE 222  3 - 3 2دوائر كهربائية EPE  220 

EPE 223 1 3 - دوائر كهربائية مختبر EPE  222 

CPE 230 3 - 3 المنطق الرقمي EPE  220 

CPE 231 1 3 - المنطق الرقمي ختبرم CPE  230 

EPE 240 2 - 2 مواد هندسية PHYS  102 

CE 283 3 - 3 الديناميكية الحرارية وانتقال الحرارة 
PHYS 101 

+ MATH 102 
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 رم 

 المساق

 رق 

 المساق
 المساق اس 

 عدد الساعا 
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي مظر 
MATH 241 3 - 3 الجبر الخطي MATH 101 

ELE 250  3 - 3 1الكترونيات EPE 220 

ELE 251 1 3 - 1رونيات الكت ختبرم ELE  250 

CME 312 3 - 3 اإلشارات والنظم EPE 220 

EPE 320 3 - 3 أنظمة التحكم اآللي 
EPE  222 

 ELE 220 أو

EPE 321 1 3 - أنظمة التحكم اآللي ختبرم EPE  320 

CME 342 3 - 3 الهندسيةكهرومغناطيسية ال CME 216 

CPE 344 
تصميم نظم المعالجات والمتحكمات 

 دقيقةال
3 - 3 CPE  230 

CPE 345 
تصميم نظم المعالجات  ختبرم

 والمتحكمات الدقيقة
- 3 1 CPE 344 

EPE 350 3 - 3 مستمرالتيار الت آالمحوالت وال 
EPE 222 

+ CME 342 

EPE 352  3 - 3 1الكترونيات القوى ELE  250 

EPE 353 1 3 - 1 الكترونيات القوى ختبرم EPE 352 

EPE 360 3 - 3 1إ أنظمة القوى تحلي EPE 222 

IE 432 3 - 3 اإلقتصاد الهندسي MATH 205 

EPE 441 1 3 - أجهاة وقياسات ختبرم EPE 360 

EPE 452 3 - 3 متغيرالتيار آالت ال EPE 350 

EPE 453 1 3 - اآلالت الكهربائية ختبرم 
EPE 4521 

 EPE 354 أو

CME 456 3 - 3 أنظمة اإلتصاالت CME 312 

EPE 460  3 - 3 2تحليإ أنظمة القوى 
EPE 360 

+ EPE 452 

EPE 461 
الحاسوب في أنظمة  تطبيقات ختبرم

 القوى
- 3 1 EPE 460 

EPE 462 3 - 3 وقاية أنظمة القوى EPE 460 

EPE 463 1 3 - وقاية أنظمة القوى ختبر م EPE 462 

EPE 470  3 - 3 1هندسة الضغط العالي 
EPE 350 

+ EPE 360 

EPE 498  1 - 1 1مشروع التخرج 
ساعة  120دراسة 

 بنجاح

+ ELE 205 

EPE 500 التدريب الميداني 
شهور  اربعة

 متتالية
6 6 

ساعة  120دراسة 

 بنجاح

EPE 556 3 - 3 أنظمة القيادة الكهربائية 
EPE 352 

+ EPE 452 
+ EPE 320 

EPE 560 3 - 3 أنظمة التوزيع الكهربائية EPE 360 

EPE 568 3 - 3 أنظمة القوىدة جو EPE 460 

EPE 580 3 - 3 محطات التوليد و مصادر الطاقة المتجددة EPE 452 

EPE 598 3 - 3 2 مشروع التخرج EPE 498 
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 ( ساعا  معتمدة يختار ا الطالب من المساقا  التالية:            9اكختيارية )القس  متطلبا  

 رمـ 

 المساق
 رق 

 المساق
 اقالمســ اس 

 عـدد السـاعـا 
 السابق المتطلب

 معتمدة عملي مظر 

CPE 310 3 - 3 التحليالت العددية في الهندسة 
CPE  150 

+ MATH 205 

ELE 350  3 - 3 2الكترونيات ELE  250 

EPE 420 3 - 3 انظمة التحكم الرقمية 
EPE 320 

+ CPE 344 

IE 477 3 - 3 هندسة السيارات CE 200 

EPE 520 3 - 3 لشبكات الذكيةا EPE 460 

EPE 552  3 - 3 2الكترونيات القوى EPE 352 

EPE 554 3 - 3 تصميم اآلالت الكهربائية EPE 452 

EPE 562 3 - 3 تحكماستقرارية أنظمة القوى وال 
EPE 460 

+ EPE 452 

EPE 564 3 - 3 الحماية الرقمية ألنظمة القوى EPE 462 

EPE 566 3 - 3 وى الكهربائيةتصميم أنظمة الق EPE 360 

EPE 574 3 - 3 الحاالت العابرة EPE 470 

ELE 
 

 3 - 3 تطبيقات المتحكمات الدقيقة 574
ELE 450 

 EPE 441 أو

EPE 596 3 - 3 مواضيع مختارة 
ساعة  120دراسة 

 بنجاح

 

 مـدلـول أرقـام الع ـرا  فـي الخطـة الدراسـية لقسـ   ندسـة القوى الكهربائية

 لتدريب الميداني/ الميكانيكا الهندسية/ الرسم الهندسي/ المشا إ الهندسية.ا (0)

 لي.نظمة التحكم اآلأالدوائر الكهربائية/  (2)

 مواد هندسية/ مختبر قياسات. (4)

ظمة أنآلت اآلت تيار متغير/ تصميم آللكترونيات القوى/ مختبر الكترونيات القوى/ اآلإت تيار مستمر/ محوالت واآل (5)

 القيادة.

 نظمة القوى.أإ/ وقاية / استقرارية / جودة تحلي (6)

 هندسة الضغط العالي. (7)

 محطات التوليد ومصادر الطاقة. (8)

 مواضيع مختارة في هندسة القوى الكهربائية.، مشروعا التخرج االبتدائي والنهائي (9)

 

 

 ةنولوجيالتك ةلوقسام األخرى بكليه الحجاو  للهندس ةالمساقا  التي يطرحها قس   ندسه القوى الكهربائي

 رم 

 المساق

 رق 

 المساق
 المساق اس 

 عدد الساعا 
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي مظر 
EPE 225  1 3 - مختبر دوائر التيار الثاب EPE 220 

EPE 354 3 - 3 االالت الكهربائيه 
EPE 222 

 ELE 220 أو
 

 

  



 

209 
 

 ةفي قس   ندسه القوى الكهربائي ةجدول المساقا  المتكافئ

 ة ندسه القوى الكهربائي القس  ةالتكنولوجي ةالحجاو  للهندس ةالكلي

  
رم  

 المساق

رق  

 المساق
 س اس  المساق

رم  

 المكافيي

رق  

 المكافيي
 س اس  المكافيي

1 EPE 220  3 (1دوائر كهربائية ) 220 هق 3 1دوائر كهربائية 

2 EPE 222  3 (2)دوائر كهربائية  222 هق 3 2دوائر كهربائية 

3 EPE 223 1 دوائر كهربائية مختبر 223 هق 1 دوائر كهربائية مختبر 

4 EPE 225 1 التيار الثاب  دوائر مختبر 225 هق 1 التيار الثاب  دوائر مختبر 

5 EPE 240 2 مواد هندسية 240 هق 2 مواد هندسية 

6 EPE 320 3 أنظمة التحكم اآللي 320 هق 3 أنظمة التحكم اآللي 

7 EPE 321 1 أنظمة التحكم اآللي ختبرم 321 هق 1 أنظمة التحكم اآللي برختم 

8 EPE 350 
تيار الت آالمحوالت وال

 مستمرال
 350أ هق 3

تيار الت آالمحوالت وال

 مستمرال
3 

9 EPE 352  3 (1)الكترونيات القوى  352 هق 3 1الكترونيات القوى 

10 EPE 353 1 (1) لكترونيات القوىا ختبرم 353 هق 1 1 الكترونيات القوى ختبرم 

11 EPE 354 3 االالت الكهربائيه 354 هق 3 االالت الكهربائيه 

12 EPE 360  3 (1)تحليإ أنظمة القوى  360 هق 3 1تحليإ أنظمة القوى 

13 EPE 441 1 أجهاة وقياسات ختبرم 441 هق 1 أجهاة وقياسات ختبرم 

14 EPE 452 3 متغيرالتيار ال آالت  452أ هق 3 متغيرالتيار ال آالت 

15 EPE 453 3 اآلالت الكهربائية ختبرم 453 هق 3 اآلالت الكهربائية ختبرم 

16 EPE 460  3 (2)تحليإ أنظمة القوى  460أ هق 3 2تحليإ أنظمة القوى 

17 EPE 461 
الحاسوب  تطبيقات ختبرم

 في أنظمة القوى
 461 هق 1

الحاسوب في  تطبيقات ختبرم

 أنظمة القوى
1 

18 EPE 462 3 وقاية أنظمة القوى 462 هق 3 وقاية أنظمة القوى 

19 EPE 463 1 وقاية أنظمة القوى ختبر م 463 هق 1 وقاية أنظمة القوى ختبر م 

20 EPE 470  3 (1هندسة الضغط العالي ) 470 هق 3 1هندسة الضغط العالي 

21 EPE 498  1 1مشروع التخرج  ج498 هق 1 1مشروع التخرج 

22 EPE 500 6 التدريب الميداني ب500 هق 6 التدريب الميداني 

23 EPE 554 3 تصميم اآلالت الكهربائية 554 هق 3 تصميم اآلالت الكهربائية 

24 EPE 556 3 أنظمة القيادة الكهربائية 556 هق 3 أنظمة القيادة الكهربائية 

25 EPE 560 3 لكهربائيةأنظمة التوزيع ا 560 هق 3 أنظمة التوزيع الكهربائية 

26 EPE 562 
استقرارية أنظمة القوى 

 تحكموال
 562 هق 3

استقرارية أنظمة القوى 

 تحكموال
3 

27 EPE 566 
تصميم أنظمة القوى 

 الكهربائية
 566 هق 3

تصميم أنظمة القوى 

 الكهربائية
3 

28 EPE 568  3 أنظمة القوىجودة  568أ هق 3 أنظمة القوىجودة 

29 EPE 580 
ليد ومصادر محطات التو

 الطاقة المتجددة
 580 هق 3

محطات التوليد  مصادر 

 الطاقة المتجددة
3 

31 EPE 596 3 مواضيع مختارة 596 هق 3 مواضيع مختارة 

32 EPE 598 3 2 مشروع التخرج 598 هق 3 2 مشروع التخرج 
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 أعضاي  يئة التدريس في قس   ندسة القوى الكهربائية

 البريد اتلكترومي  لميالمؤ ل الع الرتبة اكس 

 abder@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد حسن عياده الاعبي

 ma@yu.edu.jo دكتوراه استاي موفق ارشيد حامد العموش

 anagrehy@yu.edu.jo دكتوراه استاي ياسر نواف فندي عناقره

 ialtawil@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك ابراهيم احمد ابراهيم الطويإ

 akoran@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد عبدهللا القرعان احمد

 aymanqran@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك ايمن عطيه ابديوي القرعان

 h.almasri@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك حسين محمد خلف المصري

 ala.hussein@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عالء رائف توفيق السعيد

 ALifarhan@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك ي فرحان محسن بني سلمانعل

 lina.hmoud@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك لينا عدنان عبدهللا الحمود

 mohammadh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد عوض حسين المومني

 a.radaideh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد اشرف  صاب محمد ردايده

 athamneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد عبدالغني عبدهللا محمد عثامنه

 asma.s@yu.edu.jo ماجستير مدرس اسماء سليمان محمد حاتمي

 mahaz@yu.edu.jo ماجستير مدرس مها اسماعيإ خليإ زقوت

 noha@yu.edu.jo ماجستير مدرس نهى محمود مصلح ردايده
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 لكتروميا ات  ندسة قس 

ومن  ،لعصرتجسير الفجوة بين مخرجات التعليم في مجاالت هندسة اإللكترونيات وربطها مع احتياجات السوق ومتطلبات ال

لي تأتي الحاجة أجإ الوصـدددددددول إلى صيغة حديثة للتعليم الهندسي تستشرف التكنولوجيا الحديثة وتوجهها خدمة ألهداف التعليم العا

لهندسددددة ى صدددديا ة خطة دراسددددية نوعية في مجال هندسددددة اإللكترونيات في كلية الحجاوي لإلى وجود برنامج بكالوريوس يقوم عل

نها واسددددددتطالع أهم مالتكنولوجية في جامعة اليرموك تُمّكن الطلبة الملتحقين في هذا البرنامج من مواكبة التكنولوجيا واإلسددددددتفادة 

جاالت. أنشددىء ت الهندسددية لتطوير وابتكار حلول هندسددية في مالمنجاات. هذا البرنامج يسدداهم في إيجاد قاعدة من أصددحاب الكفاءا

 ويمنح القسم درجة البكالوريوس في هندسة اإللكترونيات.  ،1993القسم عام 

يئة التدريا هوقد شدددارك أعضددداء هيئة التدريا في القسدددم في العديد من المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية. يقوم أعضددداء 

ات اإللكترونية ،مجاالت مختلفة مثإ اإللكترونيات الدقيقةبتنفيذ أبحاث علمية في  والتطبيقات  ،لرقميةومعالجة اإلشددددارات ا ،المجسددددّ

 .الطبية واإللكترونيات الضوئية والدقيقة

 

 

Eedepartment@yu.edu.jo 

 4339فرعي     0096227211111  هاتف
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 لكتروميا ات  ندسة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 ةاعس( 167) هولكترونيات هندسة اإل تخصج في البكالوريوس درجة على للحصول المعتمدة الساعات لعدد األدنى الحد يكون

 :التالي النحو على موزعة

 اكخـتيارية اكجــبارية عدد الساعا  المتطــلبا 

 15 12 27 متطلبات جامعـة

 - 27 27 متطلبات كلــية

 9 104 113 متطلبات قسم التخصج

   167 المجمــوع

 

 المتطلب
مجموع الساعا  

 المعتمدة

النسبة المئوية من مجموع 

 ساعا  الخطة الدراسية

 الجامعة متطلبات
 %7.18 12 إجباري

 %8.98 15 اختياري

 متطلبات الكلية
 %16.16 27 إجباري

 - - اختياري

 متطلبات التخصج
 %62.27 104 إجباري

 %5.38 9 اختياري

 %100 167 المجموع الكلي

 
 

 ساعة معتمدة(: 27متطلبا  الجامعة ): أوك

 ساعة معتمدة(: 12متطلبا  إجبارية ) -أ 

 اســــ  المســــاق المساق رق  مسـاقرمــ  ال
 عــدد السـاعـا 

 المعتمدة عملي مظر 

MILT* 100 3 - 3 علــوم عسكريــة 

AL 101  3 - 3 1لغـــة عـربــية 

EL 101 3 - 3 مهارات اللغـة اإلنجلياية 

PS 102 3 - 3 التربية الوطنية 

 

دخإ نتائجـه وال ت ،وتعطى نتـائج هـذا المسـاق على أساس النجاح والرسـوب ويحسب ضمن الساعات المعتمدة المقـررة للتخرج  *

معادلـة لها في ويعفى من دراسته خريجو الكلية العسكرية الملكية ومدرسة المرشحين والمعاهد ال ،في حساب المعـدل التراكمي

الحالة تدخإ  وفي هذه ،( مساقا بديال376تخ األردن ويجـوز للطلبة  ير األردنيين أن يدرسـوا مساق )تاريخ االردن الحدي  

 عالمة هذا المساق في حساب المعدل التراكمي للطالب.
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 ساعا  معتمدة(: 15متطلبا  اختيارية ) -ب

 -( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات اإلنسانية والعلمية التالية:15يخصج لها )

مدةالساعا  المعت اس  المساق رم  المساق الرق   

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 لنااهةالحاكمية الرشيدة وا 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 

 

ا من بداية الفصإ األول  ،بإمتحانات المستوى أما ما يتعلق التقدم لعمتحان  2009/2010يتوجب على كافة الطلبة المستجدين إعتبار 

ا إستدراكي ا انات مساق  في اللغة العربية واللغة اإلنجلياية والحاسوب على أن يسجإ الطالب الذي يخفق في النجاح في أي من هذه اإلمتح

 وهذه المساقات هي: ،ة( خارج خطته الدراسي099)

-  099 EL )مهارات لغة إنجلياية )إستدراكي. 

-  099 AL ( 1لغة عربية)إستدراكي(  ). 

-  099 COMP )مهارات حاسوب )إستدراكي. 
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 ساعة معتمدة(:   27ثاميًا: متطلبا  كلية إجبارية )

 المساق رم 
رق  

 المساق
 اس  المساق

 عــدد السـاعـا 
 قالسـاب المتطلب

 المعتمدة عملي مظر 

MATH 101  3 - 3 1تفـاضـإ وتكامـإ - 

MATH 102  3 - 3 2تفـاضـإ وتكامـإ MATH 101 

PHYS 101  3 - 3 1فيايـاء عامة - 

PHYS 105  1 3 - 1فيايـاء عامة عملي PHYS 101* 

PHYS 102  3 - 3 2فياياء عامة PHYS 101 

PHYS 106  1 3 - 2فياياء عامة عملي PHYS 102* 

CHEM 104 )3 - 3 كيميــاء عـامـة )لطلبه الهندسة - 

CHEM 105 1 3 - كيمياء عـامـة عملي CHEM 101E 

MATH 205 
               معادالت تفاضلية عادية 

 )لطلبة الهندسة(
3 - 3 MATH 102 

CPE 150 4 - 3 مقدمة  الى البرمجة - 

CPE 150L 0 3 - مختبر مقدمة  الى البرمجة - 

BME 152 2 - 2 مقدمة في الهندسة - 

 * يمكن الجم 

 

 

 كنولوجيةرموت المساقا  في األقسام األكاديمية لكلية الحجاو  للهندسة الت

ELE هندسة اإللكترونيات 

CME هندسة االتصاالت 

CPE هندسة الحاسبات 

EPE هندسة القوى الكهربائية 

BME ة الحيويةهندسة النظم والمعلوماتية الطبي 

CE الهندسة المدنية 

IE الهندسة الصناعية 

AE هندسة العمارة 

 

 ساعة معتمدة( 113ا: متطلبا  قس   ندسة اكلكتروميا  )ثالثً 

 ساعة معتمدة(. 104متطلبا  قس  إجبارية   ) -أ 

 ساعا  معتمدة(. 9اختيارية ) متطلبا  قس  -ب 

 :وعل  النحو التاليعتمدة م ة( ساع104اتجبارية ) متطلبا  القس  -أ 

 رم 

 المساق
 المساق اس  المساق رق 

 عددالساعا 
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي مظر 

ELE 202 1 3 - الحاسوب باستخدام الهندسي الرسم PHYS 101 

ELE 205 3 - 3 االتصال مهارات BME 152 

CME 216 3 - 3 الهندسي التحليإ طرق MATH 205 

EPE 220 3 - 3 1 كهربائية ئردوا 
PHYS 102 

+ MATH 205 

EPE 222 3 - 3 2 كهربائية دوائر EPE 220 

EPE 223 1 3 - كهربائية دوائر مختبر EPE 222 

CPE 230 3 - 3 الرقمي المنطق EPE 220 

CPE 231 1 3 - الرقمي المنطق مختبر CPE 230 

ELE 250 3 - 3 1 الكترونيات EPE 220 

ELE 251 1 3 - 1 لكترونياتا مختبر ELE 250 

CPE 310 3 - 3 الهندسة في العددية التحليالت 
CPE 150 

+ MATH 205 
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 رم 

 المساق
 المساق اس  المساق رق 

 عددالساعا 
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي مظر 

CME 312 3 - 3 والنظم اإلشارات EPE 220 

CME 314 
 في العشوائية والعمليات االحتماالت

 الهندسة
3 - 3 CME 312 

EPE 320 3 - 3 اآللي التحكم أنظمة 
EPE 222 

 ELE220 أو

EPE 321 1 3 - اآللي التحكم أنظمة تبرمخ EPE 320 

ELE 340 3 - 3 الموصالت اشباه الكترونيات ELE 250 

CME 342 3 - 3 الهندسية الكهرومغناطيسية CME 216 

CPE 344 
 والمتحكمات المعالجات نظم تصميم

 الدقيقة
3 - 3 CPE 230 

CPE 345 
 المعالجات نظم تصميم مختبر

 الدقيقة والمتحكمات
- 3 1 CPE 344 

ELE 350 3 - 3 2 الكترونيات ELE 250 

ELE 351 1 3 - 2 الكترونيات مختبر 
ELE 251 

+ ELE 350 

ELE 352 3 - 3 االلكتروني والتصنيع التصميم 
ELE 350 

 BME 356 أو

ELE 353 1 3 - االلكتروني والتصنيع التصميم مختبر 
ELE 352 

 BME 356 أو

EPE 354 3 - 3 الكهربائية اآلالت 
EPE 222 

 ELE 220 أو

ELE 402 1 3 - الحاسوب بمساعدة التصميم ELE 351 

IE 432 3 - 3 الهندسي االقتصاد MATH 205 

ELE 440 3 - 3 االلكترونية البصريات ELE 340 

CME 456 3 - 3 االتصاالت أنظمة CME 312 

CME 457 1 3 - االتصاالت أنظمة مختبر CME 456 

ELE 450 3 - 3 الرقمية اتااللكتروني ELE 250 

ELE 451 1 3 - الرقمية االلكترونيات مختبر ELE 450 

ELE 452 3 - 3 المتكاملة الدوائر ELE 350 

ELE 454 3 - 3 التخصصية القياسات ELE 452 

ELE 455 1 3 - التخصصية القياسات مختبر ELE 454 

ELE 456 3 - 3 3 الكترونيات ELE 350 

ELE 458 3 - 3 والمنظمات لجهدا مصادر ELE 350 

ELE 498 1 - - 1 التخرج مشروع 

 ساعة 120 دراسة

 بنجاح

+ ELE 205 

ELE 500 الميداني التدريب 

 اربعة

 شهور

 متتالية

6 6 
 ساعة 120 دراسة

 بنجاح

ELE 551 
 االلكترونية الصيانة مختبر

 والحاسوب
- 3 1 ELE 353 

ELE 574 3 - 3 الدقيقة المتحكمات تطبيقات 
ELE 450 

 EPE 441 أو

ELE 575 3 - 3 االتصاالت الكترونيات ELE 350 

ELE 576 3 - 3 الصناعية االلكترونيات ELE 458 

ELE 598 3 - 3 2 التخرج مشروع ELE 498 
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    :         التالية المساقا  من الطالب يختار ا معتمدة ساعا ( 9) اكختيارية القس  متطلبا  –ب 

 رمـ 

 اقالمس

 رق 

 المساق
 المســاق اس 

 السـاعـا  عـدد
 السابق المتطلب

 معتمدة عملي مظر 

ELE 442 3 - 3 المايكرويه الموصالت اشباه عناصر ELE 340 

ELE 446 3 - 3 الدقيقة االلكتروميكانيكيه االنظمه ELE 340 

ELE 448 
 النطاق يات المتكاملة الدوائر تصميم في مقدمه

 الواسع
3 - 3 ELE 350 

ELE 462 3 - 3 الشمسية الخاليا تكنولوجيا في مقدمه ELE 340 

ELE 548 3 - 3 المتقدمة االلكترونية البصريات ELE 440 

CME 454 3 - 3 الرقمية االشارة معالجة CME 312 

ELE 552 3 - 3 التناظرية المتكاملة الدوائر تصميم 
ELE 454 

+ ELE 456 

ELE 558 3 - 3 واإللكترونية لكهربائيةا السيارات نظم ELE 454 

CPE 576 3 - 3 االصطناعي الذكاء CME 312 

ELE 578 3 - 3 الصناعية االتمته 
ELE 454 

 ELE 574 أو

ELE 590 3 - 3 مختارة مواضيع 
 ساعة 120 دراسة

 بنجاح
 

 ندسة التكنولوجيةالمساقا  التي يطرحها قس   ندسه اكلكتروميا  لألقسام األخرى بكلية الحجاو  لله

 رمـ 

 المساق

 رق 

 المساق

 اس 

 المســاق

 المتطلب السـاعـا  عـدد

 معتمدة عملي مظر  السابق

ELE 220 3 - 3 الدوائر اإللكترونية PHYS 102 

 

 اكلكتروميا   ندسـة لقسـ  الدراسـية الخطـة فـي الع ـرا  أرقـام مـدلـول

 .الميداني التدريب (0)

 لكترونيةاإل البصريات ،لكترونيةاإل والعناصر المواد (4)

 لكترونيةاإل الدوائر (5)

 االتصاالت أنظمة (6)

 واألتمتة لكترونيةاإل النظم (7)

 .مختارة مواضيع ،التخرج مشروع (9)

 

 لكتروميا تدريس في قس   ندسة اتأعضاي  يئة ال

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 oahmad@yu.edu.jo دكتوراه استاي احمد ناصر عقله العمري

 okhreis@yu.edu.jo دكتوراه استاي اسامه محمود عبدالنبي خريا

 husam@yu.edu.jo دكتوراه استاي حسام احمد محمد حمد

 smadi98@yu.edu.jo دكتوراه استاي عدنان محمدخير احمد الصمادي

 yusra.obeidat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد يسرى محمود فندي عبيدات

 a.m.k.dagamseh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك مد محمد خلف دقامسهاح

 ikofahi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك ادريا سليمان على الكوفحي

 zaid.bataineh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك زيد محمد تيسير مشعإ البطاينه

 shboon@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك شادي عبدالمجيد محمد اللبون

 a.ababneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عبدهللا صالح محمد عبابنه

 tantawi@yu.edu.jo ماجستير مدرس مأمون سامي عبدالهادي الطنطاوي

 alsumady@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد عقله عبدالقادر الصمادي
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 الحيوية الطبية والمعلوماتية النظ   ندسة قس 

مبا والذي يطرح وروبي/ برنامج تبدعم من االتحاد األ 2007قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية سنة  تأسيا تمّ 

اعداد الخطة  د تمّ برنامجي البكالوريوس في هندسة النظم الطبية الحيوية و البكالوريوس في هندسة المعلوماتية الطبية الحيوية وق

دراسية احتياجات م ثالثة جامعات اوروبية والمؤسسات التعليمية االردنية وقد راع  الخطة الالدراسية للبرنامجين بتعاون دولي ض

 . عتمدة تدرس على مدى خما سنواتساعة م 167من   السوقين االقليمي والعالمي وتتألف برامج القسم

لهندسة التكنولوجية. لد لكلية الحجاوي ويقع مقر قسم هندسة النظم المعلوماتية الطبية الحيوية في الطابق الخاما للمبنى الجدي

ى الدوام لتقديم خطوات واسعة باتجاه التقدم ومجاراة األقسام األخرى في كلية الهندسة وما زال يسعى إلى األفضإ علالقسم خطا و

 .أمتهمو المعرفة والعلم والخبرة األكاديمية الالزمة لطلبته إلكسابهم ما يحتاجونه بعد تخرجهم لخدمة وطنهم ومجتمعهم

 

medical.dept@yu.edu.jo 

 4551فرعي  0096227211111تف اه
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 الحيوية الطبية المعلوماتية  ندسة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

هو  يويةالح الطبية المعلوماتيةهندسة  يكون الحد االدنى لعدد الساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوريوس في تخصج

 ( ساعة موزعة على النحو التالي:167)

 اكخـتيارية اكجــبارية عدد الساعا  المتطــلبا 

 15 12 27 متطلبات جامعـة

 - 27 27 متطلبات كلــية

 9 104 113 متطلبات قسم التخصج

   167 المجمــوع

 

 المتطلب
مجموع الساعا  

 المعتمدة

المئوية من مجموع النسبة 

 ساعا  الخطة الدراسية

 متطلبا  الجامعة
 %7.18 12 إجبار 

 %8.98 15 اختيار 

 متطلبا  الكلية
 %16.16 27 إجبار 

 - - اختيار 

 متطلبا  التخصص
 %62.27 104 إجبار 

 %5.38 9 اختيار 

 %100 167 المجموع الكلي

 

 ساعة معتمدة(: 27متطلبا  الجامعة ) أوًك:

 ساعة معتمدة(: 12متطلبا  إجبارية ) -أ 

 اســــ  المســــاق المساق رق  رمــ  المسـاق
 عــدد السـاعـا 

 المعتمدة عملي مظر 

MILT* 100 3 - 3 علــوم عسكريــة 

AL 101  3 - 3 1لغـــة عـربــية 

EL 101 3 - 3 مهارات اللغـة اإلنجلياية 

PS 102 3 - 3 التربية الوطنية 

 

دخإ نتائجـه وال ت ،ويحسب ضمن الساعات المعتمدة المقـررة للتخرج وتعطى نتـائج هـذا المسـاق على أساس النجاح والرسـوب  *

معادلـة لها في ويعفى من دراسته خريجو الكلية العسكرية الملكية ومدرسة المرشحين والمعاهد ال ،في حساب المعـدل التراكمي

الحالة تدخإ  وفي هذه ،( مساقا بديال376ألردنيين أن يدرسـوا مساق )تاريخ االردن الحدي  تخ األردن ويجـوز للطلبة  ير ا

 عالمة هذا المساق في حساب المعدل التراكمي للطالب.
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 ساعا  معتمدة(: 15متطلبا  اختيارية ) -ب

 -ية:( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات اإلنسانية والعلمية التال15يخصج لها )

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6. Hum 106 3 دمة في دراسة الثقافات اإلنسانيةمق 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 بوي اإلسالميالفكر التر 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 106 3 معدارة وتنمية المجتاإل 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 

 

ا من بداية الفصإ األول  ،أما ما يتعلق بإمتحانات المستوى التقدم لعمتحان  2009/2010يتوجب على كافة الطلبة المستجدين إعتبار 

انات مساقا إستدراكي ا في اللغة العربية واللغة اإلنجلياية والحاسوب على أن يسجإ الطالب الذي يخفق في النجاح في أي من هذه اإلمتح

 وهذه المساقات هي: ،( خارج خطته الدراسية099)

-  099 EL )مهارات لغة إنجلياية )إستدراكي. 

-  099 AL ( 1لغة عربية)إستدراكي(  ). 

-  099 COMP )مهارات حاسوب )إستدراكي. 

 

 

 

 

 

  



 

220 
 

 ساعة معتمدة(:   27ثاميًا: متطلبا  كلية إجبارية )

 اس  المساق ساقرق  الم المساق رم 
 عــدد السـاعـا 

 السـابق المتطلب
 المعتمدة عملي مظر 

MATH 101  3 - 3 1تفـاضـإ وتكامـإ - 

MATH 102  3 - 3 2تفـاضـإ وتكامـإ MATH 101 

PHYS 101  3 - 3 1فيايـاء عامة - 

PHYS 105  1 3 - 1فيايـاء عامة عملي PHYS 101* 

PHYS 102  3 - 3 2فياياء عامة PHYS 101 

PHYS 106  1 3 - 2فياياء عامة عملي PHYS 102* 

CHEM 104 )3 - 3 كيميــاء عـامـة )لطلبه الهندسة - 

CHEM 105 1 3 - كيمياء عـامـة عملي CHEM 101E 

MATH 205 )3 - 3 معادالت تفاضلية عادية )لطلبة الهندسة MATH 102 

CPE 150 4 - 3 مقدمة  الى البرمجة - 

CPE 150L 0 3 - مختبر مقدمة  الى البرمجة - 

BME 152 2 - 2 مقدمة في الهندسة - 

 * يمكن الجم 

 

 

 كنولوجيةرموت المساقا  في األقسام األكاديمية لكلية الحجاو  للهندسة الت

ELE هندسة اإللكترونيات 

CME هندسة االتصاالت 

CPE هندسة الحاسبات 

EPE هندسة القوى الكهربائية 

BME هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية 

CE الهندسة المدنية 

IE الهندسة الصناعية 

AE هندسة العمارة 

 

 ساعة معتمدة( 113) الحيوية الطبية المعلوماتية ندسة  تخصصمتطلبا  ا: ثالثً 

 ساعة معتمدة(. 104إجبارية   ) تخصصمتطلبا   -أ 

 عتمدة(.ساعا  م 9اختيارية  ) تخصصمتطلبا   -ب 

 : وعل  النحو التاليمعتمدة  ة( ساع104اتجبارية ) تخصصمتطلبا  ال

 رم 

 قالمسا

 رق 

 المساق
 المساق اس 

 عدد الساعا 
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي مظر 

Bio 108 3 - 3 بيولوجيا اإلنسان - 

BME 102 ْلم وظائف األعضاء الباثولوجي  Bio 108 3 - 3 ع 

ELE 205 3 - 3 ت االتصالمهارا BME 152 

Stat 203 3 - 3 )لغير طلبة اإلحصاء( اإلحصاء الحيوي BME 102 

EPE 220  3 - 3 1دوائر كهربائية 
PHYS102 + 

Math 205 

EPE 225  1 3 - مختبر دوائر التيار الثاب EPE 220 

ELE 250  3 - 3 1الكترونيات EPE 220 

ELE 251  1 3 - 1مختبر الكترونيات ELE 250 

CME 312 3 - 3 اإلشارات والنظم EPE 220 
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 رم 

 قالمسا

 رق 

 المساق
 المساق اس 

 عدد الساعا 
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي مظر 

BMIE 324 
مقدمة في الميكانيكا و المواد الحيوية 

 وتطبيقاتها
3 - 3 PHYS 101 

BMIE 350 3 - 3 برمجة تطبيقية في علم األحياء الحسابي CPE 150 

BMIE 352 
والكيمياء  الجايئيةمقدمة الى البيولوجيا 

 الحيوية
3 - 3 

BME 102 + 

CHEM 104 

CPE 352 3 - 3 هيكلة البيانات CPE 150 

BME 356 3 - 3 اإللكترونيات الطبية الحيوية ELE 250 

BME 366 
ة الدوائر القابلة للبرمجة وتطبيقاتها الطبي

 الحيوية
3 - 3 CPE 150 

BME 367 
مختبر الدوائر القابلة للبرمجة ومعالجات 

 التحكم الدقيقة
- 3 1 BME 366 

BME 380 3 - 3 جسات الطبيةالم 
ELE 350 

 BME 356 أو

BMIE 388 
ية إدارة المشاريع البرمجية للمعلوماتية الطب

 الحيوية
3 - 3 CPE 150 

BME 390 3 - 3 معالجة اإلشارات الطبية CME 312 

BMIE 402 3 - 3 سجالت المريض اإللكترونية BMIE 388 

BME 420 3 - 3 القياسات الطبية BME 380 

BME 421 1 3 - مختبر القياسات و المجسات الطبية BME 420* 

BME 422   3 - 3 مفاهيم التصوير الطبي BME 390 

BMIE 430 3 - 3 1الحيوية يةالمعلومات BMIE 352 

BMIE 431 1 3 - الحيوية يةمختبر المعلومات 
BMIE 430 

+ CPE 150 

BMIE 432 3 - 3 1طرق إحصائية للمعلوماتية الحيوية 
Stat 203 

+ BMIE 430 

BMIE 435 
مختبر تطبيقات الحاسوب في المعلوماتية 

 الحيوية
- 3 1 

BMIE 430 

+ BMIE 350 

+ BMIE 402 

BMIE 440 3 - 3 النظم الصحية اإللكترونية BMIE 388 

BMIE 452 
معلوماتية للالخوارزميات وتطبيقاتها 

 الحيوية
3 - 3 

CPE 352 

+ BMIE 352 

BMIE 453 
يات و تطبيقاتها مختبر الخوارزم

 معلوماتية الحيويةلل
- 3 1 BMIE 452 

CPE 454 3 - 3 أنظمة قواعد البيانات BMIE 350 

BMIE 455 1 3 - مختبر أنظمة قواعد البيانات CPE 454 

BME 460 3 - 3 األجهاة الطبية BME 420 

BME 461 1 3 - مختبراألجهاة والمعدات الطبية BME 460  *  

BMIE 498 1 - 1 1لتخرج مشروع ا 

ساعة  120دراسة 

 بنجاح

+ ELE 205 

BMIE 500 التدريب الميداني 
شهور  اربعة

 متتالية
6 6 

ساعة  120دراسة 

 بنجاح

BMIE 530 3 - 3 2الحيوية يةالمعلومات BMIE 430 

BMIE 532 2 - 2 تصميم وإدارة أنظمة الرعاية الصحية BMIE 350 

BMIE 540 3 - 3 صحيةالشبكات ألنظمة الرعاية ال BMIE 440 

BMIE 542   2 - 2 أمن وسالمة نظم  المعلومات  الصحية BMIE 440 

BMIE 598  3 - 3 2مشروع التخرج BMIE 498 

 * يمكن الجم 
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 المساقا  التالية:         ( ساعا  معتمدة يختار ا الطالب من9اكختيارية ) تخصصالمتطلبا  

 رمـ 

 المساق

 ق ر

 المساق
 ـاقالمسـ اس 

 عـدد السـاعـا 
 السابق المتطلب

 معتمدة عملي مظر 

BMIE 533 
 التنقيب عن البيانات وتعليم اآللة في المعلوماتية

 الحيوية
3 - 3 

BMIE 430 

+ CPE 454 

BMIE 534 ْلم األحياء الحسابي  BMIE 430 3 - 3 ع 

BMIE 536 3 - 3 أنظمة الحوسبة الصحية BMIE 350 

BME 544  3 - 3 الصورة  الطبية  معالجة BME 422 

BMIE 550 3 - 3 التوثيق الطبي BMIE 532 

BMIE 552 3 - 3 تحليالت عددية متقدمة 
CPE 352 

+ MATH 205 

BMIE 554 3 - 3 نمذجة المعلوماتيه الحيويه BMIE 430 

BMIE 556 3 - 3 2طرق إحصائية للمعلوماتية الحيوية BMIE 432 

BMIE 558 3 - 3 في المعلوماتية الحيوية برمجة متقدمة BMIE 452 

BMIE 564 3 - 3 التراسإ الطبي عن بعد BME 460* 

BMIE 596 3 - 3 موضوعات خاصة 
ساعة  120دراسة 

 بنجاح

 * يمكن الجم 

 

 مـدلـول أرقـام الع ـرا  فـي الخطـة الدراسـية لتخصص  ندسـة المعلوماتية الطبية الحيوية

 .ميداني تدريب ،المريض سجالت    (0)

 حياءأ ،حسابي أحياء ،اآللة وتعلم البيانات تنقيب ،صحية رعاية ،حاسوب تطبيقات ،حيوي احصاء ،حيوية معلومات (2)

 .صحية حوسبة ،رياضي

 .وسالمة أمن ،شيكات ،إلكترونية صحية نظم (4)

 .تقدمةم برمجة ،يويةح إحصائيات ،نمذجة ،عددية تحليالت ،طبي توثيق ،بيانات قواعد ،خوارزميات ،تطبيقية برمجة (5)

 .طبي تراسإ (6)

 .مشاريع إدارة (7)

 .خاصة موضوعات ،تخرج مشروع (8)
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 الحيوية الطبية النظ   ندسة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

هو  يويةالح الطبية المعلوماتيةهندسة يكون الحد االدنى لعدد الساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوريوس في تخصج 

 اعة موزعة على النحو التالي:( س167)

 اكخـتيارية اكجــبارية عدد الساعا  المتطــلبا 

 15 12 27 متطلبات جامعـة

 - 27 27 متطلبات كلــية

 9 104 113 متطلبات قسم التخصج

   167 المجمــوع

 

 المتطلب
مجموع الساعا  

 المعتمدة

النسبة المئوية من مجموع 

 ساعا  الخطة الدراسية

 ات الجامعةمتطلب
 %7.18 12 إجباري

 %8.98 15 اختياري

 متطلبات الكلية
 %16.16 27 إجباري

 - - اختياري

 متطلبات التخصج
 %62.27 104 إجباري

 %5.38 9 اختياري

 %100 167 المجموع الكلي

 

 ساعة معتمدة(: 27أوًك: متطلبا  الجامعة )

 ساعة معتمدة(: 12متطلبا  إجبارية ) -أ 

 اســــ  المســــاق المساق رق  المسـاقرمــ  
 عــدد السـاعـا 

 المعتمدة عملي مظر 

MILT* 100 3 - 3 علــوم عسكريــة 

AL 101  3 - 3 1لغـــة عـربــية 

EL 101 3 - 3 مهارات اللغـة اإلنجلياية 

PS 102 3 - 3 التربية الوطنية 

دخإ نتائجـه وال ت ،ج وتعطى نتـائج هـذا المسـاق على أساس النجاح والرسـوبويحسب ضمن الساعات المعتمدة المقـررة للتخر  *

معادلـة لها في ويعفى من دراسته خريجو الكلية العسكرية الملكية ومدرسة المرشحين والمعاهد ال ،في حساب المعـدل التراكمي

الحالة تدخإ  وفي هذه ،( مساقا بديال376تخ  ردن الحدي األردن ويجـوز للطلبة  ير األردنيين أن يدرسـوا مساق )تاريخ األ

 عالمة هذا المساق في حساب المعدل التراكمي للطالب.
 

 ساعا  معتمدة(: 15متطلبا  اختيارية ) -ب

 -( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات اإلنسانية والعلمية التالية:15يخصج لها )

دةالساعا  المعتم اس  المساق رم  المساق الرق   

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7. Hum 107 3 قوق اإلنسانح 
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دةالساعا  المعتم اس  المساق رم  المساق الرق   

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 نااهةالحاكمية الرشيدة وال 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 

 

ا من بداية الفصإ األول  ،بإمتحانات المستوىأما ما يتعلق  التقدم لعمتحان  2009/2010يتوجب على كافة الطلبة المستجدين إعتبار 

انات مساقا إستدراكي ا في اللغة العربية واللغة اإلنجلياية والحاسوب على أن يسجإ الطالب الذي يخفق في النجاح في أي من هذه اإلمتح

 وهذه المساقات هي: ،( خارج خطته الدراسية099)

-  099 EL )مهارات لغة إنجلياية )إستدراكي. 

-  099 AL ( 1لغة عربية)إستدراكي(  ). 

-  099 COMP )مهارات حاسوب )إستدراكي. 

 

 ساعة معتمدة(:   27ثاميًا: متطلبا  كلية إجبارية )

 اس  المساق رق  المساق المساق رم 
 عــدد السـاعـا 

 السـابق المتطلب
 المعتمدة عملي ر مظ

MATH 101  3 - 3 1تفـاضـإ وتكامـإ - 

MATH 102  3 - 3 2تفـاضـإ وتكامـإ MATH 101 

PHYS 101  3 - 3 1فيايـاء عامة - 

PHYS 105  1 3 - 1فيايـاء عامة عملي PHYS 101* 

PHYS 102  3 - 3 2فياياء عامة PHYS 101 

PHYS 106  1 3 - 2فياياء عامة عملي PHYS 102* 

CHEM 104 )3 - 3 كيميــاء عـامـة )لطلبه الهندسة - 

CHEM 105 1 3 - كيمياء عـامـة عملي CHEM 101E 

MATH 205 3 - 3 )لطلبة الهندسة( معادالت تفاضلية عادية MATH 102 

CPE 150 4 - 3 مقدمة  الى البرمجة - 

CPE 150L 0 3 - مختبر مقدمة  الى البرمجة - 

BME 152  2 - 2 في الهندسةمقدمة - 

 * يمكن الجم 

 

  



 

225 
 

 كنولوجيةرموت المساقا  في األقسام األكاديمية لكلية الحجاو  للهندسة الت

ELE هندسة اإللكترونيات 

CME هندسة االتصاالت 

CPE هندسة الحاسبات 

EPE هندسة القوى الكهربائية 

BME هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية 

CE  المدنيةالهندسة 

IE الهندسة الصناعية 

AE هندسة العمارة 

 

 ساعة معتمدة( 113) الحيوية الطبية النظ  ندسة  تخصصمتطلبا  ا: ثالثً 

 ساعة معتمدة(. 104إجبارية   ) تخصصمتطلبا   -أ 

 ساعا  معتمدة(. 9اختيارية  ) تخصصمتطلبا   -ب 

 : نحو التاليوعل  المعتمدة  ة( ساع104اتجبارية ) تخصصمتطلبا  ال

 رم 

 قالمسا

 رق 

 المساق
 المساق اس 

 عدد الساعا 
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي مظر 

Bio 108 3 - 3 بيولوجيا اإلنسان - 

BME 102 ْلم  Bio 108 3 - 3 الباثولوجي األعضاء وظائف ع 

BME 105 1 3 - الباثولوجي األعضاء وظائف علم مختبر BME 102 

Stat 203 3 - 3 )لغير طلبة اإلحصاء( الحيوي صاءاإلح BME 102 

ELE 205 3 - 3 االتصال مهارات BME 152 

CME 216 3 - 3 الهندسي التحليإ طرق MATH  205 

EPE 220 3 - 3 1 كهربائية دوائر 
PHYS 102 + 

MATH 205 

EPE 222 3 - 3 2 كهربائية دوائر EPE 220 

EPE 223 1 3 - كهربائية دوائر مختبر EPE 222 

CPE 230 3 - 3 الرقمي المنطق EPE 220 

ELE 250 3 - 3 1 الكترونيات EPE 220 

ELE 251 1 3 - 1 الكترونيات مختبر ELE 250 

BME 300 3 - 3 1 الحيوية الميكانيكا علم CME 216 

CPE 310 3 - 3 الهندسة في العددية التحليالت 
CPE 150 

+ MATH 205 

CME 312 3 - 3 ظموالن اإلشارات EPE 220 

BME 340 3 - 3 الحيوي اآللي التحكم نظم CME 312 

ELE 353 1 3 - اإللكتروني والتصنيع التصميم مختبر 

BME 356 

 أو

ELE 352 

BME 356 3 - 3 الحيوية الطبية اإللكترونيات ELE 250 

BME 357 1 3 - الحيوية الطبية العلكترونيات مختبر 
BME 356 

 ELE 350 أو

BME 366 3 - 3 ويةالحي الطبية وتطبيقاتها للبرمجة القابلة الدوائر CPE 150 

BME 367 
 التحكم ومعالجات للبرمجة القابلة الدوائر مختبر

 الدقيقة
- 3 1 BME 366 

BME 380 3 - 3 الطبية المجسات 
ELE 350 

 BME 356 أو

BME 390 3 - 3 الطبية اإلشارات معالجة CME 312 

BME 391 1 3 - الحيوية الطبية اإلشارات معالجة مختبر 
BME 390 

 CME 454   أو
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 رم 

 قالمسا

 رق 

 المساق
 المساق اس 

 عدد الساعا 
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي مظر 

BME 396 3 - 3 الحيوية السوائإ CME 216 

BME 420 3 - 3 الطبية القياسات BME 380 

BME 421 1 3 - الطبية والمجسات القياسات مختبر BME 420* 

BME 422 3 - 3 الطبي   التصوير مفاهيم BME 390 

BME 460 3 - 3 بيةالط األجهاة BME 420 

BME 461 1 3 - الطبية والمعدات مختبراألجهاة BME 460* 

BME 462 3 - 3 الطبية التصوير أجهاة BME 422 

BME 463 1 3 - الطبي التصوير مختبر BME 422 

BME 464 3 - 3 الحيوية الطبية اإلشارات تحليإ و نمذجة BME 390 

BME 466 
 األجهاة في هاوتطبيقات الكهربائية المحركات

 الطبية
2 - 2 

EPE 222 

+ BME 356 

BME 496 3 - 3 الحرارية الديناميكا و الطبي اإلنتقال ظاهرة BME 396 

BME 498  1 - 1 1مشروع التخرج 

ساعة  120دراسة 

 بنجاح

+ ELE 205 

BME 500 التدريب الميداني 

 اربعة

شهور 

 متتالية

6 6 
ساعة  120دراسة 

 بنجاح

BME 544 3 - 3 ة الصورة  الطبية  معالج BME  422 * 

ELE 551 1 3 - مختبر الصيانة اإللكترونية والحاسوب ELE  353  

BME 566 3 - 3 األعضاء واألطراف الصناعية 
BME 300 

+ BME 420 

BME 576 3 - 3 المواد الحيوية 
BME  300  

+ BME 420 

BME 598  3 - 3 2مشروع التخرج BME  498  

 * يمكن الجم 

 

 المساقا  التالية:         ( ساعا  معتمدة يختار ا الطالب من9اكختيارية ) تخصصالتطلبا  م

 رمـ 

 المساق

 ق ر

 المساق
 المســاق اس 

 عـدد السـاعـا 
 السابق المتطلب

 معتمدة عملي مظر 

ELE 352 3 - 3 التصميم والتصنيع االلكتروني 
BME 356 

ELE  350 أو  

BME 446 ماط واتخاي القراراتتمييا األن  3 - 3 BME  390  

BME 520 3 - 3 تصميم و صيانة االجهاة الطبيه الحيويه BME  460 * 

BME 546 3 - 3 مبادئ التصوير باستخدام الرنين المغناطيسي BME  422  

BME 560 3 - 3 التشخيج و العالج بمساعدة الحاسوب BME  460 * 

BME 562 3 - 3 الكهرومغناطيسيه الحيوية BME  420  

BME 568 3 - 3 األنظمة الكهروميكانيكية الحيوية الدقيقة BME  460 * 

BME 570 3 - 3 المعالجة الشعاعية والُجَرعات BME  422  

BME 574 3 - 3 الميكانيكا الحيوية المتقدمه 
BME  300  

+ BME 420 

BME 596 ساعة بنجاح 120دراسة  3 - 3 موضوعات خاصة  

 * يمكن الجم 
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 الحيوية الطبية النظ   ندسـة لتخصصمـدلـول أرقـام الع ـرا  فـي الخطـة الدراسـية 

 .حيوية وميكانيكا أعضاء وظائف الميداني التدريب (1)

 .الطبية األجهاة صيانة ،تصميم ،تصوير ،قياسات (3)

 .مغناطيسي رنين ،أنماط تمييا ،الصور معالجة ،تحكم نظم (9)

 .طبية إلكترونيات (10)

 ،CAD  ،كهرومغناطيسددية ،صددناعية أطراف ،كهربائية محركات ،طبية إشددارات ،للبرمجة قابلة دوائر ،طبية أجهاة (11)

 الكهروميكانيكية األنظمة

 .شعاعية معالجة ،متقدمة حيوية وميكانيكا مواد (12)

 .طبية مجسات (13)

 .اإلشارة معالجة ،الطبي االنتقال ظاهرة ،حيوية سوائإ ،خاصة مواضيع ،التخرج مشروع (14)

 

 

 

  ندسة النظ  والمعلوماتية الطبية الحيويةدريس في قس  أعضاي  يئة الت

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 afahoum@yu.edu.jo دكتوراه استاي امجد صبحي حسن الفاهوم

 azaben@yu.edu.jo دكتوراه استاي عوض سميران قطيش الابن

 imasad@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك احسان صبري سعيد مسعد

 aomari@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك احمد منصور عقله العمري

 alsheikh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك بهاء وليد فالح الشيخ حسين

 iabuqasmieh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عصام فتحي يوسف ابوقاسمية

 qasem.qananwah@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك قاسم محمد موسى قنانوه

 heyam.q@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك هيام حمد العلي القرعان

 anas.abudoleh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد انا عبدهللا محمود ابو دولة

 s.tawalbeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد شفاء محمد عبدالرحمن طوالبه

 ateka.khader@yu.edu.jo دكتوراه اي مساعداست عاتكه محمد عربي الشيخ حسنين خضر

 abdullah.t@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد عبدهللا محمد ابراهيم طشطوش

 lebbini@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد لينا محمد خير موسى العبيني

 sami.m@yu.edu.jo ماجستير مدرس سامي فارس موسى المشاقبه
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 المدمية الهندسة قس 

ر وتسهيإ حياة همية بالغة في عملية التطور الحضري فهي تعنى بتطويأحد فروع الهندسة التي لها أتبر الهندسة المدنية تع

المباني والجسور كنشاء وصيانة المنشآت الهندسية المختلفة إنسان بما يتالءم ومتطلباته. حي  تعنى الهندسة المدنية بتصميم واإل

ة والعناية دارة انظمة النقإ المختلفإوكذلك بتصميم و ،كات مياة الشرب والري والصرف الصحيوالخاانات والسدود والطرق وشب

ناحية االنشائية يجاد الحلول لمشاكإ التربة من الإاستخدامها ووإعادة بمصادر المياه المختلفة وطرق معالجة مياه الصرف الصحي 

 التشييد المختلفة. ساليبأدارة المشاريع الهندسية وتحليإ التكاليف وإوكذلك 

ني من العام الدراسي تأسا قسم الهندسة المدنية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية في جامعة اليرموك مع بداية الفصإ الثا

خريجي التخصج  . ليمنح درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية في إدارة اإلنشاء. يهدف هذا البرنامج إلى رفع كفاءة2011/2012

نشاء للوصول إلى ا ومساعدتهم على اكتساب مهارات االتصال والعمإ الجماعي في إدارة اإلا وخارجي  يتناسب وسوق العمإ داخلي  بما 

 ،اريع واإلنشاءا. حي  تتضمن الخطة مجاالت إدارة المشا واستخدام  ا وتنفيذ  ا وتصميم  أفضإ صور لنجاح المشروع الهندسي إداري  

وحساب  ،نيواإللمام والمعرفة بمواصفات وكود البناء األرد ،والفحوصات الحديثة ،والتصميم ،واستخدام البرمجيات المتخصصة

 واختيار اآلليات المناسبة. ،الكميات واالقتصاديات

اع الهندسي بكفاءات كنولوجيا البناء لرفد القطت -استحداث تخصج الهندسة المدنية  تمّ  2012/2013وفي بداية العام الدراسي 

النشائي وبالقدرات رتقاء بالعمإ الهندسي وانظمة البناء واإلأدارة وتطبيق احدث المعايير العالمية في إهندسية مؤهلة قادرة على 

و هذا ا خريجل. ويتميّ دخال وتطوير وتعايا التقنيات والمفاهيم العلمية الحديثة في هذا المجاإنشاءات وإلالهندسية لقطاع المباني وا

من حي  التصميم المعماري  نظمة البناء المتكاملةأنشائية بتركاخطة دراستهم على التخصج عن نظرائهم في تخصج الهندسة اإل

والتهوية والتكييف  نظمة التدفئةأو ،نارة وصوتياتإنظمة الكهربائية من نظمة خدمة هذه المباني مثإ األأوالهندسي للمباني وتصميم 

وجيا حفظ الطاقة في خرى في مجال تكنولوجيا البناء كتكنولا من المساقات األوالصناعية. كذلك تتضمن الخطة عدد   نارة الطبيعيةواإل

نظمة البناء أو ،بنيةألنظمة الطاقة الشمسية في اأتصميم  ،نظمة الخاصة بمباني الرعاية الصحيةاأل ،نظمة التحكم في البناءأ ،المباني

لف مجاالت مختبرات في مخت 6يبلا عدد المختبرات في قسم الهندسة المدنية  خرى.لمتخصصة األالبيئية و يرها من المساقات ا

 الهندسة المدنية. 

 

 

civil.dept@yu.edu.jo 
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 يةالمدم الهندسة قس  في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

شاء/ تكنولوجيا الهندسة المدنية )إدارة اإلنيكون الحد االدنى لعدد الساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوريوس في تخصج 

 ( ساعة موزعة على النحو التالي:167هو )البناء( 

 اكخـتيارية اكجــبارية عدد الساعا  المتطــلبا 

 15 12 27 متطلبات جامعـة

 - 27 27 متطلبات كلــية

 9 104 113 متطلبات قسم التخصج

   167 المجمــوع

 

 المتطلب
مجموع الساعا  

 المعتمدة

النسبة المئوية من مجموع 

 ساعا  الخطة الدراسية

 متطلبات الجامعة
 %7.18 12 إجباري

 %8.98 15 اختياري

 متطلبات الكلية
 %16.16 27 إجباري

 - - اختياري

 متطلبات التخصج
 %62.27 104 إجباري

 %5.38 9 اختياري

 %100 167 المجموع الكلي

 

 ساعة معتمدة(: 27أوًك: متطلبا  الجامعة )

 ساعة معتمدة(: 12متطلبا  إجبارية ) -أ 

 اســــ  المســــاق المساق رق  رمــ  المسـاق
 عــدد السـاعـا 

 المعتمدة عملي مظر 

MILT* 100 3 - 3 علــوم عسكريــة 

AL 101  3 - 3 1لغـــة عـربــية 

EL 101 3 - 3 مهارات اللغـة اإلنجلياية 

PS 102 3 - 3 التربية الوطنية 

 

دخإ نتائجـه وال ت ،ويحسب ضمن الساعات المعتمدة المقـررة للتخرج وتعطى نتـائج هـذا المسـاق على أساس النجاح والرسـوب  *

معادلـة لها في و الكلية العسكرية الملكية ومدرسة المرشحين والمعاهد الويعفى من دراسته خريج ،في حساب المعـدل التراكمي

الحالة تدخإ  وفي هذه ،( مساقا بديال376األردن ويجـوز للطلبة  ير األردنيين أن يدرسـوا مساق )تاريخ االردن الحدي  تخ 

 عالمة هذا المساق في حساب المعدل التراكمي للطالب.
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 ساعا  معتمدة(: 15متطلبا  اختيارية ) -ب

 -( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات اإلنسانية والعلمية التالية:15يخصج لها )

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 رةاإلسالم فكر وحضا 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 ألردنفي ا الثقافة السياحية والفندقية 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 

 

ا من بداية الفصإ األول  ،أما ما يتعلق بإمتحانات المستوى التقدم لعمتحان  2009/2010يتوجب على كافة الطلبة المستجدين إعتبار 

انات مساقا إستدراكي ا العربية واللغة اإلنجلياية والحاسوب على أن يسجإ الطالب الذي يخفق في النجاح في أي من هذه اإلمتح في اللغة

 وهذه المساقات هي: ،( خارج خطته الدراسية099)

-  099 EL )مهارات لغة إنجلياية )إستدراكي. 

-  099 AL ( 1لغة عربية)إستدراكي(  ). 

-  099 COMP ت حاسوب )إستدراكي(مهارا. 
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 ساعة معتمدة(:   27ثاميًا: متطلبا  كلية إجبارية )

 اس  المساق رق  المساق المساق رم 
 عــدد السـاعـا 

 السـابق المتطلب
 المعتمدة عملي مظر 

MATH 101  3 - 3 1تفـاضـإ وتكامـإ - 

MATH 102  3 - 3 2تفـاضـإ وتكامـإ MATH 101 

PHYS 101 3 - 3 1ايـاء عامة في - 

PHYS 105  1 3 - 1فيايـاء عامة عملي PHYS 101* 

PHYS 102  3 - 3 2فياياء عامة PHYS 101 

PHYS 106  1 3 - 2فياياء عامة عملي PHYS 102* 

CHEM 104 )3 - 3 كيميــاء عـامـة )لطلبه الهندسة - 

CHEM 105 1 3 - كيمياء عـامـة عملي CHEM 101E 

MATH 205 3 - 3 )لطلبة الهندسة( معادالت تفاضلية عادية MATH 102 

CPE 150 4 - 3 مقدمة الى البرمجة - 

CPE 150L 0 3 - مختبر مقدمة الى البرمجة - 

BME 152 2 - 2 مقدمة في الهندسة - 

 * يمكن الجم 

 

 

 كنولوجيةرموت المساقا  في األقسام األكاديمية لكلية الحجاو  للهندسة الت

ELE ندسة اإللكترونياته 

CME هندسة االتصاالت 

CPE هندسة الحاسبات 

EPE هندسة القوى الكهربائية 

BME هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية 

CE الهندسة المدنية 

IE الهندسة الصناعية 

AE هندسة العمارة 

 

 ساعة معتمدة( 113ا: متطلبا  قس  الهندسة المدمية )ثالثً 

 ساعة معتمدة(. 85ا  قس  إجبارية   )متطلب - أ

 ساعة معتمدة(. 22متطلبا  تخصص إجبارية   ) - ب

 ساعا  معتمدة(. 6متطلبا  قس  اختيارية  ) -ج 

 : وعل  النحو التاليمعتمدة  ة( ساع85اتجبارية ) متطلبا  القس 

 رم 

 المساق

 رق 

 المساق
 المساق اس 

 عدد الساعا 
 السـابق المتطلب

 معتمدة مليع مظر 

CE 200 2 6 - الرسم الهندسي - 

CE 201 3 - 3 ستاتيكا PHYS 101 

CE 202 3 - 3 ديناميكا CE 201 

CE 203 3  3 مقاومة المواد 
CE 201 or 

CE 206 

IE 205 3 - 3 المشا إ الهندسية PHYS 102 

CE 210 3 - 3 االحتماالت لطلبة الهندسة اإلحصاء MATH 102 

CE 261 2 - 2 جيا هندسيةجيولو CHEM 104 

CPE 310 3 - 3 التحليالت العددية في الهندسة 
CPE 150 

+  MATH 205 

CE 322 2 - 2 تكنولوجيا الخرسانة 
CE 203 

+  CHEM 104 
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 رم 

 المساق

 رق 

 المساق
 المساق اس 

 عدد الساعا 
 السـابق المتطلب

 معتمدة مليع مظر 

CE 326 1 3 - االنشاء مختبر مواد CE 322* 

CE 331 3 - 3 انشاء المباني 
CE 200 

+ CE 203 

CE 332  3 - 3 1تحليإ انشائي CE 203 

CE 341 3 - 3 المساحــه CE 210 

CE 343 1 3 - مختبر المساحـــه CE 341* 

CE 351 3 - 3 ميكانيكا الموائع للهندسة المدنية CE 202* 

CE 352 3 - 3 الهيدروليكا والهيدرولجيا CE 351 

CE 354 1 3 - مختبر ميكانيكا الموائع والهيدروليكا CE 352* 

CE 362 3 - 3 هندسة التربه CE 203 

CE 363 1 3 - مختبر هندسة التربه CE 362* 

CE 370 2 - 2 واالقتصاد الهندسي اإلدارة MATH 205 

CE 431  3 - 3 2تحليإ انشائي CE 332 

CE 432 3 - 3 1خرسانه مسلحه 
CE 322 

+ CE 431 

CE 434 3 - 3 تصميم منشآت معدنيه 
CE332 

+ CE 331 

CE 452 3 - 3 الهندسة البيئية CE 352 

CE 453 1 3 - مختبر الهندسة البيئية CE 452* 

CE 464 3 - 3 هندسة االساسات CE 362 

CE 471 3 - 3 المواصفات والعقود وضمان جودة مواد اإلنشاء CE 432* 

CE 472 2 - 2 حساب الكميات CE 432* 

CE 531  3 - 3 2خرسانه مسلحه CE 432 

CE 552 3 - 3 الهندسة الصحية CE 452 

CE 570 3 - 3 1 إدارة مشاريع إنشائية 
CE 471 

+ CE 472 

CE 500 ساعة بنجاح 120دراسة  3 3 أسابيع 8 التدريب الميداني 

CE 597  ساعة بنجاح 120دراسة  1 - 1 1مشروع التخرج 

CE 598  3 - 3 2مشروع التخرج CE 597 

 * يمكن الجم 

 

 : وعل  النحو التاليمعتمدة  ة( ساع22اتجبارية ) متطلبا  التخصص

  ندسة مدمية/ إدارة اتم ايتخصص  (1)

 رم 

 المساق

 رق 

 المساق
 المساق اس 

 عدد الساعا 
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي مظر 

CE 345 3 - 3 هندسة المواصالت CE 341 

CE 442 3 - 3 مواد وتصميم الرصفات CE 345 

CE 443 3 - 3 التصميم الهندسي للطرق CE 345 

CE 444 1 3 - مختبر الطـرق CE 442* 

CE 543 3 - 3 هندسة المرور CE 345 

CE 572 3 - 3 معدات اإلنشاء CE 570 

CE 574 3 - 3 إدارة شركات اإلنشاء CE 570 

CE 571  3 - 3 2إدارة مشاريع إنشائية CE 570 

 * يمكن الجم 
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 تخصص  ندسة مدمية/ تكنولوجيا البناي (2)

 رم 

 اقالمس

 رق 

 المساق
 المساق اس 

 المتطلب عدد الساعا 

 معتمدة عملي مظر  السـابق

CE 281 2 6 - الرسم الهندسي للبناء ومقدمة للتصميم CE 200 

CE 282 2 - 2 التصميم المعماري لهندسة البناء CE 200 

CE 283 3 - 3 الديناميكا الحرارية وانتقال الحرارة 
PHYS 101 

+ MATH 102 

CE 481 3 - 3 تصميم وتركيب أنظمة البناء الكهربائية MATH 205 

CE 482 3 - 3 اإلضاءه والصوتيات CE 381 

CE 485 3 - 3 مواد البناء الحديثة CE 322 

CE 581 3 - 3 أنظمة التحكم البيئي في المباني CE 381 

CE 582 3 - 3 األنظمة المكانيكية في المباني CE 381 

 

 

 ( ساعا  معتمدة يختار ا الطالب من المساقا  التالية:            6اكختيارية )  القسمتطلبا  

 رمـ 

 المساق

 رق 

 المساق
 المســاق اس 

 عـدد السـاعـا 
 السابق المتطلب

 معتمدة عملي مظر 

CE 547 3 - 3 هندسة المساحة التطبيقية CE 341 

CE 532 3 - 3 الخرسانة مسبقة االجهاد CE 432 

CE 536 3 - 3 هندسة الجسور CE 531 

CE 546 3 - 3 إدارة و صيانة الطرق CE 442 

CE 553 3 - 3 إدارة مصادر المياه CE 352 

CE 557 3 - 3 إدارة المخلفات الصلبة CE 552 

CE 565 3 - 3 الهندسة الجيوتقنية التطبيقية CE 464 

CE 549 3 - 3 إدارة أنظمة المواصالت CE 345 

CE 573 3 - 3 إدارة موارد المشاريع CE 570 

CE 575 3 - 3 إدارة وصيانة البنية التحتية CE 570 

CE 577 3 - 3 إدارة المخاطر في المشاريع اإلنشائية CE 570 

 
 

 مـدلـول أرقـام الع ـرا  فـي الخطـة الدراسـية لقسـ  الهندسة المدمية

 التدريب الميداني وأساسيات. (0)

 عام (1)

 علم مواد (2)

 إ وتصميم إنشائي.تحلي (3)

 هندسة طرق ومواصالت. (4)

 مياه وبيئة. (5)

 .تربة (6)

 إدارة واقتصاد هندسي. (7)

 تكنولوجيا البناء. (8)

 .مشروع التخرج (9)
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 أعضاي  يئة التدريس في قس  الهندسة المدمية

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 hashem.mattarneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي هاشم محمد علي المطارنه

 qwajeeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي وجيه فايا عواد قاسم

 ayman.j@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك ايمن قاسم حسن جرادات

 randahi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك رنده ابراهيم سليمان حتامله

 mtaamneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك مظهر محمد محمود طعامنه

 ahmed.salama@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد حامد السيد سالمه احمد

 ahmad.gt@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد احمد  ازي محمد الطرابشه

 alomarish@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد احمد هاني سالم العمري

 duaa.telfah@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد دعاء باسم علي طلفاح

 ali.shehadeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد محمد علي احمد شحادهعلي 

 matalkah@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد فارس عبدالكريم سالم مطالقه

 mohammad.delgawy@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد محمد احمد سليمان الدلجاوي

 musab.addous@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد مصعب يوسف مسلم ابو العدوس

 mohanad.khodier@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد مهند علي منصور خضير

 hamsa.nimer@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد همسه فتحي عبدالعفو نمر

 walid.edris@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد وليد احمد فؤاد عبدالحي ادريا

 yjaradat@yu.edu.jo دكتوراه اعداستاي مس ياسر محمود مصطفى جرادات

 heba.j@yu.edu.jo ماجستير مدرس هبه محمد حسن الجبالي

 walaa.d@yu.edu.jo ماجستير مدرس والء حماه محمد درويش
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 الصناعية الهندسة قس 

 املي يعتبر عنصر  العلمنح درجة البكالوريوس في الهندسة الصناعية. إن القسم  2013إنشاء قسم الهندسة الصناعية في عام  تمّ 

كما أن المنهاج  ،البهمن المقررات العملية لط اواسع   وبوجود المختبرات التكنولوجية يقدم القسم مجاال   ،في عملية التعليم اأساسي  

 الدراسي يتطور بشكإ دائم لمتابعة التطور المستمر في الهندسة التكنولوجية.

لمعطيات اوتحليإ  ،واإللكترونيات الدقيقة ،تلفة في: الطاقة المتجددةيقوم أعضاء القسم بإجراء أبحاث في مجاالت مخ

وتكنولجيا الحركة  ،يدوإدارة سلسة التاو ،والنمذجة واألمثلية ،والمراقبة الصحية الهيكلية ،والتحكم بالجودة والوثوقية ،ومعالجتها

 .المجالت والمؤتمرات الدوليةوقد تم نشر نتائج أبحاثهم وتقديمها في عدد من  وتصميم التجارب. ،األلية

 

ie.dept@yu.edu.jo 

 4291فرعي  0096227211111تف اه
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 الصناعية الهندسة قس  /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

عة موزعة ( سا167هو ) الصناعيةسة الهنديكون الحد االدنى لعدد الساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوريوس في تخصج 

 على النحو التالي:

 اكخـتيارية اكجــبارية عدد الساعا  المتطــلبا 

 15 12 27 متطلبات جامعـة

 - 27 27 متطلبات كلــية

 9 104 113 متطلبات قسم التخصج

   167 المجمــوع

 

 المتطلب
مجموع الساعا  

 المعتمدة

النسبة المئوية من مجموع 

 الخطة الدراسية ساعا 

 متطلبا  الجامعة
 %7.18 12 إجبار 

 %8.98 15 اختيار 

 متطلبا  الكلية
 %16.16 27 إجبار 

 - - اختيار 

 متطلبا  التخصص
 %62.27 104 إجبار 

 %5.38 9 اختيار 

 %100 167 المجموع الكلي

 

 ساعة معتمدة(: 27أوًك: متطلبا  الجامعة )

 ساعة معتمدة(: 12متطلبا  إجبارية ) -أ 

 اســــ  المســــاق المساق رق  رمــ  المسـاق
 عــدد السـاعـا 

 المعتمدة عملي مظر 

MILT* 100 3 - 3 علــوم عسكريــة 

AL 101  3 - 3 1لغـــة عـربــية 

EL 101 3 - 3 مهارات اللغـة اإلنجلياية 

PS 102 3 - 3 التربية الوطنية 

 

دخإ نتائجـه وال ت ،المعتمدة المقـررة للتخرج وتعطى نتـائج هـذا المسـاق على أساس النجاح والرسـوبويحسب ضمن الساعات   *

معادلـة لها في ويعفى من دراسته خريجو الكلية العسكرية الملكية ومدرسة المرشحين والمعاهد ال ،في حساب المعـدل التراكمي

الحالة تدخإ  وفي هذه ،( مساقا بديال376اق )تاريخ االردن الحدي  تخ األردن ويجـوز للطلبة  ير األردنيين أن يدرسـوا مس

 عالمة هذا المساق في حساب المعدل التراكمي للطالب.
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 ساعا  معتمدة(: 15متطلبا  اختيارية ) -ب

 -( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات اإلنسانية والعلمية التالية:15يخصج لها )

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6. Hum 106  3 اإلنسانيةمقدمة في دراسة الثقافات 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

6. Sci 107  3 العلمي البح 

 

ا من بداية الفصإ األول  ،أما ما يتعلق بإمتحانات المستوى تحان مالتقدم لع 2009/2010يتوجب على كافة الطلبة المستجدين إعتبار 

انات مساقا إستدراكي ا في اللغة العربية واللغة اإلنجلياية والحاسوب على أن يسجإ الطالب الذي يخفق في النجاح في أي من هذه اإلمتح

 وهذه المساقات هي: ،( خارج خطته الدراسية099)

-  099 EL )مهارات لغة إنجلياية )إستدراكي. 

-  099 AL ( 1لغة عربية)إستدراكي( ). 

-  099 COMP )مهارات حاسوب )إستدراكي. 
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 ساعة معتمدة(:   27ثاميًا: متطلبا  كلية إجبارية )

 اس  المساق رق  المساق المساق رم 
 سـاعـا عــدد ال

 السـابق المتطلب
 المعتمدة عملي مظر 

MATH 101  3 - 3 1تفـاضـإ وتكامـإ - 

MATH 102  3 - 3 2تفـاضـإ وتكامـإ MATH 101 

PHYS 101  3 - 3 1فيايـاء عامة - 

PHYS 105  1 3 - 1فيايـاء عامة عملي PHYS 101* 

PHYS 102  3 - 3 2فياياء عامة PHYS 101 

PHYS 106 1 3 - 2ياياء عامة عملي ف PHYS 102* 

CHEM 104 )3 - 3 كيميــاء عـامـة )لطلبه الهندسة - 

CHEM 105 1 3 - كيمياء عـامـة عملي CHEM 101E 

MATH 205 )3 - 3 معادالت تفاضلية عادية )لطلبة الهندسة MATH 102 

CPE 150 4 - 3 مقدمة  الى البرمجة - 

CPE 150L 0 3 - لبرمجةمختبر مقدمة  الى ا - 

BME 152 2 - 2 مقدمة في الهندسة - 

 * يمكن الجم 

 

 كنولوجيةرموت المساقا  في األقسام األكاديمية لكلية الحجاو  للهندسة الت

ELE هندسة اإللكترونيات 

CME هندسة االتصاالت 

CPE هندسة الحاسبات 

EPE هندسة القوى الكهربائية 

BME الطبية الحيوية هندسة النظم والمعلوماتية 

CE الهندسة المدنية 

IE الهندسة الصناعية 

AE هندسة العمارة 
 

 ساعة معتمدة( 113) الصناعية الهندسةمتطلبا  قس  ا: ثالثً 

 ساعة معتمدة(. 104متطلبا  قس  إجبارية   ) -أ 

 ساعا  معتمدة(. 9متطلبا  قس  اختيارية  ) -ب 

 : وعل  النحو التاليمعتمدة  ة( ساع104اتجبارية ) متطلبا  القس 

 رم 

 المساق

 رق 

 المساق
 المساق اس 

 عدد الساعا 
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي مظر 

CE 200 2 - 2 الرسم الهندسي - 

CE 203 3 - 3 مقاومة المواد 
CE201  أو 

CE 206 

IE 205 2 - 2 المشا إ الهندسية PHYS 102 

ELE 205 3 - 3 مهارات األتصال BME152 

CE 206 3 - 3 ميكانيكا هندسية PHYS 101 

CE 210 3 - 3 االحتماالت واإلحصاء للمهندسين MATH 102 

IE 212 3 - 3 القياسات PHYS 102 

IE 213 1 3 - مختبرالقياسات IE 212 

ELE 220 3 - 3 الدوائراإللكترونية PHYS 102 

CE 283 3 - 3 الديناميكا الحرارية وانتقال الحرارة 
PHYS 101 

+ MATH 102 

IE 262 3 - 3 علوم المواد الهندسية CHEM 104 

CPE 310 3 - 3 التحليالت العدديه في الهندسة 
MATH 205 

+ CPE 150 
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 رم 

 المساق

 رق 

 المساق
 المساق اس 

 عدد الساعا 
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي مظر 

IE 318 3 - 3 قياس وتحليإ العمإ IE 212 

EPE 320 3 - 3 أنظمة التحكم اآللي 
EPE 222 

 ELE 220أو

EPE 321 1 3 - مختبر أنظمة  التحكم  اآللي EPE 320 

IE 354 3 - 3 اإلحصاء الهندسي  التطبيقي CE 210 

EPE 354 3 - 3 اآلالت  الكهربائية 
EPE 222 

 ELE 220أو

IE 358 3 - 3 (1)  بحوث عمليات 
CE 210  أو  

CE 310 

IE 360 3 - 3 ادارة العمليات IE 358 

IE 361 3 - 3 الهندسية إدارة المشاريع IE 360 

IE 364 3 - 3 أجااء االاَلت تصميم CE 203 

IE 366  3 - 3 (1)  عمليات التصنيع 
CE 203 

+ IE 262 

IE 367 1 3 - مختبرعمليات التصنيع IE 366 

IE 422 3 - 3 هندسة العوامإ البشرية IE 318 

IE 423 1 3 - مختبر هندسة العوامإ البشرية IE 422 

IE 432 3 - 3 اقتصاد هندسي MATH 205 

EPE 453 1 3 - مختبراآلالت الكهربائية 
EPE 452  أو  

EPE 354 

IE 454 3 - 3 ضبط الجودة اإلحصائي IE 354 

IE 458 3 1 2 نظم المحاكاة 
IE 354 

+ IE 358 

IE 466 3 - 3 (2) عمليات التصنيع IE 366 

IE 476 
أنظمة المعلومات في الهندسة 

 الصناعية
3 - 3 IE 360 

IE 498 ساعة بنجاح 120دراسة  3 - 3 1مشروع التخرج 

IE 500 التدريب الميداني 
ثمانية 

 أسابيع
3 3 

 معتمدة ساعة 120دراسة 

 بنجاح

IE 522 2 - 2 هندسة السالمة المهنية IE 318 

IE 532 3 - 3 حساب وتحليإ التكاليف IE 432 

IE 546 3 - 3 تخطيط المنشآت IE 360 

IE 548 3 - 3 اللوجستية وادارة سلسلة التاويد IE 360 

IE 572 3 - 3 تكنولوجيا الطاقة CE 283 

IE 568 3 - 3 تصميم المنتج IE 364 

 

المساقا  التالية:             ( ساعا  معتمدة يختار ا الطالب من9اكختيارية )القس  متطلبا    

 رمـ 

 المساق

 رق 

 المساق
المســاق اس   

 عـدد السـاعـا 
 السابق المتطلب

 عتمدةم عملي مظر 

IE  477 3 - 3 هندسة السيارات CE 200 

IE  478 3 - 3 الوثوقية وادامة الصيانة MATH 102 

IE  534 3 - 3 مبادئ تحليإ القرارات IE 458 

IE 542 3 - 3 الريادية وأدارة المشاريع الصغيرة IE 361 

IE  545 دارة الجودة الشاملةا  3 - 3 IE 454 

IE  547 تيجيالتخطيط االسترا  3 - 3 IE 360 

IE  552 3 - 3 االمثلة المتقدمة IE 458 

IE  564 3 - 3 أنظمة اإلنتاج الحديثة IE 318 

IE  599 الصناعية موضوعات خاصة في الهندسة  توجيه القسم 3 - 3 
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 الصناعية الهندسةمـدلـول أرقـام الع ـرا  فـي الخطـة الدراسـية لقسـ  

 التدريب الميداني (0)

 القياسات. (1)

 العوامإ البشرية (2)

 األقتصاد (3)

 اإلدارة الهندسية (4)

 األحصاء (5)

 هندسة التصنيع. (6)

 المعلوماتية (7)

 المساقات التطبيقية. (8)

 .مختارةمواضيع  ،مشروع التخرج (9)

 

 

 

 

 أعضاي  يئة التدريس في قس  الهندسة الصناعية

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 alrousana@yu.edu.jo توراهدك استاي عمار احمد دخإ هللا الروسان

 mahmoud.m@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمود زيدان خليإ مستريحي

 ahmad.mumani@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد احمد عبدالحفيظ محمد مومني

 dtbanihani@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد دانيا تيسير اروياق بني هاني

 sinan.obaidat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد سنان فايا نوفان عبيدات

 ghazi.magableh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد  ازي مصطفى علي مقابله

 a.towaiq@yu.edu.jo ماجستير مدرس االء عبدهللا محمود الطويق
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 العمارة الهندسة قس 

دف تخريج لكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية بهفي جامعة اليرموك والتابعة  2012أنشئ قسم هندسة العمارة في عام 

 .العملية العالية في مجال الهندسة المعمارية 2015مهندسين من يوي الدراية العلمية والمهارات 

 

arch@yu.edu.jo 

 2470فرعي  0096227211111تف اه
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 العمارة  ندسة س ق /البكالوريوس لدرجة الدراسية لخطةا

موزعة  ( ساعة167هو ) العمارةهندسة يكون الحد االدنى لعدد الساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوريوس في تخصج 

 على النحو التالي:

 اكخـتيارية اكجــبارية عدد الساعا  المتطــلبا 

 15 12 27 متطلبات جامعـة

 - 27 27 متطلبات كلــية

 9 104 113 تخصجمتطلبات قسم ال

   167 المجمــوع

 

 المتطلب
مجموع الساعا  

 المعتمدة

النسبة المئوية من مجموع 

 ساعا  الخطة الدراسية

 متطلبا  الجامعة
 %7.18 12 إجبار 

 %8.98 15 اختيار 

 متطلبا  الكلية
 %16.16 27 إجبار 

 - - اختيار 

 متطلبا  التخصص
 %62.27 104 إجبار 

 %5.38 9 اختيار 

 %100 167 المجموع الكلي

 

 

 ساعة معتمدة(: 27أوًك: متطلبا  الجامعة )

 ساعة معتمدة(: 12متطلبا  إجبارية ) -أ 

 اســــ  المســــاق المساق رق  رمــ  المسـاق
 عــدد السـاعـا 

 المعتمدة عملي مظر 

MILT* 100 3 - 3 علــوم عسكريــة 

AL 101  3 - 3 1لغـــة عـربــية 

EL 101 3 - 3 مهارات اللغـة اإلنجلياية 

PS 102 3 - 3 التربية الوطنية 

 

دخإ نتائجـه وال ت ،ويحسب ضمن الساعات المعتمدة المقـررة للتخرج وتعطى نتـائج هـذا المسـاق على أساس النجاح والرسـوب  *

معادلـة لها في لكية ومدرسة المرشحين والمعاهد الويعفى من دراسته خريجو الكلية العسكرية الم ،في حساب المعـدل التراكمي

الحالة تدخإ  وفي هذه ،( مساقا بديال376ردن الحدي  تخ األردن ويجـوز للطلبة  ير األردنيين أن يدرسـوا مساق )تاريخ األ

 عالمة هذا المساق في حساب المعدل التراكمي للطالب.
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 ساعا  معتمدة(: 15متطلبا  اختيارية ) -ب

 -( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات اإلنسانية والعلمية التالية:15لها )يخصج 

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 والسلوك الفن 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11. Hum111 3 اريخ القدست 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 يعاللياقة البدنية للجم 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 

 

ا من بداية الفصإ األول  ،أما ما يتعلق بإمتحانات المستوى التقدم لعمتحان  2009/2010يتوجب على كافة الطلبة المستجدين إعتبار 

انات مساقا إستدراكي ا لياية والحاسوب على أن يسجإ الطالب الذي يخفق في النجاح في أي من هذه اإلمتحفي اللغة العربية واللغة اإلنج

 وهذه المساقات هي: ،( خارج خطته الدراسية099)

-  099 EL )مهارات لغة إنجلياية )إستدراكي. 

-  099 AL ( 1لغة عربية)إستدراكي(  ). 

-  099 COMP )مهارات حاسوب )إستدراكي. 
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 ساعة معتمدة(:   27ثاميًا: متطلبا  كلية إجبارية )

 اس  المساق رق  المساق المساق رم 
 عــدد السـاعـا 

 السـابق المتطلب
 المعتمدة عملي مظر 

MATH 101  3 - 3 1تفـاضـإ وتكامـإ - 

MATH 102  3 - 3 2تفـاضـإ وتكامـإ MATH 101 

PHYS 101  3 - 3 1فيايـاء عامة - 

PHYS 105  1 3 - 1فيايـاء عامة عملي PHYS 101* 

PHYS 102  3 - 3 2فياياء عامة PHYS 101 

PHYS 106  1 3 - 2فياياء عامة عملي PHYS 102* 

CHEM 104 )3 - 3 كيميــاء عـامـة )لطلبه الهندسة - 

CHEM 105 1 3 - كيمياء عـامـة عملي CHEM 101E 

MATH 205 3 - 3 )لطلبة الهندسة( معادالت تفاضلية عادية MATH 102 

CPE 150 4 - 3 مقدمة  الى البرمجة - 

CPE 150L 0 3 - مختبر مقدمة  الى البرمجة - 

BME 152 2 - 2 مقدمة في الهندسة - 

 * يمكن الجم 

 

 

 كنولوجيةرموت المساقا  في األقسام األكاديمية لكلية الحجاو  للهندسة الت

ELE هندسة اإللكترونيات 

CME هندسة االتصاالت 

CPE هندسة الحاسبات 

EPE هندسة القوى الكهربائية 

BME هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية 

CE الهندسة المدنية 

IE الهندسة الصناعية 

AE هندسة العمارة 
 

 ساعة معتمدة( 114ثالثا: متطلبا  قس   ندسة العمارة )

 : وعل  النحو التاليمعتمدة  ةاع( س105اتجبارية ) متطلبا  القس  -أ

 رم 

 المساق

 رق 

 المساق
 المساق اس 

 عدد الساعا 
 السـابق المتطلب

 معتمدة مرس  عملي مظر 

AE 111 1 - - 2 الرسم الحر - 

AE 112 3 - - 6 تعبير معماري AE 114 

AE 114 3 - - 6 الرسم المعماري - 

AE 121 ( 1مدخإ إلى التصميم المعماري) 3 - - 6 - 

AE 122 ( 2مدخإ إلى التصميم المعماري) 3 - - 6 
 النجاح في

AE 121 

AE 241 ( 1تاريخ ونظريات العمارة) - - 3 3 - 

AE 214 ( 1الرسم والتصميم بالحاسوب) - 3 1 4 AE 112 

AE 221 ( 1التصميم المعماري) 5 - - 10 
 النجاح في

AE 122 

AE 222 ( 2التصميم المعماري) 5 - - 10 
 النجاح في

AE 221 

AE 231 ( 1إنشاء المباني) - - 3 3 - 

AE 232 ( 2إنشاء المباني) - - 3 3 AE 231 

AE 242 ( 2تاريخ ونظريات العمارة) - - 3 3 AE 241 

AE 244 ( 3تاريخ ونظريات العمارة) - - 3 3 AE 242 

AE 311 ( 2الرسم والتصميم بالحاسوب) - 3 1 4 AE 214 



 

245 
 

 رم 

 المساق

 رق 

 المساق
 المساق اس 

 عدد الساعا 
 السـابق المتطلب

 معتمدة مرس  عملي مظر 

AE 315 2 1 2 - لرسومات التنفيذيةا 
AE 214 

+ AE 231 

AE 321 ( 3التصميم المعماري) 5 - - 10 
 النجاح في

AE 222 

AE 322 ( 4التصميم المعماري) 5 - - 10 

 النجاح في

AE 214 

+ AE 321 

AE 331 ( 3إنشاء المباني) - - 2 2 AE 232 

AE 333 )3 3 - - ميكانيكا اإلنشاء )لطلبة العمارة PHYS 101 

AE 336 )3 3 - - مقدمة في التصميم اإلنشائي )لطلبة العمارة AE 333 

AE 350 3 2 - 2 هندسة تنسيق المواقع AE 321 

AE 352 3 3 - - نظريات التصميم الحضري AE 244 

AE 421 ( تصميم حضري5التصميم المعماري ) 5 - - 10 

 النجاح في

AE 322 

+ AE 352 

AE 422 5 - - 10 (6) التصميم المعماري 
 النجاح في

AE 421 

AE 451 
نظريات التصميم المستدام و العمارة 

 الخضراء
- - 3 3 AE 473 

AE 473 
 ,فياياء عمارة  "اإلضاءة والصوتيات

 الحرارة و الرطوبة"
- - 3 3 

PHYS 101 

+ AE 232 

AE 475 2 2 - - أنظمة ميكانيكية وكهربائية AE 473 

AE 480 2 2 - - ارسة المهنةأحكام البناء ومم AE 421* 

AE 482 2 2 - - المواصفات والعقود وحساب الكميات 
AE 315 

+ AE 331 

AE 500 التدريب الميداني 
ثمانية 

 أسابيع
3 - 3 

 النجاح في

AE 421 

 100قطع  +

 ساعة  بنجاح

AE 531 
تطبيقات متقدمة في التصميم المعماري 

 )مرسم التصنيع( واإلنشائي
8 - - 4 

AE 331 

+ AE 336 

+ AE 422 

AE 597 ( 1مشروع التخرج) - - 2 2 

 النجاح في

AE 422 

+ AE 350 

+ ELE 205 

AE 598 ( 2مشروع التخرج) 4 0 0 8 

 النجاح في

AE 597 

 120قطع  +

 ساعة بنجاح

 * يمكن الجم 
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           ( ساعا  معتمدة يختار ا الطالب من المساقا  التالية:  9اكختيارية )القس  متطلبا   -ب

 رمـ 

 المساق

 رق 

 المساق
 المســاق اس 

 المتطلب عـدد السـاعـا 

 معتمدة مرس  عملي مظر  السابق

مة في صيانة المصادر التراثيَّة وإدارتها 101 م ت  - 3 - - 3 مقدّ 

AE 467 3 - 2 2 نظم المعلومات الجغرافية لالستخدامات الحضرية - 

AE 511 3 - 3 2 حاسوبتطبيقات متقدمة بال AE 311 

AE 542 ( 1500-662العمارة في العهد اإلسالمي )3 - - 3 م AE 222 

AE 545 3 - - 3 العمارة المحلية AE 244 

AE 550 موافقة القسم 3 - - 3 قضايا معاصرة في مجال التنسيق المعماري 

AE 551 موافقة القسم 3 - - 3 السلوك اإلنساني في البيئة العمرانية 

AE 552 موافقة القسم 3 - - 3 التصميم المتكامإ للطرقات 

AE 570 موافقة القسم 3 - - 3 التصميم الداخلي و إعادة استخدام المباني 

 

 

 مـدلـول أرقـام الع ـرا  فـي الخطـة الدراسـية لقسـ   ندسـة العمارة

 التدريب الميداني. (0)

 رسمي دويوب استخدام الحاسوب (1)

 تصميم (2)

 إنشاء مباني (3)

 يخ ونظرياتتار (4)

 التصميم الحضري وتنسيق المواقع (5)

 مواضيع خاصة (6)

 البيئة الداخلية للمباني (7)

 قوانين وأنظمة (8)

 .مشروع التخرج (9)
 

 

 

 العمارةأعضاي  يئة التدريس في قس   ندسة 

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 zaid.d@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك زيد عبداللطيف عقله الديك

 issam.o@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عصام عوده احمد عوده

 sahar.rabadi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد سحر سلطي سعد الربضي

 mohammad.s@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد محمد يوسف سالم ابوحسين

 marwa.k@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد مروه سليمان خالد الخالدي

 muna.alibrahim@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد ى محمد بركات ابراهيممن

 ayah.husban@yu.edu.jo ماجستير مدرس ايه ابراهيم خلف الحسبان

 samia.ayyoub@yu.edu.jo ماجستير مدرس ساميه ايوب سليم ايوب
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 الميكاميكية الهندسة قس 

 هندسة الأنشئ قسم 

 

@yu.edu.jo 

 فرعي  0096227211111تف اه

 

 
  

mailto:arch@yu.edu.jo
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 الميكاميكية هندسةال قس  /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

( ساعة  هو ) الميكانيكيةهندسة اليكون الحد االدنى لعدد الساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوريوس في تخصج 

 موزعة على النحو التالي:

 اكخـتيارية اكجــبارية د الساعا عد المتطــلبا 

 15 12 27 متطلبات جامعـة

 - 27 27 متطلبات كلــية

 9 104 113 متطلبات قسم التخصج

   167 المجمــوع

 

 المتطلب
مجموع الساعا  

 المعتمدة

النسبة المئوية من مجموع 

 ساعا  الخطة الدراسية

 متطلبا  الجامعة
 %7.18 12 إجبار 

 %8.98 15 اختيار 

 متطلبا  الكلية
 %16.16 27 إجبار 

 - - اختيار 

 متطلبا  التخصص
 %62.27 104 إجبار 

 %5.38 9 اختيار 

 %100 167 المجموع الكلي

 

 

 ساعة معتمدة(: 27أوًك: متطلبا  الجامعة )

 ساعة معتمدة(: 12متطلبا  إجبارية ) -أ 

 اســــ  المســــاق المساق رق  رمــ  المسـاق
 دد السـاعـا عــ

 المعتمدة عملي مظر 

MILT* 100 3 - 3 علــوم عسكريــة 

AL 101  3 - 3 1لغـــة عـربــية 

EL 101 3 - 3 مهارات اللغـة اإلنجلياية 

PS 102 3 - 3 التربية الوطنية 

 

دخإ نتائجـه تجاح والرسـوب، وال ويحسب ضمن الساعات المعتمدة المقـررة للتخرج وتعطى نتـائج هـذا المسـاق على أساس الن  *

معادلـة لها في في حساب المعـدل التراكمي، ويعفى من دراسته خريجو الكلية العسكرية الملكية ومدرسة المرشحين والمعاهد ال

إ ه الحالة تدخ( مساقا بديال، وفي هذ376ردن الحدي  تخ األردن ويجـوز للطلبة  ير األردنيين أن يدرسـوا مساق )تاريخ األ

 عالمة هذا المساق في حساب المعدل التراكمي للطالب.
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 ساعا  معتمدة(: 15متطلبا  اختيارية ) -ب

 -( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات اإلنسانية والعلمية التالية:15يخصج لها )

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 قافة اإلعالميةالث 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum 108 3 يرمهارات التفك 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 

 

ا من بداية الفصإ األول أما ما يتعلق بإمتحانات المستوى، يتوجب على كافة الطل التقدم لعمتحان  2009/2010بة المستجدين إعتبار 

انات مساقا إستدراكي ا في اللغة العربية واللغة اإلنجلياية والحاسوب على أن يسجإ الطالب الذي يخفق في النجاح في أي من هذه اإلمتح

 ( خارج خطته الدراسية، وهذه المساقات هي:099)

-  099 EL ة إنجلياية )إستدراكي(مهارات لغ. 

-  099 AL ( 1لغة عربية)إستدراكي(  ). 

-  099 COMP )مهارات حاسوب )إستدراكي. 
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 ساعة معتمدة(:   27ثاميًا: متطلبا  كلية إجبارية )

 اس  المساق رق  المساق المساق رم 
 عــدد السـاعـا 

 السـابق المتطلب
 المعتمدة عملي مظر 

MATH 101 3 - 3 1ضـإ وتكامـإ تفـا - 

MATH 102  3 - 3 2تفـاضـإ وتكامـإ MATH 101 

PHYS 101  3 - 3 1فيايـاء عامة - 

PHYS 105  1 3 - 1فيايـاء عامة عملي PHYS 101* 

PHYS 102  3 - 3 2فياياء عامة PHYS 101 

PHYS 106  1 3 - 2فياياء عامة عملي PHYS 102* 

CHEM 104 3 - 3 طلبه الهندسة(كيميــاء عـامـة )ل - 

CHEM 105 1 3 - كيمياء عـامـة عملي CHEM 101E 

MATH 205 )3 - 3 معادالت تفاضلية عادية )لطلبة الهندسة MATH 102 

CPE 150 4 - 3 مقدمة  الى البرمجة - 

CPE 150L 0 3 - مختبر مقدمة  الى البرمجة - 

BME 152 2 - 2 مقدمة في الهندسة - 

 * يمكن الجم 

 

 
 

 ساعة معتمدة(  ) الميكاميكيةثالثا: متطلبا  قس   ندسة 

 : وعل  النحو التاليمعتمدة  ة( ساع اتجبارية ) متطلبا  القس  - 

 رم 

 المساق

 رق 

 المساق
 المساق اس 

 عدد الساعا 
 السـابق المتطلب

 معتمدة مرس  عملي مظر 

        

        

        

 * يمكن الجم 
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 ( ساعا  معتمدة يختار ا الطالب من المساقا  التالية:             اكختيارية )القس  متطلبا   -ث

 رمـ 

 المساق

 رق 

 المساق
 المســاق اس 

 المتطلب عـدد السـاعـا 

 معتمدة مرس  عملي مظر  السابق

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 الميكاميكيةأعضاي  يئة التدريس في قس   ندسة 

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

  



 

252 
 

 التربية كلية

والتربية  ،ةلجميلوالفنون ا ،ثالثة هي التربية اوكان  تضم أقسام   ،1988/1989أنشئ  كلية التربية في بداية العام الجامعي 

ثة أقسام عن قسم انبثق  ثال 1991/1992في كلية اآلداب. ومع بداية الفصإ الثاني من العام الجامعي  االرياضية بعد أن كان  قسم  

اية الفصإ الثاني وقسم اإلدارة وأصول التربية. وفي بد ،وقسم اإلرشاد وعلم النفا التربوي ،التربية وهي: قسم المناهج والتدريا

ع بداية العام وم ،استحداث كلية التربية الرياضية وتمّ  ،انفصإ قسم التربية الرياضية عن الكلية 1992/1993ام الجامعي من الع

انبثق  2006/2007وفي العام الدراسي  حي  تم استحداث كلية الفنون الجميلة.  ،انفصإ قسم الفنون الجميلة 2001/2002الدراسي 

 .المناهج والتدريا ليصبح القسم األكاديمي الرابع في الكليةقسم التربية االبتدائية عن قسم 

  :البرامج التي تطرحها كلية التربية

 :تمنح الكلية درجة البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراة في التخصصات اآلتية

 .واإلرشاد النفسي ،وتربية الطفإ ،البكالوريوس: معلم الصف .1

 .واإلدارة المدرسية ،لتدريادبلوم التربية: المناهج وطرق ا .2

العلوم وأساليب  ومناهج ،ومناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها ،الماجستير: مناهج الدراسات االجتماعية وأساليب تدريسها .3

ة المهنية وأساليب ومناهج التربي ،ومناهج اللغة اإلنجلياية وأساليب تدريسها ،ومناهج الرياضيات وأساليب تدريسها ،تدريسها

 ،واإلدارة التربوية ،صةوالتربية الخا ،واإلرشاد النفسي ،والقياس والتقويم ،وعلم النفا التربوي ،وتكنولوجيا التعليم ،تدريسها

 .وأصول التربية ،واإلشراف التربوي

وم العل ومناهج ،ومناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها ،الدكتوراة: مناهج الدراسات االجتماعية وأساليب تدريسها .4

 ،وعلم النفا التربوي ،ومناهج اللغة اإلنجلياية وأساليب تدريسها ،ومناهج الرياضيات وأساليب تدريسها ،تدريسها وأساليب

 .واإلرشاد النفسي ،والقياس والتقويم ،واإلدارة التربوية ،التربية وأصول 

 

https://education.yu.edu.jo/ 

education.fac@yu.edu.jo 

 3729/3728فرعي   0096227211111هاتف 

 

 كاديميةقسام األاأل

  علم النفا واإلرشاد التربويقسم 

 قسم المناهج وطرق التدريا 

 دارة وأصول التربيةقسم اإل 
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 التربو و  اترناد النفس عل  قس 

اإلرشاد سم ق 1998من عام  اوتم تسميته اعتبار   ،تح  اسم علم النفا التربوي 1991/1992أنشئ القسم في العام الجامعي 

 .قسم علم النفا اإلرشادي والتربوي 2006ثم تم تسمية القسم في شهر أيلول/ ،وعلم النفا التربوي

 

 

ت التي يعاني منها ويسعى القسم إلى التطوير واالنفتاح على المجتمع المحلي ضمن آلية معينة والقيام بدراسات تتناول المشكال

 .الطلبة في الجامعة وأفراد المجتمع المحلي

لطلبة وأعضاء ويقدم المختبر خدماته ل ،ويوجد في القسم مختبر لعرشاد النفسي يشرف عليه فني متخصج في اإلرشاد النفسي

ويوجد في مختبر اإلرشاد أحدث األجهاة مثإ كرسي االسترخاء وأدوات التغذية  هيئة التدريا وبعض أفراد المجتمع المحلي. 

ويرفد القسم المؤسسات التربوية والصحية واالجتماعية بالخريجين  بارات النفسية بأنواعها.وتجري فيه االخت ،البيولوجية الراجعة

 .المؤهلين للعمإ مع الطلبة والمرضى ويوي االحتياجات الخاصة على الصعيدين األردني والعربي

شاد النفسي واإلر ،تربويودرجة الماجستير في تخصصات علم النفا ال ،ويمنح القسم درجة البكالوريوس في اإلرشاد النفسي

والقياس  ،فسيواإلرشاد الن ،ودرجة الدكتوراه في تخصصات علم النفا التربوي ،والتربية الخاصة ،والقياس والتقويم ،والتربوي

 .والتقويم

 

Psychology.dept@yu.edu.jo 

 3411فرعي  0096227211111تف اه

 

 

 

  

mailto:Psychology.dept@yu.edu.jo


 

254 
 

 النفسي رنادات تخصص /سوالبكالوري لدرجة الدراسية الخطة

ة على النحو ( ساعة موزع132هو ) رشاد النفسياإليكون الحد االدنى لعدد الساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوريوس في 

 التالي:

 ساعة معتمدة(: 27أوًك: متطلبا  الجامعة )

 :ساعة معتمدة( 12متطلبا  إجبارية ) -أ 

 اســــ  المســــاق المساق رق  رمــ  المسـاق
 عــدد السـاعـا 

 المعتمدة عملي مظر 

MILT 100 3 - 3 علــوم عسكريــة 

AL 101  3 - 3 1لغـــة عـربــية 

EL 101 3 - 3 مهارات اللغـة اإلنجلياية 

PS 102 3 - 3 التربية الوطنية 

EL 99  3 .*ستدراكيإ –مهارات لغة إنجلياية   

AL 99  3 *ستدراكيا –لغة عربية   

COMP 99  3 .*ستدراكيإ –مهارات حاسوب   

 

 * تدرس عند اتخفاق في النجاح في امتحان المستوى المناظر.

 

 ساعا  معتمدة(: 15متطلبا  اختيارية ) -ب

 -:( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات اإلنسانية والعلمية التالية15يخصج لها )

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6. Hum 106 3 ة في دراسة الثقافات اإلنسانيةمقدم 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

9. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

10. Hum111 3 تاريخ القدس 

11. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

12. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

ميةلمساقا  العلا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

5. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 
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 معتمدة(ساعة  21:  متطلبا  كلية التربية )اثاميً 

 ساعة معتمدة( 12متطلبا  الكلية  اتجبارية ) .أ

 عدد الساعا  اس  المساق رق  رم  المساق
CURI 258 3 تعلم القيم وتعليمها 

EDAF 301 3 األسا الفلسفية واالجتماعية 

PSYC 341 3 مقدمة في علم النفا التربوي 

SCI 108 3 مهارات حاسوب 

 

 عتمدة(ساعا  م 9المتطلبا  اكختيارية ) .ب

 عدد الساعا  اس  المساق الرق  الرم 

CURI 131 3 األسرة وتربية الطفإ 

CURI 153 3 نمايج التعليم واستراتيجياته 

CURI 238 3 تعليم المواطنة في مراحإ التعليم العام 

CURI 331 3 رسومات األطفال وأشغالهم اليدوية 

CURI 405 3 تخطيط المناهج وتطويرها 

EDAF 102 عليم في األردنالت  3 

EDAF 307 3 تربية األطفال في اإلسالم 

PSYC 116 3 إرشاد األطفال 

PSYC 233 3 التنشئة االجتماعية 

 

 ساعة معتمدة( 84:  متطلبا  القس  )اثالثً 

 ساعة معتمدة(: 75أ.  متطلبا  التخصص اتجبارية )

 المتطلب السابق عدد الساعا  اس  المساق الرق  الرم 

Psyc 111 3 مقدمة في اإلرشاد النفسي   

Psyc 142 3 مقدمة في علم النفا العام   

Psyc 213 3 نظريات اإلرشاد النفسي Psyc 111 

Psyc 214 3 االتصال في االرشاد النفسي  

Psyc 215 3 االرشاد المهني  

Psyc 219 3 اإلرشاد الجماعي Psyc 213 

Psyc 242 3 علم النفا التطوري  

Psyc 243 3 علم النفا االجتماعي  

Psyc 319 3 االرشاد المدرسي  

Psyc 320 3 مبادئ االرشاد الاواجي واالسري  

Psyc 334 3 مشكالت الطفولة والمراهقة  

Psyc 345 3 صعوبات التعلم  

Psyc 351 3 مقدمة في البح  التربوي واالحصاء  

Psyc 353 3 النمو العقلي وقياسه  

Psyc 413 3 ت الجلسة االرشادية مهارا Psyc 214 

Psyc 427 3 التربية الخاصة  

Psyc 429 3 ارشاد الفئات الخاصة  

Psyc 340  3 الصحة النفسية  

Psyc 447 3 تعديإ السلوك  

Psyc 455 3 مبادئ في القياس والتقويم  

Psyc 456  3 اختبارات نفسية Psyc 455 

Psyc 499 12 لنفسيتدريب ميداني في االرشاد ا Psyc 413 
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 ساعا  معتمدة(: 9متطلبا  التخصص اكختيارية ) .ب

 المتطلب السابق عدد الساعا  اس  المساق الرق  الرم 

Psyc 244 3 في علم النفا العيادي  ةمقدم   

Psyc 245 3 علم النفا الفسيولوجي  

Psyc 248 3 نظريات الشخصية   

Psyc 312 3 االرشاد باللعب  

Psyc 217 3 قضايا أخالقية وقانونية في االرشاد النفسي  

Psyc 357 3 ارشاد األزمات  

Psyc 418 3 قضايا معاصرة في االرشاد النفسي  

Psyc 414 3 ارشاد المدمنين  

Psyc 342 3 علم نفا التفكير  

 
 

 فإن توزيع الساعات المعتمدة لبكالوريوس تربية الطفإ يكون على النحو اآلتي ،وعليه

 المجموع الساعا  اكختيارية الساعا  اتجبارية المتطلبا 

 27 15 12 متطلبات الجامعة

 21 9 12 متطلبات الكلية

 84 9 75 متطلبات التخصج

 132 36 96 المجموع
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 التربو و  رناداتعل  النفس أعضاي  يئة التدريس في قس  

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 Audeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي سليمان عوده بني احمد احمد

 ahmed.sh@yu.edu.jo دكتوراه استاي احمد عبدهللا محمد الشريفين

 A.A.Smadi@yu.edu.jo دكتوراه استاي احمد عبدالمجيد عبدالرحمن صمادى

 Qwasmeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي احمد يوسف محمد قواسمه

 O.M.Bataineh@yu.edu.jo دكتوراه استاي هاسامه محمد فالح بطاين

 rzghoul@yu.edu.jo دكتوراه استاي رافع عقيإ احمد النصير الا ول

 ramitash@yu.edu.jo دكتوراه استاي رامي عبدهللا يوسف طشطوش

 Zaid.BaniAta@yu.edu.jo دكتوراه استاي زايد صالح ابراهيم بني عطا

 Shadia.Tal@yu.edu.jo اهدكتور استاي شاديه احمد محمد التإ

 A.M.Jaradat@yu.edu.jo دكتوراه استاي عبدالكريم محمد سليمان جرادات

 A.D.Jarrah@yu.edu.jo دكتوراه استاي عبدالناصر يياب ييب الجراح

 atoum@yu.edu.jo دكتوراه استاي عدنان يوسف محمود العتوم

 Shawashereh@yu.edu.jo دكتوراه استاي عمر مصطفى حسن الشواشره

 Hamouri@yu.edu.jo دكتوراه استاي فراس احمد مصلح الحموري

 faisal.khalil@yu.edu.jo دكتوراه استاي فيصإ خليإ صالح الربيع

 Sawalhah@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد احمد الصالح صوالحة

 mahmoud.q@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمود فيصإ علي القرعان

 AbuGhazal@yu.edu.jo دكتوراه استاي د محمد ابو االمعاويه محمو

 Shraifin@yu.edu.jo دكتوراه استاي نضال كمال محمد الشريفين

 yasser.h@yu.edu.jo دكتوراه استاي ياسر عبدهللا عبدالرحيم الحيلواني

 yousefs@yu.edu.jo دكتوراه استاي يوسف محمد خنيفا السوالمه

 amal@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك امال احمد محمود الاعبي

 Hijazi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك تغريد عبدالرحمن محمد حجازي

 hanan.i@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك حنان ابراهيم عبدالرحمن الشقران

 ali.alodat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك علي مصلح علي العودات

 fawwazm@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك فواز ايوب حمدان مومني

 Sammour@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك قاسم محمد صالح سمور

 qmeqdad@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك قيا ابراهيم صالح المقداد

 mmohaidat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد علي محمود مهيدات

 manar.mostafa@yu.edu.jo دكتوراه مشارك استاي منار سعيد يعقوب بني مصطفى

 Magableh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك نصر يوسف مصطفى مقابلة

 ahmad.gh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد احمد سالم عبدالهادي الغليالت

 hamzeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد حماه عبدالكريم سليمان الربابعة

 aisha.s@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد السوالمهعائشه احمد محمد 

 feras.j@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد فراس قريطع حسين الجبور

 aladin.obaidat@yu.edu.jo ماجستير مدرس عالء الدين محمد احمد عبيدات

 ali.saleh@yu.edu.jo ماجستير مدرس علي صالح جروان اسماعيإ

 muayyad@yu.edu.jo ماجستير مدرس مؤيد محمد احمد مقدادي
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 التدريس وطرق المنا ج قس 

امعي باشددددددر قسددددددم المناهج والتدريا كأحد أقسدددددددام كلية التربية عمله في بداية الفصدددددددإ الدراسددددددي الثاني من العام الج

 :لقسم إلى تحقيق األهداف اآلتيةويسعى ا . 1991/1992

 .المختلفة إعداد المعلمين للتدريا في المراحإ التعليمية .1

 .إجراء البحوث العلمية التي تهدف إلى تطوير العملية التربوية والنهوض بها .2

 .خدمة المجتمع من خالل إلقاء المحاضرات وعقد الندوات وورش العمإ ألبناء المجتمع المحلي .3

 .المشاركة في تصميم مناهج وزارة التربية والتعليم وتطويرها .4

 :ةويمنح القسم الدرجات العلمية اآلتي

 .معلم الصف وتربية الطفإ التخصصا  التالية: البكالوريوس في

وأساليب  ،لرياضياتاوأساليب تدريا  ،وأساليب تدريا اللغة اإلنجلياية ،: أساليب تدريا اللغة العربيةالدبلوم في التخصصا  اآلتية

 ،الميةوأساليب تدريا التربية اإلس ،وأساليب تدريا الدراسات االجتماعية ،تدريا العلوم

 .ية المهنيةوأساليب تدريا الترب ،وأساليب تدريا التربية الفنية ،وأساليب تدريا التربية الرياضية

ومناهج  ،يسهاومناهج اللغة اإلنجلياية وأساليب تدر ،مناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها الماجستير في التخصصا  اآلتية:

أساليب وومناهج التربية المهنية  ،وأساليب تدريسهاومناهج العلوم  ،الرياضيات وأساليب تدريسها

 .وتكنولوجيا التعليم ،ومناهج الدراسات االجتماعية وأساليب تدريسها ،تدريسها

ومناهج  ،دريسهاتومناهج اللغة العربية وأساليب  ،مناهج الدراسات االجتماعية وأساليب تدريسها الدكتورال في التخصصا  اآلتية:

 .ومناهج العلوم وأساليب تدريسها ،وأساليب تدريسهااللغة اإلنجلياية 

 

Curricula.dept@yu.edu.jo 

 3222فرعي  0096227211111تف اه
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 الطفل تربية تخصص /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

زعة على ( ساعة مو132هو ) تخصج تربية الطفإدرجة البكالوريوس في يكون الحد االدنى لعدد الساعات المعتمدة للحصول على 

 النحو التالي:

 ساعة معتمدة(: 27أوًك: متطلبا  الجامعة )

 ساعة معتمدة(: 12متطلبا  إجبارية ) -أ 

 اســــ  المســــاق المساق رق  رمــ  المسـاق
 عــدد السـاعـا 

 المعتمدة عملي مظر 

MILT 100 3 - 3 كريــةعلــوم عس 

AL 101  3 - 3 1لغـــة عـربــية 

EL 101 3 - 3 مهارات اللغـة اإلنجلياية 

PS 102 3 - 3 التربية الوطنية 

EL 99  3   .*ستدراكيإ –مهارات لغة إنجلياية 

AL 99  3   *ستدراكيا –لغة عربية 

COMP 99  3   .*ستدراكيإ –مهارات حاسوب 
 

 نجاح في امتحان المستوى المناظر.* تدرس عند اتخفاق في ال

 

 ساعا  معتمدة(: 15متطلبا  اختيارية ) -ب

 -( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات اإلنسانية والعلمية التالية:15يخصج لها )

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

9. Hum110 3 في األردن فة السياحية والفندقيةالثقا 

10. Hum111 3 تاريخ القدس 

11. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

12. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 بدنية للجميعاللياقة ال 

4. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

5. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 
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 ساعة معتمدة( 21ثاميًا:  متطلبا  كلية التربية )

 ساعة معتمدة( 12متطلبا  الكلية اتجبارية ) .أ

 عدد الساعا  اس  المساق رق  رم  المساق
CURI 258 لقيم وتعليمهاتعلم ا  3 

EDAF 301 3 األسا الفلسفية واالجتماعية 

PSYC 341 3 مقدمة في علم النفا التربوي 

SCI 108 3 مهارات حاسوب 

 

 ساعا  معتمدة( 9المتطلبا  اكختيارية ) .ب

 عدد الساعا  اس  المساق الرق  الرم 
CURI 131 3 األسرة وتربية الطفإ 

CURI 153 يجياتهنمايج التعليم واسترات  3 

CURI 238 3 تعليم المواطنة في مراحإ التعليم العام 

CURI 331 3 رسومات األطفال وأشغالهم اليدوية 

CURI 405 3 تخطيط المناهج وتطويرها 

EDAF 102 3 التعليم في األردن 

EDAF 307 3 تربية األطفال في اإلسالم 

PSYC 116 3 إرشاد األطفال 

 

 

 ( ساعة معتمدة وت مل:84: وتخصص لها ): متطلبا  التخصصاثالثً 

 :كاآلتي( ساعة معتمدة موتعة 75لها ) يخصصوة: .متطلبا  التخصص اتجباري1

 الساعا  عدد اس  المساق المساق رق  المساق رم 
CURI 122 3 مدخإ إلى تربية الطفإ 

CURI 221 3 اللعب وتعلم الطفإ 

CURI 223 3 صحة الطفإ وتغذيته 

CURI 224 3 ق الطفإ واألسرةحقو 

CURI 227 3 ضةتنمية مهارات االستعداد القرائي والكتابي لطفإ الرو 

CURI 237 3 ن وتعليمهآتعلم القر 

CURI 254 3 التربية الفنية في الصفوف األولى 

CURI 321 3 أدب األطفال 

CURI 322 3 الموسيقى والمسرح والدراما 

CURI 323 3 االبداع في الطفولة 

CURI 324 3 تنمية المهارات الحياتية االجتماعية لطفإ الروضة 

CURI 326 3 تنظيم بيئة التعلم لتربية الطفإ 

CURI 327 3 مناهج الطفولة المبكرة 

CURI 328 3 طرق تفكير الطفإ وتعلمه 

CURI 425 3 قضايا واتجاهات معاصرة في تربية الطفإ 

CURI 427 3 التصميم وإنتاج مواد تعليمية لألطف 

CURI 428 3 العالقات األسرية 

CURI 429 9 التدريب الميداني 

PSYC 233 3 التنشئة االجتماعية 

PSYC 242 3 علم النفا التطوري 

PSYC 320 3 مبادئ االرشاد الاواجي واألسري 

PSYC 355 3 التقييم النفسي والتربوي في الطفولة المبكرة 

PSYC 447 3 تعديإ السلوك 
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 :كاآلتيمعتمدة موتعة  ا ( ساع9خصص لها )يو: اكختيارية لتخصصلبا  امتط.  2

 المتطلب السابق الساعا  المعتمدة اس  المساق رق  المساق رم  المساق

Curi 120 3 تنمية المفاهيم الدينية واالجتماعية  

Curi 121 3 تنمية المفاهيم الرياضية والعلمية  

Curi 226 3 ةالتربية الصحية والبيئي  

Curi 232 3 وسائإ اإلعالم والطفولة  

Curi 233 3 العمإ الجماعي في الطفولة المبكرة  

Curi 329 3 تطبيقات الحاسب في رياض األطفال  

Curi 426 3 برامج األطفال المحوسبة  

Curi 440 3 التكامإ في برامج األطفال  

 

 يكون على النحو اآلتي: وس تربية الطفإبكالوري لبرنامج فإن توزيع الساعات المعتمدة ,وعليه

 المجموع الساعا  اكختيارية الساعا  اتجبارية المتطلبا 

 27 15 12 متطلبات الجامعة

 21 9 12 متطلبات الكلية

 84 9 75 متطلبات التخصج

 132 33 99 المجموع
 

 

 الخطة الدراسية لدرجة البكالوريس/ تخصص معل  صت

على  ( ساعة موزعة132هو ) تخصج معلم صفالساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوريوس في دنى لعدد يكون الحد األ

 النحو التالي:

 ساعة معتمدة(: 27أوًك: متطلبا  الجامعة )

 ساعة معتمدة(: 12متطلبا  إجبارية ) -أ 

 اســــ  المســــاق المساق رق  رمــ  المسـاق
 عــدد السـاعـا 

 تمدةالمع عملي مظر 

MILT 100 3 - 3 علــوم عسكريــة 

AL 101  3 - 3 1لغـــة عـربــية 

EL 101 3 - 3 مهارات اللغـة اإلنجلياية 

PS 102 3 - 3 التربية الوطنية 

EL 99  3   .*ستدراكيإ –مهارات لغة إنجلياية 

AL 99  3   *ستدراكيا –لغة عربية 

COMP 99  3   .*ستدراكيإ –مهارات حاسوب 

 

 * تدرس عند اتخفاق في النجاح في امتحان المستوى المناظر.
 

 ساعا  معتمدة(: 15متطلبا  اختيارية ) -ب

 -( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات اإلنسانية والعلمية التالية:15يخصج لها )

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 
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 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum109 3 الميةالنظم اإلس 

9. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

10. Hum111 3 تاريخ القدس 

11. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

12. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

5. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 

 

 ساعة معتمدة( 21ثاميًا:  متطلبا  كلية التربية )

 ساعة معتمدة( 12متطلبا  الكلية اتجبارية ) .أ

 ساعا عدد ال اس  المساق رق  رم  المساق
CURI 258 3 تعلم القيم وتعليمها 

EDAF 301 3 األسا الفلسفية واالجتماعية 

PSYC 341 3 مقدمة في علم النفا التربوي 

SCI 108 3 مهارات حاسوب 

 

 ساعا  معتمدة( 9المتطلبا  اكختيارية ) .ب

 عدد الساعا  اس  المساق الرق  الرم 
CURI 131 3 األسرة وتربية الطفإ 

CURI 153 3 نمايج التعليم واستراتيجياته 

CURI 238 3 تعليم المواطنة في مراحإ التعليم العام 

CURI 331 3 رسومات األطفال وأشغالهم اليدوية 

CURI 405 3 تخطيط المناهج وتطويرها 

EDAF 102 3 التعليم في األردن 

EDAF 307 3 تربية األطفال في اإلسالم 

PSYC 116 3 إرشاد األطفال 

PSYC 233 3 التنشئة االجتماعية 
 

 

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:84وتخصج لها ): متطلبا  التخصص: اثالثً 

 ( ساعة معتمدة موزعة كاآلتي:72. متطلبات التخصج أإلجباري: ويخصج لها )1

 رم  المساق
رق  

 المساق
 اس  المساق

الساعا  

 المعتمدة
المتطلب 

 السابق

Curi 151 3 تدريسهما في الصفوف األولى العقيدة والحدي  وأساليب  

Curi 152 3 مهارات قرائية وأساليب تدريسها في الصفوف األولى  

Curi 154 3 بنية األعداد وأساليب تدريسها في الصفوف األولى  

Curi 155 3 التاريخ المعاصر وأساليب تدريسه في الصفوف األولى  

Curi 250 3 فوف األولىمهارات كتابية وأساليب تدريسها في الص  
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 رم  المساق
رق  

 المساق
 اس  المساق

الساعا  

 المعتمدة
المتطلب 

 السابق

Curi 251 3 الفقه والسيرة وأساليب تدريسهما في الصفوف األولى  

Curi 252 3 الكيمياء واألحياء )لمعلم الصف( وأساليب تدريسهما  

Curi 253 3 مفاهيم هندسية وأساليب تدريسها في الصفوف األولى Curi  154  

Curi 254 3 التربية الفنية في الصفوف األولى  

Curi 255 3 تصميم التدريا واستراتيجياته في الصفوف األولى  

Curi 350 3 التذوق األدبي وأساليب تدريسه في الصفوف األولى Curi  250  

Curi 351 3 الفياياء وعلوم األرض )لمعلم الصف( وأساليب تدريسهما Curi  252  

Curi 352 3 التالوة وأساليب تدريسها في الصفوف األولى  

Curi 353 3 نحو والصرف وأساليب تدريسهما في الصفوف األولىال  

Curi 354 
جغرافية الوطن العربي وأساليب تدريسها في الصفوف 

 األولى
3  

Curi 355 3 المناهج وأساليب تدريسها في الصفوف األولى  

Curi 356 3 تطبيقات الحاسوب التعليمي في الصفوف األولى  

Psyc 461 3 ائيتطبيقات في البح  االجر  

Curi 451 12 التدريب الميداني  

Edaf 400 3 اإلدارة الصفية  

Psyc 455 3 مبادئ في القياس والتقويم  
 

 ( ساعات معتمدة موزعة كاآلتي:12ويخصج لها )متطلبا  التخصص اكختيارية:  .2

 المتطلب السابق المعتمدة الساعا  اس  المساق الرق  الرم 

Curi 231  3 لألطفالالتربية البيئية  

Curi 232 3 وسائإ اإلعالم والطفولة  

Curi 233 3 العمإ الجماعي في الطفولة المبكرة  

Curi 235 3 مهارات حياتية لألطفال  

Curi 256 3 في الصفوف األولى تعليم التربية المهنية  

Curi 358 3 في الصفوف األولى تعليم التربية الرياضية  

Curi 440 3 امج األطفالالتكامإ في بر  

Curi 333 3 مهارات التربية االجتماعية  
 

 فإن توزيع الساعات المعتمدة لبكالوريوس معلم صف يكون على النحو اآلتي: ،وعليه

 المجموع الساعا  اكختيارية الساعا  اتجبارية المتطلبا 
 27 15 12 متطلبات الجامعة
 21 9 12 متطلبات الكلية

 84 12 72 متطلبات التخصج
 132 36 96 المجموع

 

 

 المنا ج وطرق التدريسأعضاي  يئة التدريس في قس  

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 qaoud@yu.edu.jo دكتوراه استاي ابراهيم عبدالقادر احمد القاعود

 A.M.Omari@yu.edu.jo دكتوراه استاي اكرم محمود عوض العمرى

 Amal.Khasawneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي لرحمن خصاونهامإ عبدهللا عبدا

 Intisar@yu.edu.jo دكتوراه استاي انتصار  ازي ياسين مصطفى

 khalidf@yu.edu.jo دكتوراه استاي خالد فياض محمد العاي

 deena.j@yu.edu.jo دكتوراه استاي دينا عبدالحميد صالح الجمإ

 rashour@yu.edu.jo هدكتورا استاي راتب قاسم محمد عاشور
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 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 rubab@yu.edu.jo دكتوراه استاي ربا فهمى فالح البطاينة

 S.M.Karasneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي سميح محمود محمد الكراسنه

 tjawarneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي طارق يوسف محمود جوارنه

 ahersh@yu.edu.jo دكتوراه استاي عايد حمدان سليمان الهرش

 A.A.BaniAbdelRahman@yu.edu.jo دكتوراه استاي  احمد عبدهللا بني عبدالرحمنعبدهللا

 Khataibeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي عبدهللا محمد االبراهيم خطايبة

 alialbarakat@yu.edu.jo دكتوراه استاي علي احمد  الب البركات

 ali.m@yu.edu.jo دكتوراه استاي علي محمد علي الاعبي

 Imad.Sadi@yu.edu.jo دكتوراه استاي توفيق نجيب السعدي عماد

 Eid.Kanan@yu.edu.jo دكتوراه استاي عيد محمد عيد كنعان

 Ghazi.Rawagah@yu.edu.jo دكتوراه استاي  ازي ضيف هللا الشتيوي رواقه

 Jalled@yu.edu.jo دكتوراه استاي ماجد زكي محمد الجالد

 mamoon.shannaq@yu.edu.jo دكتوراه استاي مأمون محمد احمد الشناق

 M.A.Momani@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد احمد مجلي مومني

 BaniKhalaf@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمود حسن مصطفى بني خلف

 naser.m@yu.edu.jo دكتوراه استاي نصر محمد خليفه مقابله

 hadi.tawalbeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي هادي محمد  الب طوالبه

 hani.o@yu.edu.jo دكتوراه استاي هاني حتمإ محمد عبيدات

 alomariwh@yu.edu.jo دكتوراه استاي وصال هاني سالم العمري

 Eyadat@yu.edu.jo دكتوراه استاي يوسف احمد محمود عيادات

 ebtesam.r@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك ابتسام قاسم عبدهللا ربابعه

 amalkawi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك سن ملكاويامال رضا ح

 Khazalih@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك تيسير محمد نهار الخاعلي

 K.M.Omari@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك خالد محمد احمد العمري

 raedk@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك رائد محمود السليم خضير

 ruba.miqdadi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك مقداديربى محمد فخري احمد 

 S.M.Qazaqzeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك سليمان محمد يونا قااقاه

 abeer.alrfai@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عبير محمد ضيف هللا الرفاعي

 ali.omari@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك علي عبدالهادي عوض العمري

 majedah@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك ماجده فوزي احمد ابوالرب

 alaonh.m@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد خالد مفلح العالونه

 moh.alkhawaldeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد علي فالح الخوالده

 Mohammad.f@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد فؤاد فالح الحوامده

 M.A.Abudalboh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك موسى عبدالكريم النواش ابودلبوح

 wnawafleh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك وليد  حسين احمد نوافله

 Najadat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد احمد محمد الهندي نجادات

 rania.talafhah@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد رانيا حسن عبدالحميد طالفحه

 makhzoomy@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد عالء خلف فالح المخاومي

 M.N.Azam@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد محمد نايإ محمد العاام

 imagableh@yu.edu.jo ماجستير مدرس ابراهيم ضيف هللا محمد مقابله

 salem@yu.edu.jo ماجستير مدرس سالم محمد سالم القرعان

 A.Jawarneh@yu.edu.jo ماجستير مدرس علي احمد ابراهيم جوارنه

 Fatema.Sroor@yu.edu.jo ماجستير مدرس فاطمه محمد رجا سرور

 Lana@yu.edu.jo ماجستير مدرس النا يوسف محمد الناصر

 Hadar@yu.edu.jo ماجستير مدرس نجاح احمد فريد حادر
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 ةالتربي وأصول اتدارة قس 

المشرفين ويهدف إلى رفع مستوى العاملين في الحقإ التربوي كالمعلمين ومديري المدارس و 1991/1992أنشئ القسم عام 

بوية التي لها عالقة ويقوم القسم بتوجيه أعضاء هيئة التدريا والطلبة إلى عمإ البحوث التر ،التربويين في وزارة التربية والتعليم

 .من تدريب وقيادة وجودةباإلدارة واإلشراف التربوي 

إلدارية واإلشرافية ايقدم القسم خدمات للمجتمع المحلي بما في يلك المدارس والمعاهد التربوية والتأهيلية ويقدم االستشارات 

 .في الحقإ التعليمي وبخاصة في اإلدارة المدرسية واإلشراف التربوي

أن أسا ترقية لمديريات التربية والتعليم في إقليم الشمال بشيشارك أعضاء هيئة التدريا في مجموعة من اللجان التابعة 

العلمية  كما يعملون على عقد المحاضرات والندوات في ضوء المستجدات ،المعلمين والمشرفين والعاملين في القطاع التربوي

  .شراف التربويوالتكنولوجية في الحقإ التعليمي وبالتحديد في مجال اإلدارة التربوية والمدرسية والصفية واإل

 

 :ويتوزع طلبة القسم على البرامج اآلتية

 مع جامعة "إن هوالند وكذلك الدبلوم المهني في اإلدارة المدرسية التقنية الحديثة بالتعاون ،درجة الدبلوم في اإلدارة المدرسية .1

(INHOLAND) " في هولندا. 

 .واإلشراف التربوي ،واإلدارة التربوية ،درجة الماجستير في تخصصات أصول التربية .2

 .واإلدارة التربوية ،درجة دكتوراه الفلسفة في تخصصي أصول التربية .3

 

Adminedu.dept@yu.edu.jo 
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 أعضاي  يئة التدريس في قس  اتدارة وأصول التربية

 البريد اتلكترومي  لميالمؤ ل الع الرتبة اكس 

 rathwan@yu.edu.jo دكتوراه استاي احمد محمود احمد رضوان

 Alhiary@yu.edu.jo دكتوراه استاي حسن احمد الحسن الحياري

 AbuAshour@yu.edu.jo دكتوراه استاي خليفه مصطفى حسن ابو عاشور

 Olimatsaleh@yu.edu.jo دكتوراه استاي صالح ناصر منيال عليمات

 Atari@yu.edu.jo دكتوراه استاي عارف توفيق محمد العطاري

 a.y.hijazi@yu.edu.jo دكتوراه استاي عبدالحكيم ياسين فندي حجازي

 adnanbadri@yu.edu.jo دكتوراه استاي عدنان بدري رزق االبراهيم

 Jubran30@yu.edu.jo دكتوراه استاي علي محمد جبران صالح

 Salameh@yu.edu.jo دكتوراه تاياس كايد محمد احمد سالمه

 moashour@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد علي ييب ابوعاشور

 moneeras@yu.edu.jo دكتوراه استاي منيره محمود محمد الشرمان

 Nawaf.Shatnawi@yu.edu.jo دكتوراه استاي نواف موسى حسين الشطناوي

 Khasawneh.64@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عمر محمدعلي عمر خصاونه

 mBaniHani@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد صالح محمد بني هاني

 nhamad@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك نوار قاسم محمد الحمد

 A.rawashdeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد امنه ابراهيم محمد الرواشده

 amena@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد امنه عيسى سالم خصاونه

 jabdulnabi@yu.edu.jo ماجستير مدرس جعفر سعد ابراهيم عبدالنبى
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 اتسومية والدراسا  ال ريعة كلية

ي المملكة األردنية ألهداف التعليم العالي ف ام تحقيق  1990أنشئ  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية في جامعة اليرموك عام 

ـة اكبير   اتحمإ هم  وهي كلية رائدة  ،الهاشمية ـ ـ ـ ما  سواء   ،تي أنيط  بهاوتسعى جاهدة لتحقيق الغايات الجسام ال ،من هموم هذه األم

لكونه العنصر األهم الذي و ،باعتباره أسمى  ايات هذه الكلية ،تعلق منها بالتعليم والعناية بالطالب الذي يمثإ محور العملية التعليمية

إي يتوفر  ،  العلميأو ما تعلق منها بالبح ،ت والطاقات القادرة على الوفاء بحق الحاضدددر والمسدددتقبإيرفد المجتمع المحلي باإلمكانا

يقوم في أسدداسدده  وتعايا الفكر اإلسددالمي الذي ،في الكلية عدد كبير من األسدداتذة األكفاء الذين لهم حضددور في مجال البح  العلمي

 ،عتدال ونبذ التطرفواال ،اإلسالمي كقيمة التعليم ودوره في بناء مستقبإ األمة والتأكيد على قيم المجتمع ،على االعتدال والوسطية

وأهمية  ،وحدة األمة وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة بما يؤكد على ،ونشر ثقافة اإليثار ،والتعاون ،واإلخاء والمساواة

تقوم به الكلية من نشدداطات تعد من أهم واجباتها تجاه المجتمع  عما فضددال    وتوثيق ُعـددددددددري المواطنة الصددالحة. ،االنتماء لعسددالم

مرات العلمية يات وجّإ يلك يتمثإ في عقد المؤت ،المحلي إي تقوم بدور فاعإ في مشدداركة المجتمع المحلي في تناول قضدداياه الراهنة

وما إلى يلك من نشددددددداطات أخرى  ،رة رف التجاو  الطابع المجتمعي بالتعاون مع بعض الجهات كالبلديات والبنوك اإلسددددددالمية

ـدددددطب الجمعة وما من شأنه االسهام في بناء فكر سوي يجمع األمة على الثواب  ترك المجال وي ،كالمحاضرات والندوات وإلقاء خـدددددُ

   الحترام الرأي والرأي اآلخر في المتغيرات وما يجوز االختالف فيه.

ير في أصول هي قسم أصول الدين ويمنح درجتي البكالوريوس والماجست بأن كلية الشريعة تتضمن أربعة أقسام علمية اعلم  

 .والحدي  النبوي الشريف وعلومه ،الدين ودرجتي الدكتوراه في التفسير وعلوم القرآن الكريم

 اشددددواط  وإجراءات فتح برنامج الدكتوراه قطع أ ،الماجسددددتيروويمنح درجتي البكالوريوس  ،كما تضددددم قسددددم الفقه وأصددددوله

 .عسى أن يكون يلك في القريب العاجإ ،طويلة

وهو من  ،اهوالماجسددتير والدكتور ،ويمنح الدرجات الثالث البكالوريوس ،وفي الكلية قسددم االقتصدداد والمصددارف اإلسددالمية

من رة الطلبة لى عالمنا العربي واإلسددددالمي بالنظر إلى كثإويعتبر بوابة الجامعة  ،خصددددوصدددديات كليات الشددددريعة في العالم العربي

 .الدول العربية واإلسالمية الذين يحرصون على الطلب والتحصيإ العلمي فيه

التربية في  وهو قسدددم الدراسدددات اإلسدددالمية ويمنح ثالث درجات في البكالوريوس ممثلة في ارابع   اكما وتحوي الكلية قسدددم  

راه في التربية في منح درجتي الماجسددتير والدكتوإضددافة إلى  ،والدعوة واإلعالم اإلسددالمي ،والتربية األسددرية في اإلسددالم ،اإلسددالم

 .كما هو الحال في الدراسات األسرية في اإلسالم ايشار إلى أن بعض هذه البرامج من خصوصيات كليات الشريعة أيض  و اإلسالم.

 

https://sharia.yu.edu.jo  

Sharia.Fac@yu.edu.jo 

 5413فرعي  0096227211111هاتف 
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  قسم الفقه وأصوله 
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 قسم االقتصاد والمصارف اإلسالمية 

 قسم الدراسات اإلسالمية  
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 وأصوله الفقــه قس 

ه تح  اسددم الفقه والدراسددات اإلسددالمية وعدل اسددمه إلى قسددم الفقه وأصددول 92/1993ع مطلع العام الجامعي م القسددم أنشددئ

 . م8/1/2001تاريـخ  (1/2001) بموجب قرار مجلا العمداء رقم

اء برنامج ماجستير ويتطلع القسم إلى إنش ،درجة البكالوريوس في الفقه وأصوله ودرجة الماجستير في الفقه ايمنح القسم حالي  

 . والفقه المقارن ،ودكتوراه في أصول الفقه

قدسة في موسم كما يسير رحلة علمية للديار الم ،لبات الجامعة االختياريةكما يطرح القسم مساق "نظام اإلسالم" ضمن متط

 .ن المساقات اإلجبارية في القسم إضافة إلى رحلة العمرةم (2لمساق فقه العبادات ) اتطبيق    ،الحج

دينية في بات الالمناسدددد كإحياء ،الجامعة والمجتمع المحليو ويسددددهم القسددددم كباقي أقسددددام الكلية في النشدددداطات العامة للكلية

كما يرتبط  ،المشددددداركة في الندوات والدورات المتخصدددددصدددددةو وخطب الجمعة واليوم العلمي للكلية ،المسددددداجد والمدارس واألندية

لرسددددائإ العلمية ا سددددائذة الاائرين واإلشددددراف علىألا كتبادل ي الجامعات األخرىف بعالقات أكاديمية تعاونية مع األقسددددام المناظرة

 .ن والتكامإ مع المجتمع المحلي والجامعياألمر الذي يسهم في مد جسور التعاو ،ومناقشتها ت العليالطلبة الدراسا

 

 

Fiqh.dept@yu.edu.jo 

 5332فرعي  0096227211111هاتف 
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 البكالوريوس لمرحلة وأصوله الفقه لقس  الدراسية الخطة

 :لتاليةة والدراسات اإلسالمية بعد إتمام المتطلبات اتمنح درجة البكالوريوس في تخصج "الفقه وأصوله" في كلية الشريع

  

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:27تخصج لها ): متطلبا  الجامعـةأوك: 

 على النحو التالي: ( ساعة معتمدة12تخصج لها ) متطلبا  اجبارية: أ.

 المتطلب سابق عدد الساعا  اس  المساق رم  المساق

AL 101  1لغة عربية  3  

EI 101 ات لغة إنجليايةمهار  3  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EI 99  ستدراكي.إ –مهارات لغة إنجلياية   استدراكي 

AL 99  ستدراكيا –لغة عربية   استدراكي 

COMP 99  ستدراكي.إ –مهارات حاسوب   استدراكي 

  

على النحو  خارج كليته في أحد المجاالت ارها الطالب من( ساعات معتمدة يخت15تخصج لها ) اختيارية: متطلبا  ب.

 التالي:

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 104 3 الفن والسلوك 

4. Hum 105 3 سانيةإسهام األردن في الحضارة اإلن 

5. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

6. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

7. Hum 108 3 مهارات التفكير 

8. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

9. Hum111 3 تاريخ القدس 

10. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

11. Hum114 3 لنااهةالحاكمية الرشيدة وا 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

7. Sci 107 3 البح  العلمي 
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عة والدراسات المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في  تخصج الفقه وأصوله في كلية الشري تطلبا  الكليةم ا:ثاميً 

 -( ساعة معتمدة كما يلي:24اإلسالمية )

 المتطلب السابق الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق ورقمه

108 CSI 3 مهارات الحاسوب  

110 ASL 3 علوم القرآن الكريم  

101FQH 3 المدخإ إلى التشريع اإلسالمي ومقاصده  

120 ASL 3 المدخإ إلى السنة النبوية وعلومها  

102 FQH 3 فقه الطهارة والصالة  

130 ISS 3 المدخإ إلى الدعوة واإلعالم اإلسالمي  

200 ISS 3 أساليب البح  ومصادر الدراسات اإلسالمية  

111 ASL ( 3التالوة والحفظ )1 ساعات عملي  

210 ASL ( 3التالوة والحفظ )111 1 ساعات عملي ASL 

310 ASL ( 3التالوة والحفظ )210 1 ساعات عملي ASL 

 

 ( ساعة معتمدة81ويخصج لها ) : متطلبا  القس اثالثً 

 ( ساعة معتمدة على النحو التالي:72المتطلبات اإلجبارية ) -أ 

 رم  المساق ورقمه اس  المساق الساعا  المعتمدة لب السابقالمتط

 203FQH فقه الصيام والاكاة والحج 3 

 130FQH 1القواعد اللغوية في أصول الفقه/  3 

 ASL 121 السيرة النبوية وأعمال الخلفاء الراشدين 3 

 ASL 130 المدخإ إلى العقيدة اإلسالمية 3 

101FQH 3 210 والقانون عقد الاواج في الفقه FQH 

 221FQH فقه الجهاد والعالقات الدولية 3 

 FQH 200 المعاوضات والتوثيقاتفقه  3 

101FQH 3 ( صليةالمصادر األأصول فقه) 230 FQH 

 FQH 232 2القواعد اللغوية في أصول الفقه/  3 

 250FQH لكترونية للعلوم الشرعيةالمصادر اإل 3 

 304FQH االطعمةيمان والنذور وفقه اإل 3 

 FQH 310 فرق الاواج في الفقه والقانون 3 

 311FQH أحكام التركات والمواري  3 

200 FQH 3  301 المشاركات والتبرعاتفقه FQH 

 321FQH نظام الحكم واالدارة في االسالم 3 

 ISS 316 أساليب تدريا العلوم الشرعية 3 

101FQH 3 422 فقه العقوباتFQH 

230 FQH 3 330 (لمصادر التبعيةأصول الفقه )ا FQH 

101FQH 3 431 الفقه المقارنFQH 

101FQH 3 433 النظريات الفقهية FQH 

330 FQH 3 ( طرق استنباط االحكامأصول فقه) 435 FQH 

101FQH 3 436 القواعد الفقهيةFQH 

101FQH 3 440 فقه القضاء وأصول المحاكمات الشرعية FQH 

101FQH 3  460 وفتاوى فقهية معاصرةقضايا FQH 
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 ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المواد التالية:9المتطلبات االختيارية )  –ب 

 رم  المساق ورقمه اس  المساق الساعا  المعتمدة

 IEB 220 مبادئ االقتصاد اإلسالمي 3

 FQH 201 طلب العلم وآدابهأحكام  3

 IEB 211 معامالت إسالميّة اقتصاديّة معاصرة 3

 ASL 313 تفسير آيات اإلحكام 3

 ISS 335 الخطابة والوعظ 3

 434FQH دراسة نصيه من كتب الفقه وأصوله 3

 FQH 437 أصول فقه )التعارض والترجيح( 3

 ASL 320 سانيدودراسة األ تخريج األحادي  النبوية 3

 438FQH المصطلح الفقهي 3

 ASL 420 شرح أحادي  األحكام 3

 ISS  433 نصوص من الدراسات اإلسالميّة باإلنجليايّة 3

                                                  
 

 المساقا  التي يطرحها قس  الفقه وأصوله

 رم  المساق ورقمه اس  المساق الساعا  المعتمدة

 101FQH التشريع اإلسالمي ومقاصده المدخإ إلى 3

 FQH 102 فقه الطهارة والصالة 3

 130FQH 1القواعد اللغوية في أصول الفقه/  3

 FQH 200 المعاوضات والتوثيقاتفقه  3

 FQH 201 أحكام طلب العلم وآدابه 3

 203FQH فقه الصيام والاكاة والحج 3

 FQH 210 عقد الاواج في الفقه والقانون 3

 211FQH حوال الشخصيةقه األف 3

 221FQH فقه الجهاد والعالقات الدولية 3

 FQH 230 صلية(أصول الفقه )المصادر األ 3

 231FQH علم أصول الفقه 3

 FQH 232 2القواعد اللغوية في أصول الفقه/  3

 250FQH لكترونية للعلوم الشرعيةالمصادر اإل 3

 FQH 301 المشاركات والتبرعاتفقه  3

 FQH 302 اإلسالميأحكام المعامالت في الفقه  3

 304FQH طعمةيمان والنذور واألفقه اإل 3

 FQH 310 فرق الاواج في الفقه والقانون 3

 311FQH أحكام التركات والمواري  3

 321FQH سالمدارة في اإلنظام الحكم واإل 3

 FQH 330 أصول الفقه )المصادر التبعية( 3

 422FQH فقه العقوبات 3

 431FQH الفقه المقارن 3

 FQH 433 النظريات الفقهية 3

 434FQH من كتب الفقه وأصوله ةدراسة نصي 3

 FQH 435 حكام(أصول الفقه )طرق اسنباط األ 3

 436FQH القواعد الفقهية 3

 FQH 437 أصول فقه )التعارض والترجيح ( 3

 438FQH المصطلح الفقهي 3

 FQH 440 كمات الشرعيةفقه القضاء وأصول المحا 3

 FQH 460 قضايا وفتاوى فقهية معاصرة 3
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 أعضاي  يئة التدريس في قس  الفقه وأصوله

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 ibraheem_j@yu.edu.jo دكتوراه استاي ابراهيم محمد ابراهيم الجوارنه

 Adam@yu.edu.jo دكتوراه استاي ادم نوح علي معابده

 osama.adnan@yu.edu.jo دكتوراه استاي اسامه عدنان عيد الغنميين

 fakeer@yu.edu.jo دكتوراه استاي اسامه علي مصطفى الفقير الربابعه

 damrah@yu.edu.jo دكتوراه استاي عبدالجليإ زهير عبدالجليإ ضمره

 albdarnah@yu.edu.jo دكتوراه استاي عبدهللا محمد االحمد البدارنة

 rababah@yu.edu.jo دكتوراه استاي عبدهللا محمد سعيد ربابعه

 rahhal@yu.edu.jo دكتوراه استاي عالءالدين حسين صديق رحال

 tlafha@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد محمود احمد طالفحه

 kinane@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك اشرف محمود عقلة بني كنانه

 samira@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك مريسامرة محمد حامد الع

 safiyeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك صفيه علي احمد الشرع

 abdelmohdi.ajlouni@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عبدالمهدي محمد سعيد احمد العجلوني

 firas.a@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك فراس عبدالحميد احمد الشايب

 yousef.a@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عبدهللا محمد الشريفينيوسف 

 israa.momani@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد اسراء موسى جفال المومني

 faten.haddad@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد فاتن مازن مرعي حداد

 niebal.etoum@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد نيبال محمد ابراهيم العتوم

 runda@yu.edu.jo ماجستير مدرس رنده عبدالكريم عبدالحفيظ العمري
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 الدين أصول قس 

 ،في الكلية  لعمداء الذي يقضددي بإنشدداء قسددمين أكاديميينا بقرار من مجلا 92/1993طلع العام الجامعي م عم القسددم أنشددئ

 م.1992ام وبذلك استقبإ القسم طلبته القدامى والمستجدين الذين قبلوا بعد ع

شامإ ودرجة كما يمنح درجة الماجستير في أصول الدين مسار االمتحان ال ،يمنح القسم درجة البكالوريوس في أصول الدين

 دكتوراه الفلسفة في التفسير وعلوم القرآن وفي الحدي  الشريف وعلومه.

ات الدينية في كإحياء المناسددددب ،مع المحليويسددددهم القسددددم كباقي أقسددددام الكلية في النشدددداطات العامة للكلية والجامعة والمجت

كما يرتبط  ،المشددددداركة في الندوات والدورات المتخصدددددصدددددةو وخطب الجمعة واليوم العلمي للكلية ،المسددددداجد والمدارس واألندية

إ طلبة سدددددائر سدددددائذة الاائرين واإلشدددددراف علىي الجامعات األخرى كتبادل األف  بعالقات أكاديمية تعاونية مع األقسدددددام المناظرة

 األمر الذي يسهم في مد جسور التعاون والتكامإ مع المجتمع المحلي والجامعي. ،الدراسات العليا ومناقشتها

ه مختبرات ويتبع ،ويضددددم القسددددم تح  جناحه برنامج القرآن الكريم الذي يشددددرف على عملية تعليم التالوة والحفظ والتجويد

 تعالى. لقرآن الكريم نواة لقسم القراءات القرآنية مستقبال إن شاء هللاويجري التخطيط حاليا لجعإ برنامج ا ،التالوة

 

Usul.dept@yu.edu.jo 

 5452فرعي  0096227211111هاتف 
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 البكالوريوس لمرحلة الدين أصول لقس  الدراسية الخطة

 الية:ام المتطلبات التتمنح درجة البكالوريوس في تخصج "أصول الدين" في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بعد إتم

ادرة بموجب وتعديالتها الص 1991( لسنة 2الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم )

 .م1976( لعام 76نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم )

 ة وتشمإ:( ساعة معتمد27تخصج لها ): متطلبا  الجامعـةأوك: 

 على النحو التالي: ( ساعة معتمدة12تخصج لها ) متطلبا  اجبارية:أ. 

 المتطلب سابق عدد الساعا  اس  المساق رم  المساق

AL 101  1لغة عربية  3  

EI 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EI 99  ستدراكي.إ –مهارات لغة إنجلياية   استدراكي 

AL 99  ستدراكيا –لغة عربية   استدراكي 

COMP 99  ستدراكي.إ –مهارات حاسوب   استدراكي 

  

لى النحو ع ارج كليته في أحد المجاالتخ ( سددداعات معتمدة يختارها الطالب من15تخصدددج لها ) اختيارية: متطلبا ب. 

 التالي:

مدةالساعا  المعت اس  المساق رم  المساق الرق   

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 104 3 الفن والسلوك 

4. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

5. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

6. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

7. Hum 108 3 التفكير مهارات 

8. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

9. Hum111 3 تاريخ القدس 

10. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

11. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 عتكنولوجيا المعلومات والمجتم 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

7. Sci 107 3 البح  العلمي 
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عة والدراسات وأصوله في كلية الشري المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في  تخصج الفقه تطلبا  الكليةم ثاميًا:

 -( ساعة معتمدة كما يلي:24اإلسالمية )

 المتطلب السابق الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق ورقمه

108 CSI 3 مهارات الحاسوب  

110 ASL 3 علوم القرآن الكريم  

101FQH 3 المدخإ إلى التشريع اإلسالمي ومقاصده  

120 ASL  3 السنة النبوية وعلومهاالمدخإ إلى  

102 FQH 3 فقه الطهارة والصالة  

130 ISS 3 المدخإ إلى الدعوة واإلعالم اإلسالمي  

200 ISS 3 أساليب البح  ومصادر الدراسات اإلسالمية  

111 ASL 
 ساعات عملي( 3التالوة والحفظ )

 ساعتان عملي(2 ،ساعة نظري1)
1  

210 ASL 
 ت عملي(ساعا 3التالوة والحفظ )

 ساعتان عملي(2 ،ساعة نظري1)
1 111 ASL 

310 ASL 
 ساعات عملي( 3التالوة والحفظ )

 ساعتان عملي(2 ،ساعة نظري1)
1 210 ASL 

 
 

 -( ساعة معتمدة وفق ما يلي:81ويخصج لها ) : متطلبا  القس ثالثًا

 اآلتي: ( ساعة معتمدة على النحو72المتطلبات اإلجبارية ) -أ

 رم  المساق ورقمه اس  المساق الساعا  المعتمدة قالمتطلب الساب

 ASL112 تفسير القرآن الكريم بالَمنقول 3 

 FQH203 فقه الصيام والاكاة والحج 3 

 FQH130 1القواعد اللغوية في أصول الفقه/  3 

 ASL121 السيرة النبوية وأعمال الخلفاء الراشدين 3 

 ASL122 دراسة تحليلية لألربعين النووية 3 

 ASL130 المدخإ إلى العقيدة اإلسالمية 3 

 ASL211 تفسير القرآن الكريم بالَمعقول 3 

 FQH211 فقه األحوال الشخصية 3 

 FQH231 علم أصول الفقه 3 

 ASL220 دراسات في أحادي  الصحيحين 3 

ASL130 3 االيمان باهلل تعالى والقدر ASL230 

 ASL311 ةأساليب البيان في القرآن والسن 3 

 ASL312 إعجاز القرآن الكريم 3 

 ISS316 أساليب تدريا العلوم الشرعية 3 

 IEB211 معامالت اقتصادية إسالمية معاصرة 3 

 ASL320 تخريج األحادي  النبوية ودراسة األسانيد 3 

ASL130 3 النبوات والسمعيات ASL330 

ASL130 3 الفرق اإلسالمية ASL336 

 ASL410 ينمناهج المفسر 3 

 ASL413 تفسير تحليلي 3 

 ASL426 شرح أحادي  األحكام 3 

 ASL428 مناهج المحدثين 3 

ASL130 3 مقارنة األديان ASL430 

 ASL431 تيارات فكرية معاصرة 3 
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 -( ساعة معتمدة يختارها الطالب من المواد اآلتية :9المتطلبات  االختيارية  )  –ب 

 رم  المساق ورقمه س  المساقا الساعا  المعتمدة

 IEB220 مبادئ االقتصاد  اإلسالمي 3

 FQH232 2/القواعد اللغوية في أصول الفقه 3

 FQH250 لكترونية للعلوم الشرعيةالمصادر اإل 3

 ASL221 الهدي النبوي في األدب والرقاق 3

 ASL212 القصج القرآني 3

 ASL213 األخالق في القرآن 3

 ISS322 ديات المعاصرةاألسرة والتح 3

 FQH304 فقه اإليمان النذور واألطعمة 3

 FQH311 أحكام التركات والمواري  3

 ASL313 تفسير آيات األحكام 3

 FQH422 فقه العقوبات 3

 ASL314 دراسات معاصرة في التفسير 3

 ASL321 دراسات معاصرة في السنة النبوية 3

 ASL322 الشريفاإلعجاز العلمي في الحدي  النبوي  3

 ASL323 أحادي  البيوع 3

 ASL412 دراسة نصية من كتب التفسير 3

 ASL414 نصوص من التفسير والحدي  باللغة اإلنجلياية 3

 ASL437 أحادي  الفتن وأشراط الساعة 3

 ASL332 أديان وفرق 3

 FQH302 أحكام المعامالت في الفقه اإلسالمي 3

 

 

 ول الدينالمواد التي يطرحها قس  أص

 رم  المساق ورقمه اس  المساق الساعا  المعتمدة

 ASL110 علوم القرآن الكريم 3

 ASL111 ساعتان عملي( 2  ،ساعة نظري 1) التالوة والحفظ 1

 ASL112 تفسير القرآن الكريم بالَمنقول 3

 ASL120 المدخإ إلى السنة النبوية وعلومها 3

 ASL121 راشدينالسيرة النبوية وأعمال الخلفاء ال 3

 ASL122 دراسة تحليليلة لألربعين النووية 3

 ASL130 المدخإ إلى العقيدة اإلسالمية 3

 ASL210 ساعتان عملي( 2 ،ساعة نظري 1) التالوة والحفظ 1

 ASL211 تفسير القرآن الكريم بالَمعقول 3

 ASL212 القصج القرآني 3

 ASL213 األخالق في القرآن 3

 ASL220 ادي  الصحيحيندراسات في أح 3

 ASL221 الهدى النبوي في األدب والرقاق 3

 ASL230 اإليمان باهلل تعالى والقدر 3

 ASL310 ساعتان عملي(2 ،ساعة نظري1) التالوة والحفظ 1

 ASL311 أساليب البيان في القرآن والسنة 3

 ASL312 إعجاز القرآن الكريم 3

 ASL313 تفسير آيات األحكام 3

 ASL314 سات معاصرة في التفسيردرا 3

 ASL320 تخريج األحادي  النبوية ودراسة األسانيد 3

 ASL321 دراسات معاصرة في السنة النبوية 3

 ASL322 اإلعجاز العلمي في الحدي  النبوي الشريف 3

 ASL323 أحادي  البيوع 3

 ASL330 النبوات والسمعيات 3
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 رم  المساق ورقمه اس  المساق الساعا  المعتمدة

 ASL331 الفرق اإلسالمية 3

 ASL332 فرقأديان و 3

 ASL410 مناهج المفسرين 3

 ASL412 دراسة نصية من كتب التفسير 3

 ASL413 تفسير تحليلي 3

 ASL414 نصوص من التفسير والحدي  باللغة اإلنجلياية 3

 ASL420 شرح أحادي  األحكام 3

 ASL421 مناهج المحدثين 3

 ASL422 أحادي  الفتن وأشراط الساعة 3

 ASL430 مقارنة األديان 3

 ASL431 تيارات فكرية معاصرة 3

  
 

أصول الدين قس أعضاي  يئة التدريس في   

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 shouha@yu.edu.jo دكتوراه استاي خالد نواف احمد الشوحة

 khader@yu.edu.jo دكتوراه استاي زكريا علي محمود الخضر

 saeedb@yu.edu.jo دكتوراه تاياس سعيد محمد علي بواعنه

 Shihadah@yu.edu.jo دكتوراه استاي شحادة احميدي البخي  العمري

 abdullah-swalmah@yu.edu.jo دكتوراه استاي عبدهللا مرحول سالم السوالمه

 mhawari@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد رضا حسن الحوري

 Almohammad@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد زهير عبدهللا المحمد

 mtawalbeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد عبدالرحمن احمد طوالبه

 Alomari_m@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد علي قاسم العمري

 Mohammado@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد عوده احمد الحوري

 mansourm@yu.edu.jo دكتوراه استاي منصور محمود حسن ابوزينه

 Shatnawi@yu.edu.jo دكتوراه استاي ضاحي علي شطناوي يحيى

 khalida@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك خالد محمد محمود الشرمان

 abdulrazak@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عبدالرزاق احمد اسعد رجب

 a.m.basal@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عبدالرزاق موسى عبدالرحمن ابوالبصإ

 aljamal@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك حمد احمد عبدالعايا الجمإم

 najah.az@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك نجاح محمد حسين العاام

 ahmad.manai@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد احمد عبدالمولى رويجي مناعي

 raed.said@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد رائد سعيد احمد بني عبدالرحمن

 nasr@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد سميره طاهر محمد نصر

 nsharyri@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد نذير نبيإ عبدالحميد الشرايري

 haifa.ziadah@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد هيفاء مصطفى يوسف الايادة

 eman.banyamer@yu.edu.jo ماجستير مدرس ايمان محمد امين حسن بني عامر

 hosam.k@yu.edu.jo ماجستير مدرس حسام خالد محمد السقار

 salam.o@yu.edu.jo ماجستير مدرس سالم جميإ عبدهللا العمري

 abdulelah.jboor@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبد االله صالح عطا هللا الجبور

 mshamali@yu.edu.jo ماجستير مدرس مأمون عمر محمد الشمالي

 omari.m@yu.edu.jo ماجستير مدرس د احمد محمد العمريمحم

 huwaida@yu.edu.jo ماجستير مدرس هويدا احمد قاسم الخطيب

 haithamd@yu.edu.jo ماجستير مدرس هيثم سليمان حسن الدهون
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 اتسومــية والمصار  اكقتصــاد قسـ 

ة إلى لتلبية الحاج .8/1/2001 خ( تاري1/2001ء رقم )أنشدددئ قسدددم االقتصددداد والمصدددارف اإلسدددالمية بقرار مجلا العمدا

شريعة اصة خ ،متخصصين في االقتصاد اإلسالمي والمصارف اإلسالمية ممن يجمعون بين المعرفة في علوم االقتصاد وعلوم ال

 .إلسالمي والعالميي واوتاايد االهتمام به على المستوى المحل ،بعد نمو هذا العلم وظهور النمايج التطبيقية لبعض مسائله وأحكامه

يمنح درجة  –وبالنسدددبة للدراسدددات العليا فقد كان قسدددم الفقه والدراسدددات اإلسدددالمية ومن قبله مركا الدراسدددات اإلسدددالمية 

القتصددداد الماجسدددتير في االقتصددداد اإلسدددالمي منذ أكثر من عشدددر سدددنوات إال أن القسدددم الحالي أصدددبح يمنح درجة الماجسدددتير في ا

( 31/2001رقم) حي  صدددر قرار مجلا العمداء ،درجة الدكتوراه في االقتصدداد والمصددارف اإلسددالميةو يةوالمصددارف اإلسددالم

 المتضمن إنشاء برنامج الدكتوراه في االقتصاد والمصارف اإلسالمية. 27/8/2001تاريخ 

ويطمح القسدددم امإ لالقتصددداد اإلسدددالمي. ك يحتضدددن قسدددم االقتصددداد والمصدددارف اإلسدددالمية كرسدددي الشددديخ صدددالح عبد هللا

 .باستقطاب نخبة ممياة من خبراء االقتصاد والمصارف اإلسالمية خالل األعوام القادمة

 

Islamiceco.dept@yu.edu.jo 

 5512 فرعي 0096227211111هاتف 

 

  



 

279 
 

 البكالوريوس لمرحلة اتسومية والمصار  اكقتصاد لقس  الدراسية الخطة

مام المتطلبات والمصارف اإلسالمية" في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بعد إت تمنح درجة البكالوريوس في تخصج "االقتصاد

 التالية:

صادرة لاوتعديالتها   2008( لسنة 6الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة  البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم )

 .م1976( لعام 76) بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:27تخصج لها ): متطلبا  الجامعـةأوك: 

 على النحو التالي: ( ساعة معتمدة12تخصج لها ) متطلبا  اجبارية:أ. 

 المتطلب سابق عدد الساعا  اس  المساق رم  المساق

AL 101  1لغة عربية  3  

EI 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102  الوطنيةالتربية  3  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EI 99  ستدراكي.إ –مهارات لغة إنجلياية   استدراكي 

AL 99  ستدراكيا –لغة عربية   استدراكي 

COMP 99  ستدراكي.إ –مهارات حاسوب   استدراكي 

  

لى النحو ع مجاالتارج كليته في أحد الخ ( سددداعات معتمدة يختارها الطالب من15تخصدددج لها ) اختيارية: متطلبا ب. 

 التالي:

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 104 3 الفن والسلوك 

4. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

5. Hum 106  3 الثقافات اإلنسانيةمقدمة في دراسة 

6. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

7. Hum 108 3 مهارات التفكير 

8. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

9. Hum111 3 تاريخ القدس 

10. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

11. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

7. Sci 107 3 البح  العلمي 
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عة والدراسات المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في  تخصج الفقه وأصوله في كلية الشري الكلية تطلبا م ثاميًا:

 -( ساعة معتمدة كما يلي:24اإلسالمية )

 المتطلب السابق الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق ورقمه

108 CSI 3 مهارات الحاسوب  

110 ASL 3 علوم القرآن الكريم  

101FQH 3 المدخإ إلى التشريع اإلسالمي ومقاصده  

120 ASL 3 المدخإ إلى السنة النبوية وعلومها  

102 FQH 3 فقه الطهارة والصالة  

130 ISS 3 المدخإ إلى الدعوة واإلعالم اإلسالمي  

200 ISS 3 أساليب البح  ومصادر الدراسات اإلسالمية  

111 ASL 
 ملي(ساعات ع 3التالوة والحفظ )

 ساعتان عملي(2 ،ساعة نظري1)
1  

210 ASL 
 ساعات عملي( 3التالوة والحفظ )

 ساعتان عملي(2 ،ساعة نظري1)
1 111 ASL 

310 ASL 
 ساعات عملي( 3التالوة والحفظ )

 ساعتان عملي(2 ،ساعة نظري1)
1 210 ASL 

 

 

 -( ساعة معتمدة وفق ما يلي:81: متطلبات القسم ويخصج لها )ثالث ا

 ( ساعة معتمدة على النحو التالي:69لمتطلبات اإلجبارية )ا -أ

 رم  المساق ورقمه اس  المساق الساعا  المعتمدة المتطلب السابق

 IEB 121 مبادئ االقتصاد والمصارف اإلسالمية 3 

ECON 101 3 مدخإ إسالمي إلى النظرية االقتصادية الكلية IEB 221 

ECON 102 3 ة االقتصادية الجائيةمدخإ إسالمي إلى النظري IEB 222 

IEB 121 3 الفكر االقتصادي والمصرفي في اإلسالم IEB 223 

 IEB 231 المالية العامة في اإلسالم 3 

ECON 101 3 اقتصاديات النقود في اإلسالم IEB 321 

ECON 101 3 اقتصاديات الاكاة والوقف IEB 331 

IEB 221 3 التنمية والتخطيط في اإلسالم IEB 332 

IEB 221 3 االقتصاد الدولي اإلسالمي IEB 333 

IEB 121 

FQH 301 
 IEB 342 العميات المصرفية اإلسالمية 3

FQH 301 3 التمويإ واالستثمار في اإلسالم IEB 431 

ACC101 

IEB 342 
 IEB 441 محاسبة المؤسسات المالية اإلسالمية 3

FQH 301 3 األسواق المالية والنقدية IEB 442 

IEB 342 3 الرقابة على المصارف اإلسالمية IEB 445 

FQH 301 3 التأمين والشركات اإلسالمية IEB 446 

IEB 431 3 دراسة الجدوى االقتصادية من منظور إسالمي IEB 432 

 FQH 200 فقه المعاوضات والتوثيقات 3 

 FQH 301 فقه المشاركات والتبرعات 3 

 ECON 101 مبادئ االقتصاد الكلي 3 

 ECON 102 مبادئ االقتصاد الجائي 3 

 ECON 105 مبادئ في االقتصاد الرياضي 3 

 ACC 101 (1مبادئ في المحاسبة ) 3 

 STAT107 اإلحصاء لطلبة االقتصاد واإلدارة 3 
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 -( ساعة معتمدة يختارها الطالب من المواد التالية :12)  االختيارية المتطلبات  –ب 

المتطلب 

 السابق

الساعا  

 المعتمدة
 اس  المساق

رم  المساق 

 ورقمه

 IEB 324 لنقود والمكاييإ واألوزانا 3 

SCI 108 3 تطبيقات حاسوبية في المالية اإلسالمية IEB 330 

ECON 101 3 مشكالت اقتصادية معاصرة في العالم اإلسالمي IEB 338 

IEB 121 3 التسويق المصرفي اإلسالمي IEB 341 

ECON 102 3 االقتصاد االجتماعي في اإلسالم IEB 430 

IEB 121 3 إدارة المخاطر من منظور إسالمي IEB 444 

FQH 301 3 التطبيقات الحديثة في االقتصاد اإلسالمي IEB 447 

IEB 342 3 الهندسة المالية اإلسالمية IEB 449 

 ASL 130 المدخإ إلى العقيدة اإلسالمية 3 

 FQH 203 الحجفقه الصيام والاكاة و 3 

 FQH 231 علم أصول الفقه 3 

 FQH 436 القواعد الفقهية 3 

 

 

 المواد التي يطرحها القس 

 رم  المساق ورقمه اس  المساق

IEB 121 مبادئ االقتصاد والمصارف اإلسالمية 

IEB 211 معامالت اقتصادية إسالمية معاصرة 

IEB 220 مبادئ االقتصاد اإلسالمي 

IEB 221 سالمي إلى النظرية االقتصادية  الكليةمدخإ إ 

IEB 222 مدخإ إسالمي إلى النظرية االقتصادية  الجائية 

IEB 223 الفكر االقتصادي والمصرفي في اإلسالم 

IEB 231 المالية العامة في اإلسالم 

IEB 321 اقتصاديات النقود في اإلسالم 

IEB 324 النقود والمكاييإ واألوزان 

IEB 330 ات حاسوبية في المالية اإلسالميةتطبيق 

IEB 331 اقتصاديات الاكاة والوقف 

IEB 332 التنمية والتخطيط في اإلسالم 

IEB 333 االقتصاد الدولي اإلسالمي 

IEB 338 مشكالت اقتصادية معاصرة  في العالم اإلسالمي 

IEB 341 التسويق المصرفي اإلسالمي 

IEB 342 يةالعمليات المصرفية اإلسالم 

IEB 430 االقتصاد االجتماعي في اإلسالم 

IEB 431 التمويإ واالستثمار في اإلسالم 

IEB 432 دراسة الجدوى االقتصادية من منظور إسالمي 

IEB 441 محاسبة المؤسسات المالية اإلسالمية 

IEB 442 األسواق المالية والنقدية في اإلسالم 

IEB 444 إدارة المخاطر من منظور إسالمي 

IEB 445 الرقابة على المصارف اإلسالمية 

IEB 446 التأمين والشركات اإلسالمية 

IEB 447 التطبيقات الحديثة في االقتصاد اإلسالمي 

IEB 449 الهندسة المالية اإلسالمية 
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 اكقتصاد والمصار  اتسومية قس أعضاي  يئة التدريس في 

 لكتروميالبريد ات  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 eobadh@yu.edu.jo دكتوراه استاي ابراهيم عبدالحليم محمود عباده

 alsaad@yu.edu.jo دكتوراه استاي احمد محمد احمد السعد

 zakariya@yu.edu.jo دكتوراه استاي زكريا سالمه عيسى شطناوي

 amer.y@yu.edu.jo دكتوراه استاي عامر يوسف محمد العتوم

 sabhany@yu.edu.jo دكتوراه استاي السبهانيعبدالجبار حمد عبيد 

 amousa@yu.edu.jo دكتوراه استاي عبدالناصر موسى عبدالرحمن ابوالبصإ

 e_barakat@yu.edu.jo دكتوراه استاي عماد رفيق خالد بركات

 adnanr@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عدنان محمد يوسف ربابعة

 m.b.eisa@yu.edu.jo دكتوراه مشارك استاي محمد محمود النجي بني عيسى

 maysaa.m@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك ميساء منير حسن ملحم

 najeeb.k@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك نجيب سمير نجيب خريا

 ahmad.k@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد احمد سليمان محمود خصاونه

 amjad.s@yu.edu.jo توراهدك استاي مساعد امجد سالم قويدر لطايفه

 kulood.t@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد خلود احمد محمود طنش

 shadi.h@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد شادي خليفة محمد االحمد

 abdalla.badarin@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد عبدهللا محمد خلف البدارين

 m.jarrah@yu.edu.jo توراهدك استاي مساعد مفلح فيصإ مفلح الجراح

 nesreen@yu.edu.jo ماجستير مدرس نسرين ماجد حسن دحيله
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 اتسومية الدراسا  قس 

ليضم تح  جناحيه تخصصات  8/1/2001بتاريخ  2000 /1الدراسات اإلسالمية بقرار مجلا العمداء في جلسته رقم   أنشئ قسم

 :ثالثة

 .اإلسالمية : تخصج التربيةأوال  

 .اإلسالمي  واإلعالم  : تخصج الدعوةاثاني  

 .: تخصج الدراسات األسريةاثالث  

لقسم درجة البكالوريوس الهذا يمنح  اوتطبيق   اوعالمي   اوعربي   اهذا وجاء فتح هذه التخصصات الجديدة تلبية للحاجة الماسة إليها محلي  

ي. كما يمنح درجة دراسات األسرية والدعوة واإلعالم اإلسالمال ،في الدراسات اإلسالمية في ثالثة مسارات هي: التربية اإلسالمية

 .الماجستير والدكتوراه في التربية اإلسالمية

 .ساسيةأيطرح القسم مساقين ضمن متطلبات الجامعة االختيارية هما مساق نظام األسرة في اإلسالم ومساق مفاهيم إسالمية 

 

Islamicstudies.dept@yu.edu.jo 

 5264 فرعي 0096227211111هاتف 
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  البكالوريوس لمرحلة اتسومية الدراسا  لقس  الدراسية الخطة

عد إتمام بفي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بمساراته الثالثة تمنح درجة البكالوريوس في تخصج الدراسات اإلسالمية 

 المتطلبات التالية:

لصادرة وتعديالتها ا  2008( لسنة 6يوس في جامعة اليرموك رقم )الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة  البكالور

 .م1976( لعام 76بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم )

 

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:27تخصج لها ): متطلبا  الجامعـةأوك: 

والدراسات ، إلسالمياوالدعوة واإلعالم  ،الثة: التربية اإلسالميةتتكون الخطة الدراسية لبرنامج الدراسات اإلسالمية بمساراته الث

 من المتطلبات التي يبينها الجدول التالي:  ،األسرية

 على النحو التالي: ( ساعة معتمدة12تخصج لها ) متطلبا  اجبارية:أ. 

 المتطلب سابق عدد الساعا  اس  المساق رم  المساق

AL 101  1لغة عربية  3  

EI 101 ارات لغة إنجليايةمه  3  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EI 99  ستدراكي.إ –مهارات لغة إنجلياية   استدراكي 

AL 99  ستدراكيا –لغة عربية   استدراكي 

COMP 99  ستدراكي.إ –مهارات حاسوب   استدراكي 

  

 ى النحو التالي:خارج كليته عل ختارها الطالب من( ساعات معتمدة ي15تخصج لها ) اختيارية: متطلبا ب. 

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 104 3 الفن والسلوك 

4. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

5. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

6. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

7. Hum 108 3 مهارات التفكير 

8. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

9. Hum111 3 تاريخ القدس 

10. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

11. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

اقا  العلميةلمسا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

7. Sci 107 3 البح  العلمي 
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عة والدراسات المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في  تخصج الفقه وأصوله في كلية الشري تطلبا  الكليةم ثاميًا:

 ( ساعة معتمدة كما يلي:24اإلسالمية )

 المتطلب السابق الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق ورقمه

108 CSI 3 مهارات الحاسوب  

110 ASL  3 القرآن الكريمعلوم  

101FQH 3 المدخإ إلى التشريع اإلسالمي ومقاصده  

120 ASL 3 المدخإ إلى السنة النبوية وعلومها  

102 FQH 3 فقه الطهارة والصالة  

130 ISS 3 المدخإ إلى الدعوة واإلعالم اإلسالمي  

200 ISS 3 أساليب البح  ومصادر الدراسات اإلسالمية  

111 ASL ساعات عملي( 3والحفظ ) التالوة 

 ساعتان عملي(2 ،ساعة نظري1)

1  

210 ASL ( 3التالوة والحفظ )ساعات عملي 

 ساعتان عملي(2 ،ساعة نظري1)

1 111 ASL 

310 ASL ( 3التالوة والحفظ )ساعات عملي 

 ساعتان عملي(2 ،ساعة نظري1)

1 210 ASL 

 

 -عل  النحو اآلتي: ( ساعة معتمدة81: متطلبا  التخصص ويخصص لها )ثالثًا

 ( ساعة معتمدة.48للتخصج ) المشتركة المتطلبات اإلجبارية .1

 ( ساعة معتمدة.21المتطلبات اإلجبارية للمسار ) .2

 .( ساعة معتمدة12المتطلبات االختيارية للتخصج ويخصج لها ) .3

 ( ساعة معتمدة:48للتخصص )الم تركة المتطلبا  اتجبارية  .1

اس  المساق             الساعا  المعتمدة  رم  المساق ورقمه 

ISS  111 المدخإ إلى التربية اإلسالمية 3  

 FQH  203 فقه الصيام والاكاة والحج 3

ASL  121  السيرة النبوية وإعمال الخلفاء الراشدين 3  

ASL  130 المدخإ إلى العقيدة اإلسالمية 3  

 FQH  231 علم أصول الفقه 3

ماإلرشاد األسري في اإلسال 3  ISS  222  

ISS  231 اإلعالم الدعوي 3  

ISS  232 قواعد الدعوة وفنونها 3  

ISS  304 حاضر العالم اإلسالمي 3  

ISS  310 المضامين التربوية في الكتاب والسنة 3  

ISS  312 البح  الميداني في الدراسات اإلسالمية 3  

ISS  316 أساليب تدريا العلوم الشرعية 3  

ديات المعاصرةاألسرة والتح 3  ISS  322  

ISS  323 التأهيإ األسري في اإلسالم 3  

عامالت اقتصادية إسالمية معاصرةم 3  IEB  211 

ISS  404 علم االجتماع اإلسالمي 3  
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 للمسار: المتطلبا  اتجبارية .2

 ( ساعة معتمدة:21) لمسار التربية اتسوميةالمتطلبا  اتجبارية أ. 

اس  المساق             الساعا  المعتمدة  رم  المساق ورقمه 

ISS  210 تربية األوالد في اإلسالم 3  

ISS  213 مؤسسات التربية اإلسالمية 3  

 FQH  211 فقه األحوال الشخصية 3

ISS  410 علم النفا التربوي من منظور إسالمي 3  

ISS  413 مبادئ وقيم التربية اإلسالمية 3  

ميةمناهج التربية اإلسال 3  ISS  412  

ISS  741 المعلم والمتعلم في التربية اإلسالمية 3  

 

 

 ( ساعة معتمدة:21) لمسار الدعوة واتعوم اتسوميالمتطلبا  اتجبارية  ب.

اس  المساق             الساعا  المعتمدة  رم  المساق ورقمه 

ISS  230 إعداد الدعاة 3  

ISS  331 وسائإ االتصال الحديثة 3  

ISS  335 الخطابة والوعظ 3  

ISS  430 إنتاج البرامج الدينية 3  

اإلسالم في اإلعالم الغربي   3  ISS  431  

ISS  434 تحرير المواد اإلعالمية الدينية 3  

ة نظريات التأثير اإلعالمي للبرامج الديني  3  ISS  436  

 

 مدة:( ساعة معت21. المتطلبا  اتجبارية لمسار الدراسا  األسرية )ج

اس  المساق             الساعا  المعتمدة  رم  المساق ورقمه 

ISS  210 تربية األوالد في اإلسالم 3  

ISS  220 أحكام البي  المسلم وآدابه 3  

فقه األحوال الشخصية  3  FQH  211 

ISS  420 دراسات تربوية في آيات وأحادي  األسرة 3  

علم النفا التربوي من منظور إسالمي  3  ISS  104  

ISS  424 العالقات األسرية في اإلسالم 3  

ISS  425 مراحإ النمو في التربية اإلسالمية 3  
 

 

 ( ساعة معتمدة يختارها الطالب من أحد المجاالت التالية:12ويخصج لها )المتطلبا  اكختيارية  - 3

سومية  ) .أ  ( ساعا  معتمدة:3مساقا  اختيارية  في مجال  التربية ات 

اعا  المعتمدةالس  رم  المساق ورقمه اس  المساق 

ISS  414 إدارة الذات في التربية اإلسالمية 3  

ISS  415 تعديإ السلوك في التربية اإلسالمية 3  

ISS  641 التعليم اإلسالمي في األردن 3  

 

سومي ) .ب  ( ساعا  معتمدة:3مساقا  اختيارية في الدعوة واتعوم ات 

 رم  المساق ورقمه   المساقاس الساعا  المعتمدة

ISS  132 أخالق الدعاة وآدابهم 3  

*الخطابة والوعظ 3  ISS  335  

ISS  236 مناهج دعوية معاصرة 3  

ISS  437 تحليإ البرامج الدينية ونقدها 3  
 

 : لغير طلبة مسار الدعوة واإلعالم اإلسالمي.الخطابة والوعظ*
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 ( ساعا  معتمدة:3سرية )مساقا  اختيارية في مجال الدراسا  األ .ج

 رم  المساق ورقمه اس  المساق الساعا  المعتمدة

ISS  425 مراحإ النمو في التربية اإلسالمية 3  

ISS  426 الطفولة في اإلسالم 3  

 ISS 433 نصوص من الدراسات اإلسالمية باالنجلياية 3

 ألسرية.: لغير طلبة مسار الدراسات امراحإ النمو في التربية اإلسالمية *

 

 ( ساعا  معتمدة:3)أو الكلية القس  من خارج مساقا  اختيارية  .د

 رم  المساق ورقمه اس  المساق الساعا  المعتمدة

(1القواعد اللغوية في أصول الفقه ) 3  FQH  130 

 FQH  311 أحكام التركات والمواري  3

 ASL  211 تفسير القرآن بالمعقول 3

 RTV111 مبادئ اإلياعة والتلفايون 3

 

 

الدراسا   اتسومية المساقا  التي يطرحها قس   

 رم  المساق ورقمه اس  المساق الساعا  المعتمدة

ISS  111 المدخإ إلى التربية اإلسالمية 3  

ISS  130 المدخإ إلى  الدعوة واإلعالم اإلسالمي 3  

ISS  132 أخالق الدعاة وآدابهم 3  

إلسالميةأساليب البح  ومصادر الدراسات ا 3  ISS   200  

ISS  210 تربية األوالد في اإلسالم 3  

ISS  213 مؤسسات التربية اإلسالمية 3  

ISS  220 أحكام البي  المسلم وآدابه 3  

ISS  222 اإلرشاد األسري في اإلسالم 3  

ISS  230 إعداد الدعاة 3  

ISS  231 اإلعالم الدعوي 3  

ISS  232 قواعد الدعوة وفنونها 3  

ISS  236 مناهج دعوية معاصرة 3  

ISS  304 حاضر العالم اإلسالمي 3  

ISS  310 المضامين التربوية في الكتاب والسنة 3  

ISS  312 البح  الميداني في الدراسات اإلسالمية 3  

ISS  316 أساليب تدريا العلوم الشرعية 3  

ISS  322 األسرة والتحديات المعاصرة 3  

اإلسالم التأهيإ األسري في 3  ISS  323  

ISS  331 وسائإ االتصال الحديثة 3  

ISS  335 الخطابة والوعظ 3  

ISS  440 علم االجتماع اإلسالمي 3  

ISS  410 علم النفا التربوي من منظور إسالمي 3  

ISS  412 مناهج التربية اإلسالمية 3  

ISS  413 مبادئ وقيم التربية اإلسالمية 3  

ي التربية اإلسالميةالمعلم والمتعلم ف 3  ISS  741  

ISS  414 إدارة الذات في التربية اإلسالمية 3  

ISS  415 تعديإ السلوك في التربية اإلسالمية 3  

ISS  641 التعليم اإلسالمي في األردن 3  

ISS  420 دراسات تربوية في آيات وأحادي  األسرة 3  

ISS  424 العالقات األسرية في اإلسالم 3  

النمو في التربية اإلسالميةمراحإ  3  ISS  425  

ISS  426 الطفولة في اإلسالم 3  
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 رم  المساق ورقمه اس  المساق الساعا  المعتمدة

ISS  430 إنتاج البرامج الدينية 3  

ISS  431 اإلسالم في اإلعالم الغربي 3  

 ISS 433 نصوص من الدراسات اإلسالمية باالنجلياية 3

ISS  434 تحرير المواد اإلعالمية الدينية 3  

خالفأساليب الحوار وأدب ال 3  ISS  435  

ISS  436 نظريات التأثير اإلعالمي للبرامج الدينية 3  

ISS  437 تحليإ البرامج الدينية ونقدها 3  

 

 

 الدراسا  اتسومية قس أعضاي  يئة التدريس في 

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 matalqa@yu.edu.jo دكتوراه استاي أحالم محمود علي مطالقه

 sameera.rf@yu.edu.jo دكتوراه استاي سميره عبدهللا سليمان الرفاعي

 khatatbeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي عدنان مصطفى ابراهيم خطاطبه

 emad_sh@yu.edu.jo دكتوراه استاي عماد عبدهللا محمد الشريفين

 ibrahim.k@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك ابراهيم خلف سليمان الخالدي

 dahmadb@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك احمدضياءالدين حسين محمد الحسن

 asma.bniyonis@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك اسماء عبدالمطلب حسين بني يونا

 insherah.a@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك انشراح احمد توفيق اليبرودي

 a.lababneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عايش علي محمد لبابنه

 mohammad.r@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد احمد حسن ربابعه

 mohammed.t@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد جابر احمد ثلجي

 hyefa@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك هيفاء فياض وراد فوارس

 Walid_m@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك وليد احمد علي مساعده

 shboul@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد اسماء خليفه حامد الشبول

 tasnemnuh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد تسنيم نورالدين فالح المهيدات

 hanan.b@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد حنان علي حسين بدور

 raedh.nuseirat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد رائده خالد حمد نصيرات

 refai@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد نادر صدقي محمد رفاعي

 naheel.saleh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد نهيإ علي حسن صالح

 rzan_m@yu.edu.jo بكالوريوس مساعد تدريا رزان زين الدين فالح مهيدات
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 العلمي والبحث اتسومية للدراسا  با امج كرسي

المية في في كلية الشريعة والدراسات اإلس 19/9/2011اهانج للدراسات اإلسالمية والبح  العلمي بتاريخ أنشئ كرسي ب

 جامعة اليرموك ويهدف إلى تحقيق مايلي:

 .إجراء بحوث في التربية اإلسالمية والمصارف اإلسالمية والتمويإ وفي الدراسات المالياية والشرق األقصى .1

 ى اللغة العربية بحي  تشمإ المالياية واللغات األخرى.إجراء دراسات مترجمة من وإل .2

سية المتعلقة السعي إلى الحصول على تمويإ خارجي لألبحاث العلمية والمنح الدراسية وتنظيم المؤتمرات والحلقات الدرا .3

 بالحضارة اإلسالمية. 

 هداف الكرسي. تبادل الايارات بين أعضاء هيئة التدريا والطلبة في ماليايا واألردن للنهوض بأ .4

 تقديم دورات في الجامعة بشأن الموضوعات التي يهدف إليها الكرسي. .5

 تعريف الطلبة الماليايين واألردنيين بأهداف الكرسي ومهامه.  .6

قصى على إنشاء برنامج تثقيفي توعوي في مجاالت التعليم العالي والعمإ المصرفي والدراسات المالياية والشرق األ .7

 عاون مع خبراء في هذه المجالت. الصعيد المحلي بالت

 

 اتسومي لوقتصاد كامل عبدهللا صالح ال يخ كرسي

ة في جامع 8/4/1990الموافق  1410رمضان  12أنشئ كرسي الشيخ صالح عبدهللا كامإ لالقتصاد اإلسالمي بتاريخ 

لعليا وصاحب اعلمي والدراسات الالبح   وعميد امقرر   االيرموك يشكإ مجلا الكرسي من رئيا الجامعه وعميد كلية الشريعة عضو  

ام المجلا الكرسي أو من ينيبه وعضو واحد من يوي االختصاص يعينه رئيا الجامعه من خارج الجامعه لمدة ثالث سنوات ومن مه

 . وضع السياسه العامه للكرسي وفق أنظمة الجامعه وتعليماتها واإلشراف على أموال الكرسي وتنميتها وضبط نفقاتها
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 الرياضية التربية كلية

 اأصبح  قسم   ثم ،حي  كان  تتبع لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية 1981أنشئ  دائرة التربية الرياضية عام 

ة لي في المملكة األردنيلرسالة الجامعة ولتحقيق أهداف التعليم العا واستكماال   ،1988من أقسام كلية التربية والفنون عام  اأكاديمي  

قسمين  احالي   كلية بتحويإ القسم إلى كلية التربية الرياضية. وتضم ال 19/2/1993الهاشمية صدر قرار مجلا التعليم العالي بتاريخ 

 رياضة.وقسم علوم ال قسم التربية البدنية داريين هما:إ

برنامج ماجستير و ،لرسالة والشامإتطرح الكلية برنامجين لدرجة الماجستير هما برنامج ماجستير التربية البدنية بمسارين ا

 الرسالة والشامإ. اآخر في علوم الرياضة بمسارين أيض  

وية والقوات تهدف كلية التربية الرياضية إلى إعداد مدرسين مؤهلين من الجنسين لتغطية حاجة المدارس والمؤسسات الترب

بية الرياضية الخاصة ببرامج التر اخاص   اتولي الكلية اهتمام  كما  ،المسلحة األردنية واألندية والمراكا الرياضية وقطاعات الشباب

 .بالمعوقين

 

http://sports.yu.edu.jo/ 

Physicaledu.fac@yu.edu.jo 

 2591فرعي  0096227211111 هاتف

 

 

 

 :ديميةاألقسام األكا

  قسم علوم الرياضة 

 قسم التربية البدنية 
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 الرياضة علوم قس 

في علوم الرياضة/  يطرح القسم برنامج ماجستير ،1995/1996إنشاء القسم مع إعادة هيكلة أقسام الكلية في العام الدراسي  تمّ 

 .تخصج علوم الحركة بمساري الرسالة واالمتحان الشامإ

ألندية افي القسم في نمو وتطور الحركة الرياضية األردنية من خالل عملهم التطوعي في يساهم أعضاء هيئة التدريا 

 .ألعلى للشبابوالمجلا ا الرياضية األردنية واللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة األولمبية األردنية

بإلقاء  التدريا في القسمكما يقوم أعضاء هيئة  ،ينظم القسم ندوات ومحاضرات في مجال علوم الرياضة داخإ الجامعة

  .األخج محاضرات عامة في المدراس واألندية األردنية في مجاالت التربية الرياضية بشكإ عام ومجاالت علوم الرياضة على

 ،ا الحيويةويوجد في القسم مختبرات )الميكانيك ،ويشارك أعضاء هيئة التدريا في المؤتمرات العلمية في الوطن العربي

 ((.مختبر العالج الطبيعي ومركا قمة األداء )اإلعداد النفسي للرياضيين ،يا النشاط البدنيمختبر فسيولوج

 

 Physicaledu@yu.edu.jo 

 2656فرعي  0096227211111  هاتف 
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 ـ  علـوم الرياضةقسأعضاي  يئة التدريس في 

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 ahmed.bataineh@yu.edu.jo دكتوراه استاي احمد سالم بركات بطاينة

 husruz@yu.edu.jo دكتوراه استاي حسين حسن مصطفى ابوالرز

 khalid.z@yu.edu.jo دكتوراه استاي خالد محمود سالمه الايود

 AlKurdi@yu.edu.jo دكتوراه استاي الكردى زياد درويش مصطفى

 Hatamleh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مازن رزق صالح حتامله

 mohammadm@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد بديوي محمود بني ملحم

 famohammad@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد فايا عبداللطيف ابومحمد

 Al-Aly@yu.edu.jo اهدكتور استاي محمد محمود سليمان العلى

 mshatanawi@yu.edu.jo دكتوراه استاي معتصم محمود صيتان شطناوي

 wasfee@yu.edu.jo دكتوراه استاي وصفي محمد فرحان الخااعله

 raalhorani@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك رماي احمد مجلي الحوراني

 samir.qasim@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك سمير حسن مصطفى قاسم

 Ghada@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك  اده محمد كمال الخصاونه

 mariam.a@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك مريم احمد عبدهللا ابوعليم

 rashad.alzoubi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد رشاد طارق احمد الاعبي

 nehad@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد نهاد محمد طعمه مخادمه

 Basma@yu.edu.jo ماجستير مدرس بسمه احمد عبد الغااوى

 g.obidat@yu.edu.jo ماجستير مدرس  يد مندوب سالمه عبيدات

 m.hawari@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد محمود فياض الحوري

 wasimz@yu.edu.jo ماجستير مدرس وسيم يوسف احمد زيدان

 walidmha@yu.edu.jo جستيرما مدرس وليد محمود حسين صبابحة

 alali2000@yu.edu.jo بكالوريوس مساعد تدريا احمد محمد العائد العلى
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 البدمية التربية قس 

م التدريب واأللعاب تح  مسمى قس 1995/1996إنشاء القسم مع إعادة هيكلة أقسام كلية التربية الرياضية في العام الدراسي  تمّ 

البدنية  لتربيةايطرح القسم برنامج ماجستير في  ،2003القسم إلى قسم التربية البدنية ويلك في عام وجرى تعديإ اسم  ،الرياضية

اضية واساليب ويطرح القسم المساقات العملية لطلبة البكالوريوس ومساقات االدارة في التربية الري ،بمساري الرسالة والشامإ

 .رياضي لأللعاب الجماعية والفردية والتربويةالتدريا والمناهج في التربية الرياضية والتدريب ال

 

 

جال التدريب موكذلك تقديم االستشارات الرياضية في  ،ويساهم أعضاء هيئة التدريا في تدريب األندية الرياضية األردنية 

لحركة الرياضية اور وكذلك يساهم أعضاء هيئة التدريا في القسم في نمو وتط ،وإدارة النشاطات الرياضية وتحكيم األلعاب الرياضية

ن اللجنة األولمبية األردنية األردنية في األندية الرياضية األردنية واالتحادات الرياضية األردنية المختلفة واللجان الفرعية المنبثقة ع

 .والمجلا األعلى للشباب

نظم القسم يكما  ،ن العربييشارك أعضاء هيئة التدريا في المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقد في مختلف أنحاء الوط

ب الرياضية بطلبة الكلية في مختلف األلعا ةكما ينظم بطوالت رياضية خاص ،دورات تحكيم وتدريب في مختلف األلعاب الرياضية

 .ابهدف تنشيطهم وتشجيعهم على اإلبداع والتميّ 
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 2645فرعي  0096227211111  هاتف  
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 أعضاي  يئة التدريس في قس  التربية البدمية

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 ahmad.okor@yu.edu.jo دكتوراه استاي احمد امين محمد عكور

 Alwedyan@yu.edu.jo دكتوراه استاي حسن محمود علي الوديان

 rateb@yu.edu.jo دكتوراه استاي راتب محمد علي الداود

 Al-Momani@yu.edu.jo دكتوراه استاي زياد على عكاشه المومنى

 Makadmeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي عبدالكريم حسن محمد مخادمة

 khasawneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي كمال محمد كمال الخصاونة

 muhammadkba@yu.edu.jo دكتوراه استاي سالم يياباتمحمد خلف 

 abualkishek@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد علي احمد ابوالكشك

 Nart@yu.edu.jo دكتوراه استاي نارت عارف ابراهيم شوكه

 Shamrokh@yu.edu.jo دكتوراه استاي نبيإ محمد شمروخ حسن

 wrabadi@yu.edu.jo دكتوراه استاي وصال جريا اسعد الربضي

 Mardiny@yu.edu.jo دكتوراه استاي وليد هاشم خيرو الماردينى

 ahmad.essa@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك احمد عبدالسالم عبد عيسى

 ghassab@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك اسماعيإ  صاب اسماعيإ محمود

 M_diabat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد سالم فالح ييابات

 m.maqableh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد عادل محمود مقابلة

 nizar.m@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك ناار محمدخير فالح الويسي

 amal.alzoubi@yu.edu.jo ماجستير استاي مساعد امال سليمان صالح الاعبي

 zeyadfz@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد زياد فالح حمد الايود

 s.telfah@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد شافع سليمان سالم طلفاح

 Nedal_MMB@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد نضال مصطفى محمد بني سعيد

 basam.m@yu.edu.jo ماجستير مدرس بسام محمد عايد الخليفه

 somaya@yu.edu.jo ماجستير مدرس سميه محمد حموده اخويلة

 anan.b@yu.edu.jo ماجستير مدرس سين حامد بني هانيعنان ح

 yaser.t@yu.edu.jo ماجستير مدرس ياسر محمد علي طلفاح

 yhaddad@yu.edu.jo ماجستير مدرس يان سمير ساير حداد
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 الرياضيــة التربيــة كلـــية فــي البكــالوريوس لدرجــة الدراســية الخطـة

عليمات منح درجة ى درجة البكالوريوس في كلية التربية الرياضية في جامعة اليرموك والصادرة وفق تالخطة الدراسية التي تؤدي ال

ادات في جامعة الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهوتعديالتها  1991( لسنة 2البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم )

 .2003لسنة  118اليرموك رقم 

 -اضية الخطة الدراسية التي تؤدي الى درجة البكالوريوس في قسمي:تطرح كلية التربية الري .1

 .قس  علوم الرياضة 

 .قس  التربية البدمية 

 ن الخطة مشتركة لكال القسمين.أ اعلم  ** 

سددددداعة  (132الحد االدنى للسددددداعات المعتمدة المطلوبة للحصدددددول على درجة البكالوريوس في كلية التربية الرياضدددددية هو ) .2

 معتمدة.

 الخطة الدراسية المتطلبات التالية: تشمإ .3

 اكختياريــة اتجباريــة عدد الساعا  المتطــلبا 

 15 12 27 متطلبات جامعـة

 0 21 21 متطلبات كلــية

 6 78 84 متطلبات قسم التخصج

 21 111 132 المجمــوع

 

 تيـة:تُمنح درجة البكالوريوس في كلية التربية الرياضية بعد إتمام المتطلبات اآل

 ( ساعة معتمدة.27متطلبات الجامعة المبينة في التعليمات المذكورة ويخصج لها ) 

 ( ساعة معتمدة.21متطلبات الكلية االجبارية ويخصج لها ) 

 ( ساعة معتمدة.78متطلبات االجبارية للتخصج ويخصج لها )ال 

 ( ساعات معتمدة.6متطلبات االختيارية للتخصج ويخصج لها )تل 

 

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:27تخصج لها ) : امعـةمتطلبا  الج .1

 على النحو التالي: ( ساعة معتمدة12تخصج لها ) متطلبا  اجبارية:أ. 

 المتطلب سابق عدد الساعا  اس  المساق رم  المساق

AL 101  1لغة عربية  3  

EI 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EI 99  ستدراكي.إ –مهارات لغة إنجلياية   استدراكي 

AL 99  ستدراكيا –لغة عربية   استدراكي 

COMP 99  ستدراكي.إ –مهارات حاسوب   استدراكي 

  

دخإ نتائجـه وال ت ،*   يحسب ضمن الساعات المعتمدة المقـررة للتخرج وتعطى نتـائج هـذا المسـاق على أساس النجاح والرسـوب

معادلـة لها في ويعفى من دراسته خريجو الكلية العسكرية الملكية ومدرسة المرشحين والمعاهد ال ،اب المعـدل التراكميفي حس

ذه الحالة  تدخإ وفي ه ،بديال   ا( مساق  376ردن الحدي  تخ األردن ويجـوز للطلبة  ير األردنيين أن يدرسـوا مساق )تاريخ األ

 التراكمي للطالب. عالمة هذا المساق في حساب المعدل
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ة الدولية ويعفى من دراسة هذا  المساق من يحمإ الرخصـ ,** تحكم دراسة هذا المساق تعليمات خاصة بامتحان مستوى الحاسوب

 (.ICDLفي قيادة الحاسوب )

 

حو على الن خارج كليته في أحد المجاالت ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من15تخصج لها ) اختيارية: متطلبا ب. 

 التالي:

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 ر التربوي اإلسالميالفك 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

4. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

5. Sci 106 3 عدارة وتنمية المجتماإل 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 
 

 .( ساعة معتمدة21يخصج لها ) متطلبا  الكلية اكجبارية: .2

 متطلب سابق عدد الساعا  اس  المساق رم  المساق

Sci108 3 مهارات الحاسوب  

PE103 3 اإلعداد واللياقة البدنية  

PE106 3 التمرينات البدنية  

PE154 3 علم االجتماع الرياضي  

PE187 3 التشريح الوظيفي  

PE252 3 مبادئ علم النفا الرياضي  

PE262 3 استراتيجيات تدريا التربية الرياضية PE106 
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 .( ساعة معتمدة78ويخصج لها ) المتطلبا  اكجبارية للتخصص:أ.  : متطلبا  التخصص .3

 اس  المساق رم  المساق
عددالساعا  

 المعتمدة
 متطلب سابق

PE116 3 لعاب القوىتعليم أ  

PE141 3 تعليم كرة القدم  

PE142 3 تعليم كرة الطائرة  

PE175 3 في الرياضة التربية الصحية  

PE176 3 اإلصابات الرياضية وإسعافها  

PE212 3 تعليم الجمباز  

PE216 3 تدريب ألعاب القوى PE116 

PE218 3 تعليم السباحة  

PE234 3 تعليم وتدريب العاب المضرب  

PE241 3 تدريب كرة القدم PE141 

PE242 3 تدريب الكرة الطائرة PE142 

PE243 3 تعليم كرة السلة  

PE244 3 تعليم كرة اليد  

PE271 3 التربية الرياضية الخاصة  

PE287 3 فسيولوجيا النشاط البدني PE187 

PE289 3 القياس والتقويم في التربية الرياضية  

PE312 3 ازتدريب الجمب PE212 

PE318 3 تدريب السباحة PE218 

PE343 3 تدريب كرة السلة PE243 

PE344 3 تدريب كرة اليد PE244 

PE363 3 مبادئ التدريب الرياضي  

PE383 3 علم الحركة والميكانيكا الحيوية PE287 

PE457 3 اإلدارة والتنظيم في التربية الرياضية  

PE461 3 مناهج التربية الرياضية  

PE462 3 التدريب العملي في التربية الرياضية 

أنهى الطالب بنجاح 

 ( ساعات معتمدة99)

PE262 

PE463 3 مشروع التخرج 
أنهى الطالب بنجاح 

 ( ساعة معتمدة99)

 

 .( ساعات معتمدة6يختار منها الطالب ) المتطلبا  اكختيارية للتخصص: ب.         

 اس  المساق رم  المساق
ا  عدد الساع

 المعتمدة
 متطلب سابق

PE208 3 تعليم وتدريب األلعاب الصغيرة  

PE316 3 التخصج في ألعاب القوى PE216 

PE323  3 ألعاب الدفاع عن النفا وتدريبتعليم  

PE352 3 التعلم والتطور الحركي PE252 

PE389 3 البح  العلمي واإلحصاء في التربية الرياضية  

PE407 3 األثقال واألجهاةالتدريب البدني ب  

PE418 3 التخصج في السباحة PE318 
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 ونـــالقام ةـــكلي

ولقد جاء  ،بكلية االقتصاد والعلوم اإلدارية القسم القانون الذي كان ملحق   اوهي تعتبر امتداد   1999أنشئ  كلية القانون عام 

 ،هي يات طبيعة خاصة تستدعي أن تكون ضمن كلية قائمة بذاتهاألن موضوعات القانون  اتحويإ قسم القانون إلى كلية مستقلة نظر  

مع المستجدات في مجاالت عقود التأمين والتحكيم التجاري الدولي وحقوق الملكية الفكرية  اكما أن تحويإ القسم إلى كلية جاء منسجم  

ارة المحاكم وبما يسمح بتعميق معرفة الطالب في والقانون الجنائي الدولي وعقود التجارة الدولية والحلول البديلة لفض النااعات وإد

 .وقد تم تحدي  الخطة الدراسية للكلية لتواكب هذه المستجدات ،هذه الموضوعات القانونية المتخصصة

بناء شبكة واسعة من العالقات مع نظيراتها من كليات القانون داخإ األردن والعالم العربي  -بعد إنشائها -واستطاع  الكلية 

كما وتنشط في بناء عالقات متمياة مع الهيئات المهنية والمحاكم داخإ األردن وخارجه. وتسعى  ،ل األجنبية على حد سواءوالدو

كما تسعى إلى نشر المعرفة القانونية وإثراء الحركة  ،الكلية جادة  إلى تخريج طلبة  مؤهلين قادرين على مواجهة المستقبإ باقتدار

واقتراح  ،وإبداء اآلراء القانونية والتعليق على أحكام المحاكم والتشريعات القانونية ،اث والمؤلفات القانونيةالفقهية من خالل نشر األبح

الحلول القانونية المناسبة لما يثار من قضايا قانونية. وفي مجال خدمة المجتمع فإن الكلية تتجاوب مع كإ ما يطلب منها من خالل 

انونية والمشاركة في الندوات وتقديم االقتراحات للجهات التي تطلبها في مجاالت القانون المختلفة. المساهمة في إلقاء المحاضرات الق

كما تمنح درجة الماجستير  ،وتمنح درجة البكالوريوس في القانون ،وقسم القانون الخاص ،تضم الكلية قسمين هما: قسم القانون العام

ون اإلداري بمساريه الرسالة والشامإ بما يعاز معرفة الخريجين لمواكبة المستجدات والقان ،والقانون المدني ،في القانون التجاري

 .في فروع القانون المختلفة
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 الخاص القامون قس 

ي القانون يعد قسم القانون الخاص كأحد األقسام الرئيسة في كلية القانون بسبب تنوع وشمول موضوعاته التي يطرحها ف

الخاص انون يقومون بتدريا مواد الق ،اةويضم القسم أساتذة يوو خبرة عالية ومعرفة متميّ  ،التجاري والمدني والدولي الخاص

التجاري الذي يشرف  )الماجستير( في القانون المطروحة في الخطة الدراسية لمرحلة البكالوريوس في القانون ولطلبة الدراسات العليا

ت والندوات المختلفة فقد سعى القسم وال ياال إلى عقد الدورا ،من قاعدة تطوير شخصية الطلبة وتوسيع آفاقهم اوانطالق   ،عليه القسم

نون الخاص وإحضار محاضرين من مختلف دول العالم إلعطاء المحاضرات المنهجية والالمنهجية المتعلقة بموضوعات القاللطلبة 

 المختلفة. 
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 ن الخاصأعضاي  يئة التدريس في قس  القامو

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 aymanmasadeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي ايمن خالد عبدالكريم مساعده

 dr_daradkehlafi@yu.edu.jo دكتوراه استاي الفي محمد موسى درادكة

 yusuf@yu.edu.jo دكتوراه استاي يوسف محمد قاسم عبيدات

 ibraheemo@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك يداتابراهيم محمد يوسف عب

 kh.saleem@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك سليم سمير سليم خصاونه

 a.alfadel@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عبدالسالم علي محمد الفضإ

 adnan.alomar@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عدنان صالح محمد العمر

 aladin@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك  فواز الخصاونهعالء الدين عبدهللا

 Kasassbeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك فراس يوسف سالم الكساسبة

 Schammari@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد احمد ابراهيم الشمري

 bashayreh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد حسين سليمان بشايره

 mk.adwan@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك خير محمود عبدالقادر العدوان محمد

 Mahakhasawneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك مها يوسف عبدالرحمن خصاونه

 naieem.m@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك نعيم علي محمد العتوم

 alaa.mistarehi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد عالء وصفي محمد المستريحي

 jaber@yu.edu.jo ماجستير مدرس جبر  ازي سالمه شطناوي

 Najahalomari@yu.edu.jo ماجستير مدرس نجاح محمد كمال العمري
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 العام القامون قس 

ي حد أقسام كلية القانون في جامعة اليرموك. ويختج هذا القسم بتدريا موضوعات القانون الدستورأقسم القانون العام هو 

واإلداري والمالي والجنائي والدولي في بعديها النظري والتطبيقي مع التركيا وبشكإ خاص على التشريعات األردنية الناظمة لهذه 

اة من أعضاء هيئة التدريا الحاصلين على كما يمنح درجة الماجستير في القانون اإلداري. ويضم القسم نخبة متميّ  ،الموضوعات

 لعليا من مختلف دول العالم. أعلى شهادات الدراسات ا
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 أعضاي  يئة التدريس في قس  القامون العام

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 I.shawabkeh@yu.edu.jo كتوراهد استاي ابراهيم كامإ مفلح الشوابكه

 zbaidi@yu.edu.jo دكتوراه استاي خالد لفته شاكر الابيدي

 S.ragad@yu.edu.jo دكتوراه استاي صالح سعود محمد الرقاد

 Makableh@yu.edu.jo دكتوراه استاي عقإ يوسف مصطفى مقابلة

 K.kashakeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي كريم يوسف احمد كشاكش

 Alqudah-m@yu.edu.jo دكتوراه استاي د محمد علي القضاهمؤي

 ahmedd@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك احمد عارف ربيع الضالعين

 diala@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك دياال علي احمد الطعاني

 safaa.s@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك صفاء محمود رستم السويلميين

 mzeitoun@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك ابراهيم أبوزيتونمأمون محمدسعيد 

 ahmad.zaqibh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد احمد عقيإ محمد الاقيبه

 jehad.aljazi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد جهاد ضيف هللا يياب الجازي

 a.ehjelah@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد عبدهللا محمد خنجر احجيله

 alaa.darawsheh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد عالء يوسف منصور دراوشه

 nisrein.udwan@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد نسرين فتحي حسين عدوان

 wasef.alzboun@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد واصف يوسف محمد الابون

 maabrehmohammed@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد حسني احمد معابره
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 القامون كلية في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

ح درجة في جامعة اليرموك والصادرة وفق تعليمات من القانونالخطة الدراسية التي تؤدي الى درجة البكالوريوس في كلية 

ادات في جامعة لدرجات العلمية والشهالصادرة بموجب نظام منح اوتعديالتها  1991( لسنة 2البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم )

 .2003لسنة  118اليرموك رقم 

 -الخطة الدراسية التي تؤدي الى درجة البكالوريوس في قسمي: القانونتطرح كلية  .1

   القامون العامقس. 

   القامون الخاصقس. 

ا ان الخطة مشتركة لكال القسمين.**   علم 

 دة.( ساعة معتم141هو ) القانونعلى درجة البكالوريوس في كلية  الحد االدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول .2

 تشمإ الخطة الدراسية المتطلبات التالية: .3

 اكختياريــة اتجباريــة عدد الساعا  المتطــلبا 

 15 12 27 متطلبات جامعـة

 0 27 27 متطلبات كلــية

 12 81 93 متطلبات قسم التخصج

 27 120 147 المجمــوع

 

 .ساعة معتمدة 27 متطلبا  الجامعة:  :اوًك 

 موزعة كالتالي: ،ساعة معتمدة 12يخصج لها  متطلبا  جامعة إجبارية:أ.  

 المتطلب السابق عدد الساعا  اس  المساق الرق  رم  المساق

AL 101 3 1 لغة عربية  

EI 101 3 مهارات لغة انجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EL 099 )استدراكي مهارات لغة انجلياية )استدراكي  

AL 099 )استدراكي لغة عربية  )استدراكي  

COMP 099 )استدراكي مهارات حاسوب )استدراكي  

 

 ب. متطلبا  جامعة اختيارية:

 من المساقات التالية: من خارج كليتهساعة معتمدة يختارها الطالب  15يخصج لها 

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 ارة اإلنسانيةإسهام األردن في الحض 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7. Hum 108 3 مهارات التفكير 

8. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

9. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

10. Hum111 3 تاريخ القدس 
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11. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

12. Hum113 3 تربوي اإلسالميالفكر ال 

13. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

7. Sci 107 3 البح  العلمي 

 

 ( ساعة معتمدة21:متطلبا  الكلية اتجبارية: ) اثاميً 

 موحظا  المتطلب السابق عدد الساعا  اس  المساق رم  المساق ورقمه

Law 111 قديم - 3 المدخإ الى علم القانون 

Law 121 قديم - 3 مباديء القانون التجاري 

Law 131 جديد - 3 مصادر القانون الدولي العام 

Law 141 3 قانون العقوبات/القسم العام Law 111 قديم 

Law 151 قديم - 3 القانون الدستوري والنظم السياسية 

Law 161 جديد - 3 القانون اإلداري 

SCI 108 قديم  3 مهارات الحاسوب 

 

 

 معتمدة( ساعة 93متطلبا  التخصص  ) :اثالثً 

 ( ساعة معتمدة81أ. متطلبات التخصج اإلجبارية )

رم  المساق 

 ورقمه
 اس  المساق

عدد 

 الساعا 
 موحظا  المتطلب السابق

Law 112 3 مصادر االلتاام Law 111 قديم 

Law 190 3 دراسات قانونية باللغة االنجلياية Law 111 قديم 

Law 213 3 أحكام االلتاام Law 112 قديم 

 قديم - 3 فقه أحوال شخصية 218ش.ف 

Law 222 3 الشركات التجارية واإلفالس Law 121 قديم 

Law 232 3 أشخاص القانون الدولي العام Law 131 جديد* 

Law 242 3 الجرائم الواقعة على األشخاص Law 141 قديم 

Law 252 3 النظام الدستوري األردني Law 151 قديم 

Law 262 3 اللكترونيةتشريعات االدارة ا Law 161 جديد* 

Law 271 3 المالية العامة والتشريع الضريبي Law 161 قديم 

 قديم - 3 أحكام التركات والمواري  312ش.ف 

Law 314  3 1العقود المسماة Law 213 قديم 

Law 315 3 قانون العمإ والضمان االجتماعي Law 213 قديم 

Law 323  3 المصرفيةاالوراق التجارية والعمليات Law 121 قديم 

Law 343 3 الجرائم الواقعة على األموال Law 141 قديم 

Law 363 3 القضاء اإلداري Law 262 قديم 

Law 417 3 الحقوق العينية Law 314 قديم 

Law 418 3 القانون الدولي الخاص Law 314 قديم 

Law 419 3 عقود التأمين Law 314 قديم 

Law 420  3 المحاكمات المدنيةقانون أصول Law 213 قديم 

 قديم - 3 علم أصول الفقه 420ش.ف 
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رم  المساق 

 ورقمه
 اس  المساق

عدد 

 الساعا 
 موحظا  المتطلب السابق

Law 425 3 قانون التجارة االلكترونية Law 222 جديد* 

Law 427 3 حقوق الملكية الفكرية Law 213 قديم 

Law 445 3 جرائم تكنولوجيا المعلومات Law 343 جديد* 

Law 446 3 قانون أصول المحاكمات الجاائية Law 242 

+Law343 

 قديم

Law 486 3 قانون البينات والتنفيذ Law 420 قديم 

Law 490 3 التطبيقات القضائية Law 420  +

Law446 

 قديم

 

 يختارها الطالب من بين المساقات التالية:: ( ساعة معتمدة12ب.متطلبات التخصج االختيارية )

 موحظا  سابقالمتطلب ال عدد الساعا  اس  المساق رم  المساق ورقمه

Law 263 3 الوظيفة العامة Law 161 قديم 

Law 290 3 مناهج البح  والكتابة القانونية Law 213 قديم 

Law 324 3 القانون البحري والجوي Law 222 قديم 

Law 333 3 القانون الدولي االنساني Law 232 قديم 

Law 344 3 علم االجرام والعقاب Law 242 قديم 

Law 353 3 وق وحريات عامةحق Law 252 قديم 

Law 415  3 2العقود المسماة Law 314 جديد* 

Law 429 3 التحكيم والحلول البديلة Law 420 جديد* 

 
 

 التخصص الفرعي في القامون

 :( ساعة معتمدة 15أ. المتطلبا  اتجبارية )  

 المتطلب السابق عدد الساعا  اس  المساق رم  المساق ورقمه

111 law 3 المدخإ إلى علم القانون - 

112 law 3 مصادر االلتاام Law 111 

121 law 3 مبادئ القانون التجاري - 

131 law 3 مصادر القانون الدولي العام - 

151 law 3 القانون الدستوري والنظم السياسية - 

 تالية:( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات ال 6ب. المتطلبات االختيارية ) 

141 Law 3 قانون العقوبات/ القسم العام Law 111 

161 Law 3 القانون اإلداري - 

222 Law 3 الشركات التجارية واإلفالس Law 121 

242 Law 3 الجرائم الواقعة على األشخاص Law 141 

353 Law 3 الحقوق والحريات العامة Law 151 

 

 اخر.  اال يحق لطالب القانون ان يفرع تخصص    **
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 الجميلة الفنون كلية

ون الجميلة ا بين الجامعات األردنية الشددقيقة باحتضددانها لتخصددصددات الفنبسددبق التميّ  1981تحظى جامعة اليرموك منذ عام 

هذه  لبكالوريوس فياحي  بدأت الجامعة بمنح درجة  ،والدراما( ،الموسدديقى ،الفنون التشددكيلية ،)التصددميم والفنون التطبيقية األربعة

سي فومع احتفاالت الجامعة بيوبيلها الفضدي  ،التخصدصدات ضدمن إطار قسدم الفنون الجميلة. ومع إطاللة األلفية الثالثة ي العام الدرا

وقسددم  ،طبيقيةتم  هيكلة تلك التخصددصددات في إطار كلية الفنون الجميلة بأقسددامها األربعة: قسددم التصددميم والفنون الت 2001/2002

 وقسم الدراما.  ،وقسم الموسيقا ،الفنون التشكيلية

تطبيقية )التصميم وتغطي أقسام كلية الفنون الجميلة في الوق  الحالي المسارات التخصصية التالية: قسم التصميم والفنون ال

 ،يرم والتصددوالرسدد ،)الحرف اليدوية وقسددم الفنون التشددكيلية ،تصددميم األزياء( ،التصددميم الصددناعي ،التصددميم الداخلي ،الجرافيكي

سرحية(. وتقدم الكلية درجة الفنون الم ،)صناعة الفلم قسم الدراما ،العلوم الموسيقية( ،قسم الموسيقا )األداء الموسيقي ،التربية الفنية(

 تمّ  .نون التشكيليةإضافة إلى برنامجين لدرجة الماجستير في الموسيقى والف ،البكالوريوس في المجاالت المذكورة أعاله من الدراسة

 ا.إ هيئة االعتماد الوطني لكإ منهمتماد معظم البرامج األكاديمية بالكامإ من قباع
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 كاديميةقسام األاأل

  التشكيليةقسم الفنون 

 قسم الدرامـــا 

 لتصميم قسم ا 

 قسم الموسيقا 
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 الت كيلية الفنون قس 

بتخصصاته  ليةيمنح القسم درجة البكالوريوس في الفنون التشكي ،1981تأسا قسم الفنون التشكيلية في جامعة اليرموك عام 

لدراسدددات العليا من اج والتربية الفنية. يتكون برنام ،وتكنولوجيا الفنون التشدددكيلية ،الدقيقة العملية كالتصدددوير والرسدددوم التوضددديحية

 ،لية النظرية مثإ: مساقات في النقد الفنيفي الفنون التشكي (MA) ( ساعة معتمدة. يمنح قسم الفنون التشكيلية درجة الماجستير33)

 ووسائطها والتربية الفنية وقضايا معاصرة في الفنون. ،وتكنولوجيا التعليم ،وعلم الجمال ،وتاريخ الفن

ين وتأهيإ خريجين مختصدددددد ،ا الفن كمنهج تقني وعلمي مهم في بناء مجتمع أجمإ وأرقى وأمثإيهدف القسددددددم إلى تدري

يسه لتلبية حاجات وقد جاء تأس ،قادرين على تحمإ المسؤولية في نشر رسالة الفنون التشكيلية ،ومحترفين في حقول الفنون التشكيلية

ية المجتمع كغيره من الجميلة بحقولها الفنية وكمنهج حياة يسهم في تنم المؤسسات المهنية والتربوية العامة والخاصة لتدريا الفنون

 العلوم والمعرفة. 

جي في جميع يتطلع قسدددم الفنون التشدددكيلية في جامعة اليرموك ليحتإ المكان األنسدددب واألبرز على الصدددعيد الداخلي والخار

ة والتقنية ططه الدراسددية ليواكب متطلبات العصددر الفنيتخصددصدداته من خالل التحدي  المسددتمر في سددياسدداته وبرامجه التعليمية وخ

 بوعي وشمولية.

 

plastic.dept@yu.edu.jo 

 3409فرعي  0096227211111هاتف 

  

mailto:plastic.dept@yu.edu.jo
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 الت كيلية الفنون في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

موزعة  تمدة( ساعة مع132هو ) الفنون التشكيليةللحصول على درجة البكالوريوس في الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة 

 كالتالي:

 المجموع متطلبا  المسار الدقيق متطلبا  اختيارية متطلبا  إجبارية المتطلب

 27 - 15 12 متطلبات جامعة

 24 - 6 18 متطلبات كلية

 81 18 12 51 متطلبات قسم

 132 18 33 81 المجموع
 

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:27تخصج لها ) : متطلبا  الجامعـة ًك:أو

 على النحو التالي: ( ساعة معتمدة12تخصج لها ) متطلبا  اجبارية:أ. 

 المتطلب سابق عدد الساعا  اس  المساق رم  المساق

AL 101  1لغة عربية  3  

EI 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EI 99  ستدراكي.إ –مهارات لغة إنجلياية   استدراكي 

AL 99  ستدراكيا –لغة عربية   استدراكي 

COMP 99  ستدراكي.إ –مهارات حاسوب   استدراكي 
  

 

 ارج كليته على النحو التالي:خ ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من15تخصج لها ) اختيارية: متطلبا ب. 

 الساعا  المعتمدة اس  المساق   المساقرم الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

5. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

6. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

7. Hum 108 3 مهارات التفكير 

8. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

9. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

10. Hum111 3 تاريخ القدس 

11. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

12. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

13. Hum114 3 دة والنااهةالحاكمية الرشي 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

7. Sci 107 3 البح  العلمي 
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 ( ساعة معتمدة موتعة عل  النحو التالي:24ثاميًا: متطلبا  الكلية )

 ( ساعة معتمدة  ي:18المتطلبا  اتجبارية )

 متطلب سابق معتمدة اس  المساق الرق  الرم 

SCI 108 3 مهارات الحاسوب  

MUS 101 3 مدخإ إلى الموسيقى  

Des 102 3 مقدمة في علم الجمال  

PAR 203 3 مدخإ إلى الفن اإلسالمي  

Dra 208 3 مدخإ إلى الدراما  

PAR 303 3 النقد الفني  
 

 ( ساعا  معتمدة يت  اختيار ا من المساقا  التالية:6المتطلبا  اكختيارية )

 متطلب سابق معتمدة اس  المساق الرق  الرم 

PAR 100 3 مدخإ إلى الفنون التشكيلية  

MUS A100 3 ياة الموسيقية في األردنالح  

Dra 111 3 مقدمة في المسرح  

Des 202 3 التصميم و العمارة اإلسالمية  
 

 مدلول الرق  الع ر :

 الداللة الرقم

 عامة نظرية وتأسيسيةيع ضامو 0

 عملية يعضامو 1

 الحرف اليدوية 2

 الرسم والتصوير 3

 التربية الفنية 4

 تكنولوجيا الخاف 5

 وير الفوتو رافيالتص 6

 فن الجرافيك 7

 فن النح  8

 مساقات متقدمة ومشاريع تخرج 9
 

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:81ويخصج لها ) : متطلبا  القس :اثاميً 

 ( ساعة معتمدة موزعة كالتالي:51ويخصج لها ) المتطلبا  اتجبارية:

 المتطلب السابق
 الساعا  المعتمدة

 رق  ورم  المساق اس  المساق
 نظري عملي معتمد

 PAR 101 (1الرسم والتصوير ) 2 2 3 -

 PAR 102 ( 1تاريخ الفن ) 3 0 3 -

101 PAR 3 2 2 ( 1التكوين ) 130 PAR 

101PAR 3 2 2 160 تكنولوجيا التصوير الفوتو رافي PAR 

102 PAR 3 0 3 ( 2تاريخ الفن ) 202 PAR 

101 PAR 3 2 2 ( 2الرسم والتصوير) 211 PAR 

 PAR 212 االلوان نظريا وعمليا 2 2 3 -

101 PAR 3 2 2 213 التشريح في الفن PAR 

101 PAR 3 2 2 216 أسا التصميم ثنائي وثالثي األبعاد PAR 

101 PAR 3 2 2 220 الحرف اليدوية PAR 

212 PAR 3 2 2 231 الرسم والتصوير/ الخامات والتقنيات PAR 

 PAR 240 ات وتطبيقاتالتربية الفنية: نظري 3 0 3 -

130 PAR 3 2 2  250 1تكنولوجيا الخاف PAR 

130 PAR 3 2 2 275 الجرافيك والطباعة PAR 
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 المتطلب السابق
 الساعا  المعتمدة

 رق  ورم  المساق اس  المساق
 نظري عملي معتمد

130 PAR 3 2 2  281 فن النح PAR 

 PAR 302 تاريخ الفن الحدي  والمعاصر 3 0 3 -

231 PAR 3 2 2 442 الرسم والتصوير التجريبي PAR 

 المجمــــــــــوع 51 
 

 ( ساعة معتمدة موزعة كالتالي:12ويخصج لها ) با  اكختيارية:المتطل

 المتطلب السابق
 الساعا  المعتمدة

 اس  المساق
رق  ورم  

 مظر  عملي معتمد المساق

 PAR 214 الرسم باستخدام الحاسوب 2 2 3 -

220 PAR 3 2 2 226 تكنولوجيا الخشب PAR 

130 PAR 3 2 2 ( 2التكوين) 230 PAR 

160 PAR 3 2 2 262 التصوير الفوتو رافي الوثائقي  والتصوير الصحفي PAR 

130 PAR 3 2 2 273 تكنولوجيا الحفر والتغليف PAR 

281 PAR 3 2 2 286 النح  الخامات والتقنيات PAR 

 PAR 301 الاخرفة اإلسالمية 2 2 3 -

102 PAR 3 0 3 325 تاريخ الحرف التقليدية PAR 

225 PAR 3 2 2 426 كيإ آلمينا وصب المعادنتش PAR 

432 PAR 3 2 2 434 الرسوم التوضيحية لكتب األطفال PAR 

357 PAR 3 2 2 450 النح  الخافي PAR 

PAR160 3 2 2 464 التصوير الفوتو رافي المعماري والبيئي PAR 

281 PAR 3 2 2 481 النح  وصناعة القوالب PAR 

203 PAR 3 0 3 491 التصوير اإلسالمي PAR 
 

 ( ساعة معتمدة موزعة كالتالي:18ويخصج لها )قس  الفنون الت كيلية:  . مسارا 3

 ساعة معتمدة(  18(: الرس  والتصوير )1مسار )

 اس  المساق الرم  والرق 
 عدد الساعا  المعتمدة

 المتطلب السابق
 معتمد عملي مظر 

232 PAR 212 3 2 2 الرسم والتصوير المائي PAR 

333 PAR 211 3 2 2 الرسم الحر PAR 

430 PAR 212 3 2 2 الرسم والتصوير الايتي PAR 

431 PAR 430 3 2 2 الرسم والتصوير الجداري PAR 

432 PAR 231 3 2 2 تكنولوجيا الرسوم التوضيحية PAR 

PAR499D 431 3 2 2 تطبيقات عملية PAR 

  18   المجموع 
 

 ساعة معتمدة( 18(: التربية الفنية )2مسار )   

 اس  المساق الرم  والرق 
 عدد الساعا  المعتمدة

 المتطلب السابق
 معتمد عملي مظر 

242 PAR 240 3 0 3 تطور المهارات الفنية عند األطفال PAR 

343 PAR 240 3 0 3 المتاحف والمعارض الفنية PAR 

344 PAR 240 3 2 2 التكنولوجيا في التربية الفنية PAR 

446 PAR 242 3 0 3 طرق تدريا الفنون PAR 

448 PAR 446 3 0 3 مناهج التربية الفنية PAR 

PAR499E 448 3 2 2 تطبيقات عملية PAR 

  18   المجموع 
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 ساعة معتمدة( 18(:  تكنولوجيا الفنون )3مسار )

 اس  المساق الرم  والرق 
 عدد الساعا  المعتمدة

 المتطلب السابق
 معتمد عملي مظر 

225 PAR 220 3 2 2 تصميم المجوهرات PAR 

261 PAR 3 2 2 التصوير الفوتو رافي الرقمي PAR 160 

326 PAR 220 3 2 2 التشكيإ بالخامات المستهلكة PAR 

PAR 353 250 3 2 2 إنتاج األواني الخافية PAR 

357 PAR ( 2تكنولوجيا الخاف) 250 3 2 2 PAR 

474PAR 370 3 2 2 لك سكرين والطباعةتكنولوجيا السPAR 

  18   المجموع 
                        

 ) ك يوجد مجاك  معرفية محددة من الهيئة( تسكين المجاك  المعرفية

لفنون التشكيلية ايكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسية لنيإ درجة البكالوريوس في تخصج  الفنون الت كيلية:

اجباري ى أدن ا( ساعة معتمدة حد  81تخصج الفنون التشكيلية ) بحي  يجب ان يكون عدد ساعات ،أدنى ا( ساعة معتمدة حد  132)

 على النحو اآلتي:واختياري قسم 

 ساعة(:  51. المجاك  األساسية اكجبارية )1

 المجموع الكلي المحتوى المعرفي المجال المعرفي

المجاالت المعرفية 

 يةالتاريخ

102 PAR, 202 PAR,  240 PAR, 302 PAR 
 ةساع 12

 ةالمجاالت المعرفية العام

101 PAR,  130 PAR,  160 PAR,  211 PAR, 212 PAR 213 

PAR, 216 PAR, 220 PAR,  231 PAR,  250 PAR  281 

PAR,  275 PAR,  PAR442 

 ةساع 39

 

 احد المسارا  التالية: يختار الطالب ,ساعة( 18. المجاك  المعرفية الخاصة ) 2

المجاك  المعرفية 

 الخاصة
 المجموع الكلي المحتوى المعرفي

   242PAR,  343 P, 344 PAR, 446 P, PAR499E , 448 PAR التربية الفنية

 ةساع 18

 

 تكنولوجيا الفنون
225 PAR, 261 PAR,  326 PAR,  PAR 353,  357 PAR  

474PAR 

 الرسم والتصوير
232 PAR, 333 PAR,430PAR, 431 PAR, 432 PAR  

PAR499D 
 

 ساعة((: 12. المجاك  المسامدة ) يختار الطالب ) 3

 المجموع الكلي المحتوى المعرفي المجال المعرفي

 المجاالت المعرفية المسانده

PAR226, PAR230, PAR262, PAR273, PAR286, 

PAR301, PAR325, PAR426, PAR434, PAR464, 

PAR450, PAR481, PAR491, PAR214 

 ساعة12
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 :المساقا  التي يطرحها قس  الفنون الت كيلية

 اســ  المســاق الرق  الرم 
الساعا  

 المعتمدة
 عملي مظر 

المتطلب 

 السابق

المساق المكافيي 

 عام من خطة

 2014و 2011

PAR 100 0 3 3 مدخإ إلى الفنون التشكيلية -- 
ج 100ف.ش.

 100ف.ب او

PAR 101 2 2 3 (1سم والتصوير )الر - 
ج 101ف.ش 

 101ف.ب او

PAR 102 ( 1تاريخ الفن ) 0 3 3 - 
ج 102ف.ش 

 102ف.ب او

PAR 130 ( 1التكوين ) 2 2 3 PAR 101 
ج 130ف.ش

 130ف.ب او

PAR 160 2 2 3 مدخإ الى التصوير الفنوتو رافي - 
ج 152ف.ش

 152ف.ب او

PAR 202 ( 2تاريخ الفن ) 0 3 3 PAR 102 
ج 202 ف.ش

 202ف.ب او

PAR 203 0 3 3 مقدمة في الفن اإلسالمي -- 
ج 203ف.ش 

 203ف.ب او

PAR 211 ( 2الرسم والتصوير) 2 2 3 PAR  101 
ج 211ف.ش

 211ف.ب او

PAR 212   2 2 3 اوعملي   ااأللوان نظري - 
ج 212ف.ش

 212ف.ب او

PAR 213 2 2 3 التشريح في الفن PAR 101 
ج 213ف.ش 

 213ف.ب او

PAR 214 2 2 3 الرسم باستخدام الحاسوب -- 
ج 214ف.ش 

 214ف.ب او

PAR 216 2 2 3 أسا التصميم ثنائي وثالثي األبعاد PAR 101 
ج 221ف.ش

 221ف.ب او

PAR 220 2 2 3 الحرف اليدوية PAR 101 
ج او 440ف.ش 

 440ف.ب

PAR 225 2 2 3 تصميم المجوهرات PAR 101 
ج او 255ف.ش

 255ف.ب

PAR 226 2 2 3 ولوجيا الخشبتكن PAR 220 
ج او 256ف.ش

 256ف.ب

PAR 230 ( 2التكوين) 2 2 3 PAR 130 
ج 230ف.ش

 230ف.ب او

PAR 231 
الرسم والتصوير: الخامات 

 والتقنيات
3 2 2 PAR 101 

ج 231ف.ش

 231ف.ب او

PAR 232 2 2 3 الرسم والتصوير المائي PAR 101 
ج 232ف.ش

 232ف.ب او

PAR 240 0 3 3 نية : نظريات وتطبيقاتالتربية الف  
ج او  240ف.ش

 240ف.ب

PAR 242 0 3 3 تطور المهارات الفنية عند االطفال 
PAR 

240 

ج او 242ف.ش 

 242ف.ب

PAR 250 ( 1تكنولوجيا الخاف) 2 2 3 PAR 101 
ج 250ف.ش 

 250ف.ب او

PAR 261 2 2 3 التصوير الفوتو رافي الرقمي PAR 160 
ج 252ف.ش

 252ف.ب او

PAR 262 
الوثائقي  التصوير الفوتو رافي

 والتصوير الصحفي
3 2 2 PAR 160 

ج 252ف.ش 

 252ف.ب او

PAR 273 2 2 3 تكنولوجيا الحفر والتغليف PAR 130 
ج 253ف.ش

 253ف.ب او
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 اســ  المســاق الرق  الرم 
الساعا  

 المعتمدة
 عملي مظر 

المتطلب 

 السابق

المساق المكافيي 

 عام من خطة

 2014و 2011

PAR 275 2 2 3 الجرافيك  والطباعة PAR 130 
 345ف.ش

 254ف.ب او

PAR 281  2 2 3 فن النح PAR 130 
ج 251ف.ش

 251ف.ب او

PAR 286 2 2 3 النح  خامات وتقنيات PAR 281 
ج 251ف.ش

 251ف.ب او

PAR 301 2 2 3 الاخرفة اإلسالمية -- 
ج  301ف.ش 

 301ف.باو

PAR 302 0 3 3 تاريخ الفن الحدي  والمعاصر -- 
ج  302ف.ش 

 302ف.ب او

PAR 303 0 3 3 النقد الفني -- 
ج او 303ف.ش

 303ف.ب 

PAR 325 3 3 تقليديةتاريخ الحرف ال  PAR 102 
ج او 355ف.ش.

 355ف.ب

PAR 326 2 2 3 التشكيإ بالخامات المستهلكة PAR 220 جديد 

PAR 333 2 2 3 الرسم الحر PAR 211 
ج 316ف.ش 

 316ف.ب او

PAR 343 0 3 3 المتحف والثقافة البصرية PAR 240 
ج 343ف.ش

 343ف.ب او

PAR 344 2 2 3 التكنولوجيا في التربية الفنية PAR 240 
ج 344ف.ش

 344ف.ب او

PAR 353 2 2 3 إنتاج األواني الخافية PAR 250 
ج 353ف.ش

 353ف.ب او

PAR 357  2 2 3 2تكنولوجيا الخاف PAR 250 
ج 357ف.ش

 357ف.ب او

PAR 362 2 2 3 تقنيات اإلضاءة الفوتو رافية PAR 160 
ج 452ف.ش

 452ف.ب او

PAR 426 2 2 3 تشكيإ المينا وصب المعادن PAR 225 -- 

PAR 430 2 2 3 الرسم والتصوير الايتي PAR 212 
ج 330ف.ش 

 330ف.ب او

PAR 431 2 2 3 الرسم والتصوير الجداري PAR 430 
ج 331ف.ش 

 331ف.ب او

PAR 432 2 2 3 تكنولوجيا الرسوم التوضيحية PAR 231  

PAR 434 2 2 3 الرسوم التوضيحية لكتب األطفال PAR 432 
ج 434ف.ش 

 434ف.باو

PAR 442 2 2 3 الرسم والتصوير التجريبي PAR 231 
ج 242ف.ش 

 242ف.ب او

PAR 446 0 3 3 طرق تدريا التربية الفنية PAR 242  

PAR 448 0 3 3 مناهج التربية الفنية PAR 446  

PAR 450 2 2 3 النح  الخافي PAR 357 
ج 450ف.ش 

 450ف.ب او

PAR 4592 2 3 الخاف: التاجيج ج PAR 357 
ج 459ف.ش 

 459 ف.ب او

PAR 464 
التصوير الفوتو رافي المعماري 

 والبيئي
3 2 2 PAR 160  

PAR 474 2 2 3 تكنولوجيا السلك سكرين والطباعة PAR 370 
ج 254ف.ش 

 254 ف.ب او

PAR 481 0 3 3 النح  وصناعة القوالب PAR 281 
ج 441ف.ش 

 441 ف.ب او
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 اســ  المســاق الرق  الرم 
الساعا  

 المعتمدة
 عملي مظر 

المتطلب 

 السابق

المساق المكافيي 

 عام من خطة

 2014و 2011

PAR 491 0 3 3 التصوير اإلسالمي PAR 203 
ج 461ف.ش 

 461 ف.ب او

PAR 492 0 3 3 الفن العربي في القرن العشرين PAR 302 
ج 462ف.ش 

 462 ف.ب او

PAR 499D 2 2 3 )رسم وتصوير( تطبيقات عملية PAR 431 
ج 490ف.ش 

 م 490 ف.ب او

PAR 499E )2 2 3 تطبيقات عملية )تربية فنية PAR 448 
 ج او490ف.ش 

 ت 490ف.ب 
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 الدراما قس 

التوسددع في هذا  تمّ  1994وفي عام  ،1981سددم الفنون الجميلة في الجامعة عام ق نشدداءإتأسددا تخصددج المسددرح مع بداية 

وحرفية  ،حيلمسددرالنقد واألدب ا ،السددينما والتلفايون ،التخصددج ليشددمإ التخصددصددات الدقيقة التالية: التمثيإ واإلخراج المسددرحي

نفة آصددصددات قسددام تتبع كلية الفنون الجميلة وما زال يضددم التخأربعة أاسددتحدث قسددم الدراما كواحد من  2001المسددرح. وفي عام 

 .يمنح القسم درجة البكالوريوس في الدراما ،الذكر مع إضافة تخصج جديد هو التربية الدرامية

همات أعضاء هيئة لى مساإباإلضافة  ،اة من الخرجين المؤهلينبكوادر متميّ  ايساهم قسم الدراما في رفد الحركة الفنية سنوي  

الخاصدددة في وعمال الفنية في مجاالت الفنون المسدددرحية وفنون السدددينما والتلفايون لدى مختلف المؤسدددسدددات الرسدددمية التدريا باأل

 ن وخارجه من خالل المهرجانات والندوات والمؤتمرات المختلفة.درألا

لحديثة والتقدم كاديمي والتقني بما ينسددجم مع الجوانب الفكرية اداء األم بتخصددصدداته المختلفة للرقي بمسددتوى األيسددعى القسدد

  التكنولوجي لمواكبة المستوى العالمي في هذه المجاالت.

 

drama.dept@yu.edu.jo 

 3412فرعي  0096227211111هاتف 
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 الدرامـــــا تخصص /البكالوريوس لدرجة الدراسية خطةال

 زعة كالتالي:مو ( ساعة معتمدة132الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في الدراما هو )

 المجموع دقيقال المسارمتطلبا   متطلبا  اختيارية متطلبا  إجبارية المتطلب

 27 - 15 12 متطلبات جامعة

 24 - 6 18 متطلبات كلية

 81 18 12 51 متطلبات قسم

 132 18 33 81 المجموع

 
 

  :متطلبا  الجامعة لوحدة المساقا  الخدمية

درة بموجـب الصا وتعديالتها 1991( لسنة 2الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم )

 وتعديالتها.  1976( لسنة 76لشهادات في جامعة اليرموك رقم )نظام الدرجات العلمية وا

 

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:27تخصج لها ) متطلبا  الجامعـة: 

 عل  النحو التالي:( ساعة معتمدة 12تخصج لها ) متطلبا  إجبارية: -أ

 المتطلب سابق عدد الساعا  اس  المساق رق  رم  المساق

AL 101  3 1لغة عربية  

El 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EL 099  استدراكي ستدراكي.إ –مهارات لغة إنجلياية  

AL 099  استدراكي ستدراكيا –لغة عربية  

COMP 099  استدراكي ستدراكي.إ –مهارات حاسوب  

 

ة للكليات بأنه متطلب إجباري كلي اعلم   SCI 108( في الخطط الجديدة ا)سابق   100* سيكون ترميا مساق مهارات حاسوب ن.ح 

 .اإلنسانية

 التالية: ساعة معتمدة يختارها الطالب من المساقات 15 متطلبا  اختيارية: -ب

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

5. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

6. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

7. Hum 108 3 مهارات التفكير 

8. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

9. Hum110 3 في األردن لسياحية والفندقيةالثقافة ا 

10. Hum111 3 تاريخ القدس 

11. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

12. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

13. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 
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 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102  3 والمجتمعتكنولوجيا المعلومات 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

7. Sci 107 3 البح  العلمي 

 

 ( ساعة معتمدة موتعة عل  النحو التالي:24: متطلبا  الكلية )اثاميً 

 ( ساعة معتمدة  ي:18جبارية )المتطلبا  ات .أ

 متطلب سابق معتمدةالساعا  ال اس  المساق الرق  الرم 

Sci 108 3 مهارات الحاسوب  

MUS 101 3 مدخإ إلى الموسيقى  

Des 102 3 مقدمة في علم الجمال  

PA 203 3 مدخإ إلى الفن اإلسالمي  

Dra 212 3 مدخإ إلى الدراما  

PA 303 3 النقد الفني  

 

 ( ساعا  معتمدة يت  اختيار ا من المساقا  التالية:6المتطلبا  اكختيارية ) .ب

 متطلب سابق معتمدةالساعا  ال اس  المساق الرق  الرم 

PA 100 3 مدخإ إلى الفنون التشكيلية  

MUS 100 3 الحياة الموسيقية في األردن  

Dra 111  3 مقدمة في المسرح  

Des 202  3 اإلسالميةالتصميم و العمارة  

 

 

 مدلول الرق  الع ر :

 الدكلة الرق 

 تاريخ الدراما 0

 األدب والنقد 1

 اإلخراج والتمثيإ المسرحي 2

 السينو رافيا 3

 ياالخراج والتمثيإ السينمائي والتلفايون 4

 تقنيات صناعة الفيلم 5

 مشروع التخرج 9
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 عة معتمدة موتعة كما يلي:( سا81ويخصص لها )  ،متطلبا  القس  اتجبارية

 ( ساعة معتمدة:51ويخصص لها ) ،لمسار  الفنون المسرحية وصناعة الفيل  متطلبا  اتجبارية الم تركةال .1

رم  

 المساق

رق  

 المساق
 اســ  المســاق

الساعا  

 المعتمدة
 عملي مظر 

المتطلب 

 السابق

 المساقا  المتكافئة

 2013ما قبل  2013خطة 

Dra 101 
مدخإ الى السينما 

 والتلفايون
 113ف.د  أ111ف.د  - - 3 3

Dra 102 
مقدمة في تاريخ صناعة 

 الفيلم
3 3 - Dra 101  أ115ف.د  

Dra 103 
المسرح اإل ريقي تاريخ 

 ونصوص
 115ف.د  116ف.د  - - 3 3

Dra 112 
الدراما التعليمية في 

 المجتمع
  أ112ف.د  - - 3 3

Dra 121 ( 1مختبر تمثيإ) 112ف.د  ب113ف.د  - 2 2 3 

Dra 122 ( 1الصوت واإللقاء) 2 2 3 Dra 121  211ف.د  ب114ف.د 

Dra 202 
المسرح في العصور 

 الوسطى وعصر النهضة
3 3 - Dra 103  212 أ214ف.د 

Dra 211 2 2 3 الدراما التلفايونية Dra 102  أ217ف.د  

Dra 221 2 2 3 حركة الممثإ Dra 121  أ216ف.د  

Dra 222 ( 2مختبر تمثيإ) 2 2 3 Dra 121  ب212ف.د  

Dra 231 2 2 3 تصميم المناظر Dra 121 114ف.د  ب213 ف.د 

Dra 241 
مدخإ الى التصوير 

 السينمائي والتلفايوني
3 2 2 Dra 101  أ211ف.د 

 

 251ف.د

Dra 321 ( 2الصوت واإللقاء) 2 2 3 Dra 122 333 ف.د  

Dra 322 2 2 3 ة والصوتالدرامي االموسيق Dra 222  215 أ315ف.د 

Dra 331 2 2 3 الماكياج Dra 121  313ف.د  ب312ف.د 

Dra 341 2 2 3 صناعة الفيلم Dra 251  أ321ف.د  

Dra 431 2 2 3 تصميم األزياء واألقنعة Dra 231  ب411ف.د  
 

 :ي( ساعة معتمدة موتعة كما يل18ويخصص لها )  ,لمسارمتطلبا  ا

 ساعة معتمدة( إجبارية موتعة كما يلي: 18نون المسرحية )مسار الف .أ

 رم 

 المساق

رق  

 المساق
 اســ  المســاق

الساعا  

 المعتمدة
 عملي مظر 

المتطلب 

 السابق

 المساقا  المتكافئة

 2013ما قبل  2013خطة 

Dra 232 2 2 3 اإلضاءة المسرحية Dra 121  214 ف.د 

Dra 312 3 3 حدي الدراما والمسرح ال - Dra 202  311ف.د  أ311ف.د 

Dra 327 ( 3مختبر تمثيإ) 2 2 3 Dra 222   

Dra 328 2 2 3 اإلنتاج المسرحي Dra 327 412ف.د  أ334 ف.د 

Dra 421 2 2 3 مختبر إخراج Dra 222   423ف.د 

Dra 499t ف499 ف.د 499 ف.د - 6 - 3 مشروع تخرج 
 

 :دة( إجبارية موتعة كما يليساعة معتم 18مسار صناعة الفيل  ) .ب

 رم 

 المساق

رق  

 المساق
 اســ  المســاق

الساعا  

 المعتمدة
 عملي مظر 

المتطلب 

 السابق

 المساقا  المتكافئة

خطة 

2013 

ما قبل 

2013 

Dra 251 2 2 3 المونتاج  في السينما والتلفايون Dra 101 
ف.د 

 ب423
 451ف.د 

Dra 344 أ327ف.د  - 2 2 3 ةإخراج األفالم الروائي  

Dra 352 2 2 3 قواعد اإلضاءة وتعبيراتها Dra 241   

Dra 353 2 2 3 التصوير السينمائي والتلفايوني Dra 241   

Dra 412 2 2 3 كتابة السيناريو Dra 344   253ف.د 

Dra 499f 499 ف.د - 6 - 3 مشروع تخرج 
 ف.د

 ص499
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 ( ساعا  معتمدة يختار ا الطالب مما يلي: 12)متطلبا  القس  اكختيارية: ويخصص لها  .2

رم  

 المساق

رق  

 المساق
 اســ  المســاق

الساعا  

 المعتمدة
 عملي مظر 

المتطلب 

 السابق

 المساقا  المتكافئة

 2013ما قبل  2013خطة 

Dra 104 103ف.د  - - 3 3 السينما العالمية  

Dra 105 104ف.د  - - 3 3 السينما العربية  

Dra 201 305ف.د  أ206ف.د  - - 3 3 المسرح األردني 

Dra 311 
تحليإ النصوص 

 المسرحية
3 3 - Dra 202  312ف.د  أ304ف.د 

Dra 323 2 2 3 مسرح الطفإ Dra 121  412ف.د  أ347ف.د 

Dra 411 
التذوق والنقد 

 السينمائي
3 3 - Dra 211  456ف.د  425ف.د 

Dra 423 
مواضيع خاصة في 

 واإلخراج التمثيإ
3 2 2 Dra 222  435ف.د  

Dra 441 2 2 3 التلفايوني اإلخراج Dra 211 ب402 ف.د  
 

 تسكين المجاك  المعرفية:

اعة معتمدة س( 132يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسية لنيإ درجة البكالوريوس في التخصج ) :الدراما

 :على النحو اآلتي

 ة األساسية اتجبارية: المجاك  النظري .أ

 المجال المعرفي
الحد األدم  للساعا  

 المعتمدة

 تحليإ النج الدرامي ،النقد الدرامي ،تاريخ الدراما

Dra 101, Dra 102, Dra 103, Dra 112, Dra 202, Dra 312 
18 

 Dra 211, Dra 324 6  نظريات التمثيإ واإلخراج الدرامي

 Dra 328 3 إدارة وإنتاج العمإ الدرامي
 

 األساسية اتجبارية:  عمليةالمجاك  ال .ب

 المجال المعرفي
الحد األدم  للساعا  

 المعتمدة

 الحركات واإليقاع،الصوت وااللقاء ،تطبيقات عملية في التمثيإ واإلخراج

Dra 121, Dra 122, Dra 221, Dra 222, Dra 327, Dra 344, Dra 421 
21 

 ,تالموسدددددديقا الدرامية والصددددددو ,وتقنيات العمإ الدراميتطبيقات عملية في السددددددينو رافيا 

 المؤثرات السمعية والبصرية

Dra 231, Dra 232, Dra 241, Dra 251, Dra 321, Dra 322, Dra 331,  

Dra 352, Dra 353, Dra 412, Dra 431 

33 

 Dra 341 3 تطبيقات عملية في االدارة واالنتاج الدرامي

 Dra 499f , Dra 499t 3   مشروع التخرج
 

 ج. المجاك  اكختيارية: 

 المجال المعرفي
الحد األدم  للساعا  

 المعتمدة

Dra 104, Dra 105, Dra 201, Dra 311, Dra 323, Dra 411, Dra 423, Dra 

441 
12 

كإ مسار لسارين بسبب وجود م 99ساعة علما ان الحد االدنى لعدد الساعات في الجداول  81** مالحظة: مجموع متطلبات القسم 

 .ساعة 18
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 قس  الدرامافي أعضاي  يئة التدريس 

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 bilal.diabat@yu.edu.jo دكتوراه استاي بالل محمد فالح الذيابات

 Alrefai@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمدخير يوسف علي الرفاعي

 Nayef_s@yu.edu.jo كتوراهد استاي نايف محمود حسن الشبول

 robaiaat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك علي فياض علي الربعات

 ghassanhd@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك  سان عيد عيسى حداد

 mekhled@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك مخلد نصير بركه الايود

 tarq.h@yu.edu.jo ماجستير مدرس طارق ابراهيم صالح حداد

 amerg@yu.edu.jo ماجستير مدرس عامر فتحي جميإ الغرايبه

 aljarrah@yu.edu.jo ماجستير مدرس فتحي طالب محمد الجراح

 mohammadmff@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد منذر عواد العفان

 

  



 

319 
 

  التصمي  قس 

لتصدددميم كان ا ،التصدددميم  جديدة في األردنعندما كان  دراسدددة  ،1981يعود تعليم التصدددميم في جامعة اليرموك إلى سدددنة 

حاء المملكة جذب تخصددج التصددميم الطالب من كافة أن ،ا لقسددم الفنون الجميلة كأول قسددم للفنون الجميلة في األردنتخصددصددا تابع  

ا تصميم قسم  لاأصبح تخصج  2001وفي عام  ،وعلى أيدي نخبة من األساتذة من األردن والدول العربية واألجنبية ،والدول الشقيقة

 ،م الداخليا مسدددتقال في إطار كلية الفنون الجميلة. يمنح القسدددم درجة البكالوريوس في التصدددميم من تخصدددصدددات: التصدددميأكاديمي  

 . وتصميم األزياء والمنسوجات ،والتصميم الصناعي ،والتصميم  الجرافيكي

المراكا  بسدددددوية توازي أرقى ،قديم االسدددددتشددددداراتوفي اإلبداع وت ،يهدف القسدددددم إلى التمي ا في مجاالت البح  والتدريا

ادرين على إبراز دور ا ليصددبحوا قا وثقافي  باإلضددافة إلى تأهيإ خريجي القسددم أكاديمي   ،والمعاهد العالمية في مجال التصددميم واإلبداع

 .التصميم في تطور الحياة اإلنسانية

 

design.dept@yu.edu.jo 

 3410فرعي  0096227211111هاتف 
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 التطبيقية والفنون التصمي  تخصص /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 كالتالي: موزعة ( ساعة معتمدة132الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في التصميم هو )

 المجموع لدقيقا متطلبا  المسار ريةمتطلبا  اختيا متطلبا  إجبارية المتطلب

 27 - 15 12 متطلبا  جامعة

 24 - 6 18 متطلبا  كلية

 81 15 12 54 متطلبا  قس 

 132 15 33 84 المجموع
 

 ساعة معتمدة موتعة عل  النحو التالي: )72: متطلبا  الجامعة )أوًك 

 ( ساعة معتمدة و ي:21المتطلبا  اتجبارية )أ. 
 

 الساعا  المعتمدة اس  المساق ساقرم  الم الرق 

101 AL  3 1لغة عربية 

101 EL 3 مهارات لغة انجلياية 

102 PS 3 التربية الوطنية 

100 MILT 3 علوم عسكرية 

099 EL  استدراكي استدراكي –مهارات لغة انجلياية 

099 AL استدراكي ستدراكيا -لغة عربية 

099 COMP راكياستد ستدراكيا -مهارات حاسوب 

 12 المجموع
 

 التالية:ساعة معتمدة يختار ا الطالب من المساقا   15ختيارية: اكمتطلبا  الب. 

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

5. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

6. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

7. Hum 108 3 مهارات التفكير 

8. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

9. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

10. Hum111 3 تاريخ القدس 

11. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

12. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

13. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

7. Sci 107 3 البح  العلمي 
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 ( ساعة معتمدة موتعة عل  النحو التالي:24: متطلبا  الكلية )اثاميً 

 ( ساعة معتمدة  ي:18المتطلبا  اتجبارية )أ. 
 

 معتمدةالساعا  ال اس  المساق الرق  الرم 
Sci 100 3 مهارات الحاسوب 

Mus 101 3 مدخإ إلى الموسيقى 

Des 102 3 مقدمة في علم الجمال 

Par 103 3 مدخإ إلى الفن اإلسالمي 

Dra 208 3 مدخإ إلى الدراما 

Par 303 3 النقد الفني 

 

 التالية: ( ساعا  معتمدة يت  اختيار ا من المساقا 6المتطلبا  اكختيارية )ب. 

 الساعا  المعتمدة اس  المساق الرق  الرم 
Par 100 3 مدخإ إلى الفنون التشكيلية 

Mus 100A 3 الحياة الموسيقية في األردن 

Dra 110  3 مقدمة في المسرح 

Des 202 3 التصميم و العمارة اإلسالمية 

 

 مدلول الرقم العشري:: قس  التصمي  والفنون التطبيقية

 لةالدك الرق 

 المدخإ ومتطلبات القسم النظرية 0

 متطلبات القسم العملية 1

 متطلبات القسم االختيارية 2

 التصميم الداخلي 3

 الصناعي التصميم 4

 تصميم الجرافيك 5

 األزياء تصميم 6

 والوسائط تصميم الرسوم المتحركة 7

 وإنتاج وتقنيات إبداعيةنظريات  8

 مشاريع تخرج 9

 

 ( ساعة معتمدة موتعة كما يلي:69ويخصص لها )  ،طلبا  القس  اتجباريةثالثا: مت

 ( ساعة معتمدة:51ويخصج لها ) ،المتطلبا  اتجبارية الم تركة -1

 متطلب سابق عملي مظر  س اس  المساق الرق  الرم 

Des 101 2 2 3 المدخإ إلى التصميم ثالثي األبعاد - 

Des 205K 2 2 3 يقالتصميم بين النظرية والتطب - 

Des 204 3 3 التصميم النظرية والتاريخ - Des 101 

Des 210K 2 2 3 نظريات اللون - 

Des 211A 2 2 3 أسا التصميم Des 101 

Des 212K 2 2 3 الرسم الهندسي والنمايج Des 101 

Des 213K 2 2 3 تصميم ارجونوميكا Des 101 

Des 214K ( 1التصميم بالحاسوب) 2 2 3 Des 213K 

Des 230K 3 3 نظريات اتصال التصميم - Des 204 

Des 231K 2 2 3 اقتصاديات التصميم Des211A 

Des 233K 2 2 3 التصميم أالبتكاري Des231K 

Des 234K ( 2التصميم بالحاسوب) 2 2 3 Des214 

Des 301 3 3 سيكولوجي التصميم - Des 230K 

Des 302A 3 3 علم الجمال و التصميم - Des230K 
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 متطلب سابق عملي مظر  س اس  المساق الرق  الرم 

Des 304 3 3 منهجيات التصميم - Des230K 

Des 403K 2 2 3 أساليب عرض التصميم Des301A 

Des 498 2 2 3 دراسات متقدمة لمشروع التخرج Des431/ Des353   أو

Des341A  أو /

Des363 

 

 

 :*( ساعة معتمدة موتعة كما يلي18ويخصص لها )  ،متطلبا  التخصص الدقيق -2

 

 )ال يجوز للطالب التحويإ بين المسارات أكثر من مرة واحدة طيلة فترة الدراسة(. *
 

 مسار دقيق( إجباريةساعة  18الجرافيك )  مسار تصمي

رم  

 المساق

رق  

 المساق
 متطلب سابق عملي مظر  س اس  المساق

Des 353G 2 2 3 تصميم التايبو رافي Des231K 

Des 351G 2 2 3 معالجة الصور الرقمية Des231K 

Des 352G 2 2 3 تصميم العالمات التجارية Des 233K 

Des 353  2 2 3 اإلعالنتصميم Des252G 

Des 450G 2 2 3 تصميم تغليف المنتج Des353 

Des 499G  2 2 3 تخرج )جرافيك(مشروع Des498 

 

 مسار دقيق( إجباريةساعة  18الصناعي )  مسار التصمي

رم  

 المساق

رق  

 المساق
 متطلب سابق عملي مظر  س اس  المساق

Des 242S 2 2 3 الصناعي والنمايج مواد التصميم Des231K 

Des 243S  2 2 3 الصناعي واإلخراجالعرض Des231K 

Des 340A 2 2 3 تجتطوير المن Des 233K 

Des 341S 2 2 3 التحليإ البنائي وتقنين الشكإ Des242S 

Des 343 2 2 3 تصميم المنتج Des341A 

Des 499S )2 2 3 مشروع تخرج )صناعي Des498 

 

 مسار دقيق( إجباريةساعة  18) األتياي  مسار تصمي

 متطلب سابق عملي مظر  س اس  المساق رق  المساق رم  المساق

Des 262Z 2 2 3 مبادئ تصميم وتنفيذ الباترونات Des231K 

Des 360Z  2 2 3 األزياءتقنيات تنفيذ Des 233K 

Des 361Z  2 2 3 المتخصصة األزياءتصميم Des231K 

Des 363Z  2 2 3 لألزياء اإلكسسواراتتصميم Des262Z 

Des 460Z 2 2 3 تصميم وتنفيذ الباترونات متقدم Des363Z 

Des 499Z )2 2 3 مشروع تخرج )أزياء Des498 

 

 مسار دقيق( إجباريةساعة  18داخلي )ال  مسار التصمي

رم  

 المساق
 متطلب سابق عملي مظر  س اس  المساق رق  المساق

Des 331D  2 2 3 واإلنارةالتخطيط الفرا ي Des231K 

Des 333  2 2 3 األثاثتصميم Des231K 

Des 430D ( 1التصميم الداخلي) 2 2 3 Des 233K 

Des 431D ( 2التصميم الداخلي) 2 2 3 Des331D 

Des 432D ( 3التصميم الداخلي) 2 2 3 Des431D 

Des 499D )2 2 3 مشروع تخرج )داخلي Des498 
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 ( ساعة معتمدة يختار ا الطالب مما يلي:12متطلبا  القس  اكختيارية: ويخصص لها ) -3

 متطلب سابق عملي مظر  س اس  المساق الرق  الرم 

Des 321 2 2 3 التصميم الداخلي المستدام  

Des 232k 3 3 سلوكيات مستهلك -  

Des 350A 2 2 3 ي المتقدمالتايبو راف  

Des 441  2 2 3 الصناعية األجهاةتصميم  

Des 442A 2 2 3 التصميم الصناعي ووسائط النقإ  

Des 452 2 2 3 الرسوم المتحركة  

Des 496Z  2 2 3 الجلدية األزياءتصميم وتنفيذ  

Des 451G 3 3 الترويجية والتسويق إدارة األنشطة -  

Des 480S 3 3 نظرية آالت -  

Des 480Z 3 3 الموضة لألزياء إنتاج -  

Des 480G 2 2 3 تصميم الوسائط المتحركة  

Des 480D  2 2 3 الداخلية اإلضاءةتصميم  

 المجموع

 
36    

 

 التصمي :المساقا  التي يطرحها قس  

 متطلب سابق عملي مظر  س اس  المساق رق  المساق ورم ل

Des101  2 2 3 اإلبعادالمدخإ إلى التصميم ثالثي  

Des102  3 3 مقدمة في علم الجمال -  

Des202 3 3 التصميم والعمارة اإلسالمية -  

Des204 3 3 التصميم النظرية والتاريخ -  

Des210 2 2 3 نظريات اللون  

Des211  2 2 3 أسا التصميم  

Des212 2 2 3 الرسم الهندسي والنمايج  

Des213 2 2 3 تصميم ارجونوميكا  

Des214 ( 1التصميم بالحاسوب) 2 2 3  

Des225  2 2 3 تقنيات مشا إ  

Des230  2 2 3 اقتصاديات التصميم  

Des231 3 3 نظريات اتصال التصميم -  

Des 232 3 3 سلوكيات مستهلك -  

Des233 2 2 3 التصميم االبتكاري  

Des234 ( 2التصميم بالحاسوب ) 2 2 3  

Des205 2 2 3 ين النظرية والتطبيقالتصميم ب  

Des242 2 2 3 مواد التصميم الصناعي والنمايج  

Des243 2 2 3 العرض واإلخراج الصناعي  

Des252 2 2 3 تصميم التايبو رافي  

Des262 2 2 3 مبادئ تصميم وتنفيذ الباترونات  

Des301  3 3 سيكولوجي التصميم -  

Des302  3 3 علم الجمال والتصميم -  

Des304  3 3 منهجيات التصميم -  

Des321  2 2 3 التصميم الداخلي المستدام  

Des331 2 2 3 التخطيط الفرا ي واإلنارة  

Des333 2 2 3 تصميم األثاث  

Des343  2 2 3 تصميم المنتج  

Des340 2 2 3 تطوير منتج  

Des350  2 2 3 التيبو رافي المتقدم  

Des351 2 2 3 لرقمية معالجة الصور ا  
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 متطلب سابق عملي مظر  س اس  المساق رق  المساق ورم ل

Des352  2 2 3 تصميم العالمات التجارية  

Des353 2 2 3 تصميم اإلعالن  

Des360 2 2 3 تقنيات تنفيذ األزياء  

Des363 2 2 3 تصميم اإلكسسوارات لألزياء  

Des403  2 2 3 أساليب عرض التصميم  

Des430 ( 1التصميم الداخلي) 2 2 3  

Des431 ( 2التصميم الداخلي) 2 2 3  

Des432 ( 3التصميم الداخلي) 2 2 3  

Des441 2 2 3 تصميم األجهاة الصناعية  

Des442 2 2 3 التصميم الصناعي لوسائط النقإ  

Des450 2 2 3 تصميم تغليف المنتج  

451GDe 3 3 إدارة األنشطة الترويجية والتسويق -  

Des452 2 2 3 الرسوم المتحركة  

Des460 2 2 3 نفيذ الباترونات متقدمتصميم وت  

Des480 2 2 3 إنتاج الموضة لألزياء  

Des 480S 3 3 نظرية آالت -  

Des480D 2 2 3 تصميم اإلضاءة الداخلية  

Des480G   2 2 3 تصميم الوسائط المتحركة  

Des4960 2 2 3 تصميم وتنفيذ األزياء الجلدية  

Des498 2 2 3 دراسات متقدمة لمشروع التخرج  

Des499D 2 2 3 مشروع تخرج داخلي  

Des499G 2 2 3 مشروع تخرج جرافيك  

Des499S 2 2 3 مشروع تخرج صناعي  

Des499Z 2 2 3 مشروع تخرج أزياء  
 
 

 تسكين المجاك  المعرفية:

التخصج  الوريوس فييإ درجة البك: يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسية لنبرنامج التصميم والفنون التطبيقية

 على النحو اآلتي:( ساعة مواد إجبارية للمسار 21بحد أدنى )( ساعة معتمدة 132)

 المجاك  النظرية األساسية اتجبارية: -أ

 اس  المساق المجال المعرفي
 الحد األدم  للساعا  المعتمدة

 عملي مظر 

 نظريات ومداخإ

 التصميم بين النظرية والتطبيق 

 يكولوجيا التصميم ومنهجياتهس 

  األبعادمدخإ في التصميم ثالثي  

 هندسة العوامإ البشرية  

 نظرية اللون وتطبيقاتها. 

9 6 

 تطبيقات التصميم

 تاريخ التصميم 

 تصميم االتصال البصري 

  (2)تصميم بالحاسوب  

 الرسم الهندسي والنمايج 

 اقتصاديات التصميم  

 أالبتكاريالتصميم  

 عرض التصميم أساليب

12 6 

 مسار التصميم الداخلي

 الفرا ي واإلنارة التخطيط

 (1تصميم داخلي ) 

 (2تصميم داخلي ) 

 تصميم أثاث 

 (.3تصميم داخلي ) 

 تصميم االضاءة الداخلية 

6 12 
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 اس  المساق المجال المعرفي
 الحد األدم  للساعا  المعتمدة

 عملي مظر 

 مسار تصميم الجرافيك

 تصميم تغليف المنتج ، معالجة الصور الرقمية

 ، اإلعالنتصميم ، التايبو رافيتصميم 

 الرسوم المتحركة، ةتصميم العالمات التجاري 

6 12 

 مسار التصميم الصناعي

 تصميم المنتج، الصناعي واإلخراجالعرض 

 تحليإ وتصميم المجسمات، نظرية اآلالت

 الصناعية  األجهاةتصميم ، تطوير المنتج 

9 9 

 مسار تصميم االزياء

  تقنيات تنفيذ االزياء، الموضة لألزياء إنتاج

 ، لألزياء اإلكسسوارات تصميم 

 اتمبادئ تصميم وتنفيذ الباترون

 تصميم االزياء المتخصصة

9 9 

 تاريخ
 ،تاريخ الفن اإلسالمي، علم الجمال والتصميم

 الرسم.، تاريخ الفن العالمي 
10 2 

 

 المجاك  المسامدة: -ب

 المجال المعرفي
 الحد األدم  للساعا  المعتمدة

 عملي مظر 

 تقنيات مشا إ 

 تصميم الداخلي المستدام ال

1 2 

 الترويجية  إدارة األنشطة

 سلوكيات المستهلك 

1 2 

 الصناعي  واإلظهاررسم المنظور 

 الخامات وعمليات لتصنيع 

1 2 

 تصميم وتنفيذ الباترونات متقدم

 الجلدية األزياءتصميم وتنفيذ 

1 2 

 

لى ع( ساعة معتمدة 90د أن ينهي  الطالب دراسة )( ساعات معتمدة يسجلها الطالب بع3يخصج له ) مشروع التخرج: -ت

 األقإ.

 

 

 

 التصمي  أعضاي  يئة التدريس في قس  

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 Inask@yu.edu.jo دكتوراه استاي ايناس على احمد الخولى

 radaideh@yu.edu.jo دكتوراه استاي بسام ناصر نهار الردايدة

 islam.o@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك مد ماجد عبيداتاسالم مح

 asem.obaidat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عاصم محمد مفلح عبيدات

 omar.shboul@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد عمر اديب محمد الشبول

 ghada.halasa@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد  اده سلمان جميإ الهلسا

 yaman.s@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد يوسف ابراهيم سكينهيمان 

 sofia@yu.edu.jo ماجستير مدرس صوفيا زهير محمد حجاز

 Naji@yu.edu.jo بكالوريوس مساعد تدريا ناجي ابراهيم ناجي العاام
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 الموسيقـــــا قس 

ء المعاصددر لمختلف لتغيرات والتحديثات في عملية البناينسددجم التعليم الموسدديقي الجامعي في المملكة األردنية الهاشددمية مع ا

ردني بالفنون بمختلف مجاالت حياة المجتمع األردني. وتُمثإ العقود األخيرة من القرن الماضي البداية الواضحة الهتمام المجتمع األ

ومنها  ،لجميلةا لتخصصات الفنون اا بين الجامعات الشقيقة باحتضانهبسبق التميّ  1981أشكالها. وتحظى جامعة اليرموك منذ عام 

بية والفنون حي  بدأت بمنح درجة البكالوريوس في هذه التخصدددصدددات ضدددمن إطار قسدددم الفنون الجميلة التابع لكلية التر ،الموسددديقا

صددصددات تم  هيكلة تخ 2001/2002ع احتفاالت الجامعة بيوبيلها الفضددي في العام الدراسددي وم ،ومع إطاللة األلفية الثالثة آنذاك.

تصميم. وفي العام الدراسي وال ،والفنون التشكيلية ،والدراما ،الفنون الجميلة في إطار كلية الفنون الجميلة بأقسامها األربعة: الموسيقا

 .حظي قسم الموسيقا مرة أخرى بشرف الريادة والتميا من خالل طرح برنامج الماجستير في الموسيقا 2004/2005

يتخرج و ،تمدة(سدداعة مع 132) ،لة البكالوريوس برنامجي: الموسدديقا العالمية والموسدديقا العربيةيقدم قسددم الموسدديقا في مرح

ضافة إلى المساقات إ ،الطالب كعازف لواحدة من آالت األوركسترا السيمفوني أو آالت الموسيقا التقليدية العربية وآلة ثانوية أخرى

 ها الطالب خالل فترة التحاقه بالجامعة. النظرية والتطبيقية والمتطلبات الجامعية التي يدرس

كوادر الموسيقية ويلك من خالل إعداد ال ،يسعى قسم الموسيقا منذ تأسيسه للنهوض بالثقافة الموسيقية لدى المجتمع األردني

 500من ب ما يقر 2010 /2009فقد بلا عدد خريجي قسددددم الموسدددديقا مع نهاية العام الدراسددددي  ،األكاديمية ورفد سددددوق العمإ بها

ك يقدم القسددددم يعملون في سددددلك التربية والتعليم ولدى المؤسددددسددددات والفرق الموسدددديقية المحلية والعربية. وباإلضددددافة إلى يل ،خريج

ي العديد من فمسدداقات الثقافة الموسدديقية لطلبة الجامعة من التخصددصددات األخرى كمتطلبات جامعية اختيارية. ويشددارك القسددم كذلك 

الموسدددددديقية  عالوة على دوره في خدمة المجتمع المحلي من خالل الحفالت ،ة المحلية والعربية والعالميةالمهرجانات الموسدددددديقي

 .والنشاطات الفنية والثقافية المختلفة

 

music.dept@yu.edu.jo 

 3411فرعي  0096227211111هاتف 

 

 

 

mailto:plastic@yu.edu.jo
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 الموسيقا تخصص /يوسالبكالور لدرجة الدراسية الخطة

 معتمدة ة( ساع132الموسيقى ) تخصج في البكالوريوس درجة لنيإ الدراسية للخطة المعتمدة الساعات لعدد األدنى الحد يكون

 :اآلتي النحو على

 موحظا  الساعا  المعتمدة المتطلب

 ساعة معتمدة. 27 27 الجامعة متطلبات

 %(.18) ساعة معتمدة 24 .لساعات المعتمدة% على األقإ من مجموع ا15 الكلية متطلبات

 %(.61) ساعة معتمدة 81 .% على األقإ من مجموع الساعات المعتمدة60 التخصج متطلبات

 - ساعات معتمدة كحد أعلى. 6 حرة مواد
 

 المجموع متطلبا  المسار متطلبا  اختيارية متطلبا  إجبارية المتطلب

 27 - 15 12 متطلبات جامعة

 24 - 6 18 كليةمتطلبات 

 81 - 12 69 متطلبات قسم

 132 - 33 99 المجموع

 
 

درة بموجـب الصا وتعديالتها 1991( لسنة 2الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم )

 وتعديالتها. 1976( لسنة 76نظام الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم )

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:27تخصج لها ) متطلبا  الجامعـة:

 على النحو التالي:( ساعة معتمدة 12تخصج لها ) متطلبا  إجبارية: -أ 

 المتطلب سابق عدد الساعا  اس  المساق رق  رم  المساق

AL 101  3 1لغة عربية  

El 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EL 099  استدراكي ستدراكيا –مهارات لغة إنجلياية  

AL 099  استدراكي ستدراكيا –لغة عربية  

COMP 099  استدراكي ستدراكيا –مهارات حاسوب  

 

كليات لل بأنه متطلب إجباري كلية اعلم   SCI 108( في الخطط الجديدة ا)سابق   100* سيكون ترميا مساق مهارات حاسوب ن.ح 

 اإلنسانية.

 ب - متطلبا  اختيارية: 15 ساعة معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية:

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

5. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

6. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

7. Hum 108 3 مهارات التفكير 

8. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

9. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

10. Hum111 3 تاريخ القدس 
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 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

11. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

12. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

13. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

7. Sci 107 3 البح  العلمي 

 

 ( ساعة معتمدة موتعة عل  النحو التالي:24: متطلبا  الكلية )اثاميً 

 ( ساعة معتمدة  ي:18المتطلبا  اتجبارية )

 متطلب سابق المعتمدة الساعا  اس  المساق الرق  الرم 

Sci 108 3 مهارات الحاسوب  

MUS 101 3 مدخإ إلى الموسيقى  

Des 102 3 مقدمة في علم الجمال  

PA 203 3 مدخإ إلى الفن اإلسالمي  

Dra 208 3 مدخإ إلى الدراما  

PA 303 3 النقد الفني  

 

 اقا  التالية:( ساعا  معتمدة يت  اختيار ا من المس6المتطلبا  اكختيارية )

 متطلب سابق الساعا  المعتمدة اس  المساق الرق  الرم 

PA 100 3 مدخإ إلى الفنون التشكيلية  

MUS 100 3 الحياة الموسيقية في األردن  

Dra 111 3 مقدمة في المسرح  

Des 202 3 التصميم والعمارة اإلسالمية  

 

 مدلول الرق  الع ر :

 الدكلة الرق 

 لمقدمةالمدخإ وا 0

 النظريات الموسيقية 1

 التاريخ الموسيقي 2

 الصولفيج  /ةالقراءة الموسيقي 3

 اإللاامي األداء الفردي 4

 األداء الفردي الثانوي 5

 األداء الجماعي والفرق الموسيقية 6

 الحاسوب 7

 مواضيع أخرى 8

 الدراسات والندوات ومشاريع التخرج 9
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 ( ساعة معتمدة:69ويخصص لها ) ,متطلبا  القس  اتجبارية

رم  

 المساق

رق  

 المساق
 المساق اس 

الساعا  

 المعتمدة
 عملي مظر 

المتطلب 

 السابق

المتطلبا  

 المكافئة

MUS 110  3 3 1النظريات الموسيقية   
 أو 103ف م 

 ج110ف م 

MUS 111  3 3 2النظريات الموسيقية  MUS 110 
 أو 104ف م 

 ج111ف م 

MUS 120 
موسيقى عصر  تاريخ

 الباروك والكالسيكية
3 3   

 أ أو205ف م 

 ج120ف م 

MUS 130  2 2 1القراءة واإلمالء الموسيقي  MUS 110 
 أو 203ف م 

 ج130ف م 

MUS 131  2 2 2القراءة واإلمالء الموسيقي  MUS 130 
 أو 204ف م 

 ج131ف م 

MUS 141  2 1 2 1آلة إلاامية  

 أو أ217ف م 

 أو 130ف م 

 ج141ف م 

MUS 150  2 1 2 1آلة ثانوية MUS 141  170ف م 

MUS 151  2 1 2 2آلة ثانوية MUS 150  171ف م 

MUS 210 
 توافق األصوات/علم 

 1هارموني 
3 3  MUS 111 

 أو 207ف م 

 ج210ف م 

MUS 211 /3 3 كنتربنط علم تقابإ األلحان  MUS 111 
 أو 208ف م 

 ج211ف م 

MUS 212 3 3 يقية العربيةالنظريات الموس  MUS 111 
 أو 109ف م 

 ج212ف م 

MUS 220 3 3 موسيقى العصر الرومانسي  MUS 120 
 أ أو206ف م 

 ج220ف م 

MUS 221 106ف م    3 3 تاريخ الموسيقي العربية 

MUS 230  2 2 3القراءة واإلمالء الموسيقي  MUS 131 
 أو 303ف م 

 ج230ف م 

MUS 240  2 1 2 2آلة إلاامية MUS 141 

 أو 218ف م 

 أو 131ف م 

 ج240ف م 

MUS 241  2 1 2 3آلة إلاامية MUS 240 

 أو أ317ف م 

 أ أو230ف م 

 ج241ف م 

MUS 270 2 2 تطبيقات الحاسوب الموسيقية  MUS 212  115ف م 

MUS 280 3 3 علم اآلالت الموسيقية  MUS 111 
 أو 108ف م 

 ج280ف م 

MUS 311  3 3 1التحليإ الموسيقي  MUS 210 
 أ أو316ف م 

 ج311ف م 

MUS 312 3 3 تحليإ الموسيقى العربية  MUS 212 
 أ أو209ف م 

 ج312ف م 

MUS 340  2 1 2 4آلة إلاامية MUS 241 

 أ231ف م 

 أو 318أو ف م 

 ج340ف م 

MUS 341  2 1 2 5آلة إلاامية MUS 340 
 أو 330ف م 

 ج341ف م 

MUS 361  2 1 2 1األداء الجماعي MUS 241 
 أو 260ف م 

 ج361ف م 

MUS 362  2 1 2 1موسيقى الحجرة MUS 241 

 335ف م 

 أ أو360أو ف م 

 ج362ف م 
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رم  

 المساق

رق  

 المساق
 المساق اس 

الساعا  

 المعتمدة
 عملي مظر 

المتطلب 

 السابق

المتطلبا  

 المكافئة

MUS 440  2 1 2 6آلة إلاامية MUS 341 

 331ف م 

أو  430أو ف م 

 ج440

MUS 441  2 1 2 7آلة إلاامية MUS 440 

 430ف م 

 أو 431أو ف م 

 ج441ف م 

MUS 442  2 1 2 8آلة إلاامية MUS 441  431ف م 

MUS 460  2 1 2 2األداء الجماعي MUS 361 
 أو 261ف م 

 ج460ف م 

MUS 462  2 1 2 2موسيقى الحجرة MUS 362 

 أ435ف م 

 أ أو361أو ف م 

 ج462ف م 

 

 ( ساعة معتمدة يختار ا الطالب مما يلي:12متطلبا  القس  اكختيارية: ويخصص لها )

رم  

 المساق

رق  

 المساق
 اس  المساق

الساعا  

 المعتمدة
 المتطلبا  المكافئة المتطلب السابق عملي مظر 

MUS 121 3 3 موسيقى الحضارات القديمة   
 أو 105ف م 

 ج121ف م 

MUS 281 3 3 علم موسيقى الشعوب  MUS 111 
 أو 202ف م 

 ج281ف م 

MUS 310 3 3 2علم توافق األصوات/هارموني  MUS 210 
 أو 307ف م 

 ج310ف م 

MUS 321 3 3 الموسيقى العربية المعاصرة  MUS 221 
 أو 305ف م 

 ج321ف م 

MUS 390 3 3 دراسات في الموسيقى األردنية   
 أ أو270ف م 

 ج390ف م 

MUS 391 3 3 ندوة في أساليب األداء الموسيقي  MUS 241 
 أو 425ف م 

 ج391ف م 

MUS 411  3 3 2التحليإ الموسيقي  MUS 311 
 أو 416ف م 

 ج411ف م 

MUS 420 3 3 الموسيقى األوروبية المعاصرة  MUS 220 
 أو 309ف م 

 ج420ف م 

 

 رية األساسية:المجاك  النظ -أ تسكين المجاك  المعرفية:

 

  

 رموت وأرقام المساقا  المجال المعرفي
عدد 

 الساعا 

الحد األدم  

 للساعا  المعتمدة

 MUS 110, MUS 111, MUS 212 9 :النظريات الموسيقية

 MUS 311, MUS 312, MUS 411 9 :التحليإ الموسيقي 12

 MUS 130, MUS 131, MUS 230 6 القراءة الموسيقية:

 MUS 120, MUS 220, MUS 221 9 9 تاريخ الموسيقى:

 MUS 210, MUS 310 6 :علم توافق األصوات )الهارموني(
9 

 MUS 211 3 :تقابإ األلحان )كاونتربوين (

 MUS 281, MUS 390, MUS 391 9 9 :فة موسيقيةثقا
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  المواد العملية )التطبيقية(: -ب 

 رموت وأرقام المساقا  المجال المعرفي

عدد الساعا  

 المعتمدة
الحد األدم  

 للساعا  المعتمدة
 عملي مظر 

 أداء:

MUS 141, MUS 150, MUS 151, 

MUS 240, MUS 241, MUS 340, 

MUS 341, MUS 361, MUS 362, 

MUS 440, MUS 441, MUS 442, 

MUS 460, MUS 462 

15 30 30 

 30 30 المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع

 

 

 

 

 أعضاي  يئة التدريس في قس  الموسيقا

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 Azizmadi@yu.edu.jo دكتوراه استاي عايا "احمد عوني" عبدالعايا ماضي

 mohg@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد طه احمد الغوانمه

 mallah@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد علي رضا حسن  المالح

 nabildarras@yu.edu.jo دكتوراه استاي نبيإ صالح محمود الدراس

 wael_h@yu.edu.jo دكتوراه استاي وائإ حنا ابراهيم حداد

 iyad.m@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك اياد عبدالحفيظ حافظ محمد

 raedaan@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك رائده احمد عبدالجواد علوان

 alaa.naser@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عالء معين فريح ناصر

 mohammad.t@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد زهدي محمد الطشلي

 nedal.o@yu.edu.jo دكتوراه ستاي مشاركا نضال احمد عبدهللا عبيدات

 talia@yu.edu.jo ماجستير مدرس تاليه كمال توفيق النمري

 khaledbalawi@yu.edu.jo ماجستير مدرس خالد محمد فياض البلعاوي

 dima.swedan@yu.edu.jo ماجستير مدرس ديما فايا محمود سويدان

 Rula.Jaradat@yu.edu.jo ماجستير مدرس رلى عبدهللا عيسى جرادات

 safahaddad@yu.edu.jo ماجستير مدرس صفاء هالل امين حداد

 saqer@yu.edu.jo ماجستير مدرس صقر صبحي عبده صالح

 abdelsalammd@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبدالسالم مرعي ابراهيم حداد

 yara@yu.edu.jo ماجستير مدرس يارى بسام ييب النمري

 wafa.tobaishat@yu.edu.jo بكالوريوس مساعد تدريا يشاتوفاء عبدهللا نهار طب
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 الحاسوب وعلوم المعلوما  تكنولوجيا كلية

 اي ويلك تنفيذ  تأسددددديا كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسدددددوب في جامعة اليرموك بقرار من مجلا التعليم العال لقد تمّ 

لمجاالت ولتلبية افي العالم في مختلف  ةا وعلوم الحاسددددددوب في الدول المتقدملمواكبة تطور التكنولوجي ةللتوجيهات الملكية السددددددامي

أسيا هذه الكلية . وكان  النواة في ت2002/2003ويلك بحلول مطلع العام األكاديمي  ،إحتياجات السوق المحلي واإلقليمي والعالمي

وم الحاسوب ول قسم يمنح درجة البكالوريوس في علحي  كان أ 1980قسم علوم الحاسوب والذي أسا كقسم تابع لكلية العلوم عام 

إعتماد الخطط  . وعند إنشدداء الكلية تمّ 2000/2001على مسددتوى الجامعات األردنية ثم بدأ القسددم بطرح برنامج للماجسددتير منذ عام 

لمعلومات اوقسددم نظم الدراسددية لثالثة أقسددام هي قسددم علوم الحاسددوب للبكالوريوس والماجسددتير وقسددم نظم المعلومات الحاسددوبية 

 .اإلدارية للبكالوريوس

مج آخر للماجستير إعتماد برنا إعادة النظر في برنامج الماجستير لقسم علوم الحاسوب وتمّ  تمّ  2003/2004وإبتداء  من العام 

ظم المعلومات نسددم إنشدداء برنامج ثال  للماجسددتير في ق تمّ  2007/2008في نظم المعلومات الحاسددوبية. وفي بداية العام األكاديمي 

 تمّ  2008/2009تصددددددداص في الجامعات الحكومية في األردن. وفي بداية العام األكاديمي خاإلدارية وكان أول برنامج في هذا اإل

لبكالوريوس اعليه أصدبح  الكلية تمنح درجة  إسدتحداث مسدار خاص لبرنامج الماجسدتير في قسدم نظم المعلومات الحاسدوبية. وبناء  

. كما وتمنح من السددديبرانياأل ،عمالتكنولوجيا معلومات األ ،نظم المعلومات الحاسدددوبية ،علوم الحاسدددوبالتالية: في التخصدددصدددات 

 الصطناعي.االذكاء  ،علوم الحاسوب ،ونظم المعلومات الحاسوبية ،الكلية درجة الماجستير في تخصصات نظم المعلومات اإلدارية

تطلبات سوق العمإ كب مرتكاات هيئة إعتماد مؤسسات التعليم العالي في األردن وما الكلية ببرامجها الحديثة والتي تواتتميّ 

وريوس والذي ساعات معتمدة( لطلبة البكال 3المحلي واألقليمي والعالمي. حي  تطرح جميع األقسام مساق مشروع التخرج )بواقع 

. كما ةاسددتهم الجامعيلعملية التي إكتسددبوها خالل مرحلة درا يعكا قدرة الطلبة على تطبيق النظريات والمهارات اا عملي  يعتبر تطبيق  

لطلبة مهارات سددداعات معتمدة( لطلبة البكالوريوس الهدف منه إكسددداب ا 3) ا بالتدريب الميدانيا خاصددد  ا مسددداق  وتطرح الكلية أيضددد  

لى وظائف متاحة عملية في المؤسددددسددددات والشددددركات يات العالقة بتخصددددصدددداتهم مما يعاز فرص الطلبة الخريجين بالحصددددول ع

سها على إبتعاث الطلبة المتفوقين ألرقى الجامعات العالمية وا سي سبة بعد التخرج. وقد حرص  الكلية منذ تأ سبة ومنا شكلون ن لذين ي

 .عضاء الهيئة التدريسية فيهاأكبيرة من 

 ةة وعدد األجهاالعامة للكلي ا تخدم أ راض المسدددددداقات( مختبر  25ا الكلية بوجود مختبرات حديثة والبالا عددها )كما تتميّ 

ليدة عددد من ا ماوده بمدا يحتداجده الطالب من البرمجيدات يات األ راض العدامدة. كمدا تمتلدك الك( جهداز  800فيهدا تبلا ثمدانمدائدة )

سة المتوازية ومختبر تدريا األوراكإ و ةالمختبرات يات األ راض الخاصدة كمختبر الوسدائط المتعددة ومختبر المعالج مختبر هند

سية في الكلية على تطوير مختبر الوسائط المتعددة ومختبر المعالجةا ومختبر  ةالمتوازي لبرمجيات. كما ويعمإ أعضاء الهيئة التدري

ي هذه فتدريا األوراكإ ليتماشددددددى مع ما يحتاجه السددددددوق من مهارات لدى الطلبة وما هو موجود من برمجيات وتطبيقات حديثة 

إنشدداء ناد   مّ تمختبر المشدداريع )مشدداريع التخرج و يرها( ومختبر لذوي االحتياجات الخاصددة. وكما اسددتحداث  المجاالت. وكذلك تمّ 

لدولية في مهارات في المسددددابقات الوطنية والعربية وا ةللبرمجة يهدف إلى تنمية مهارات البرمجة عند الطلبة ليتمكنوا من المشددددارك

 البرمجة المختلفة. 

المحوسددبة  شدداء وحدة اإلمتحانات المحوسددبة والتي تسدداهم باإلشددراف على عقد اإلمتحاناتال في إنسدداهم  الكلية بشددكإ فعّ 

 .م2012إلحاقها مع دائرة القبول والتسجيإ منذ عام  والتي تخدم جميع كليات وأقسام الجامعة وتمّ 

ن هذه م ،لتطبيقةوقد حصددددإ عدد من أعضدددداء الهيئة التدريسددددية في الكلية على دعم محلي وخارجي لمشدددداريعهم البحثية وا

 :المشاريع
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 .(( دينار16000وكان  قيمة الدعم ستة عشر ألف ) 2013اإلنشاء الشبه تلقائي للكتب الرقمية المتكلمة )سنة الدعم:  . 1

 .( دينار13000وكان  قيمة الدعم : مائة وثالثون ألف ) 2008دليإ سياحي إلكتروني )سنة الدعم:   .2

وكان  قيمة الدعم  2013ستخدمة في الري بإستخدام األجهاة اإلستشعارية الالسلكية ) سنة الدعم: تحسين إستخدام المياه الم . 3

 .( دوالر119900مائة وتسعة عشر ألفاص وتسعمائة )

4. A Particle Swarm Parallel Framework for Multi-Criteria Optimization(Year of Fund Support 

2008، the fund amount is twenty one thousands (20000) Jordanian Dinar. 

 دد من المشاريع ا وحصلوا على ععدد من أعضاء الهيئة التدريسية شاركوا في العديد من المشاريع المدعومة عالمي   كما وأنّ 

وأنجاوها على أكمإ وجه والتي سدددداهم  في إثراء خبراتهم   ,ERASMUS+, TEMPUS  USAID الممولة من هيئات مثإ:

ة موقعة بين جامعة فع مسدددددديرة الكلية األكاديمية لألمام. كما وأن الكلية مع كلية الحجاوي للهندسددددددة التكنولوجية مرتبطة بإتفاقيود

لكلية إلى اليرموك ووزارة اإلتصددداالت وتكنولوجيا المعلومات بخصدددوص تدريب الخريجين الجدد من طلبة الكليتين. كما وتصدددبو ا

 لمشاريع المشتركة في المستقبإ.توقيع العديد من إتفاقيات ا

 

https://it.yu.edu.jo 

it.fac@yu.edu.jo 

 2632فرعي  0096227211111  هاتف 

 

 

 :األقسام األكاديمية

 قسم علوم الحاسوب 

 قسم نظم المعلومات الحاسوبية 

  المعلومات  ياتكنولوجقسم 
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 وبـالحاس ومـعل  ـقس

 ليفي برنامج بكالوريوس علوم الحاسدددب اآل 1980حي  بدأت الدراسدددة فيه عام  1978تأسدددا قسدددم علوم الحاسدددوب عام 

خلي والخارجي ردنية الهاشدددددمية الذي يرفد السدددددوق الداولى في المملكة األضدددددمن كلية العلوم. ويعتبر القسدددددم واحد من البرامج األ

لتكنولوجيا امكانات نظمة المحوسددبة والعمإ على تطويرها لتناسددب متطلبات العصددر في ظإ اإلنشدداء األإكفاء في تحليإ وأن بخريجي

 .الموجودة في سوق العمإ

استحداث برنامج  تمّ  ،في ظإ النظرة الثاقبة لجاللة الملك عبدهللا الثاني وتاايد الطلب الداخلي والخارجي على هذا التخصج

الى تاويد  اعتماد خطة دراسددية شدداملة في هذا البرنامج تهدف حي  تمّ  2000وم الحاسددوب والمعلومات في القسددم عام ماجسددتير عل

 .يةالمعمقة في مختلف الجوانب الحاسوب ةليات ومنهجية البح  العلمي الحدي  والمعرفة الشاملآخريج هذا البرنامج ب

لمعلومات اسدددتحداث كلية تكنولوجيا ا تكنولوجيا المعلومات وتمّ  نشددداء كلية خاصدددة بتخصدددصددداتإلى إدارة الجامعة إتوجه  

ة تكنولوجيا لى كليإنقإ القسدددددم من كلية العلوم  وتمّ  2003 /2002ول وعلوم الحاسدددددوب لهذه الغاية مع بداية الفصدددددإ الدراسدددددي األ

سددداسدددية مواد األقسدددام الكلية بالأاقي المعلومات وعلوم الحاسدددوب. وكان  النواة لهذه الكلية قسدددم علوم الحاسدددوب حي  رفد القسدددم ب

قسم لتواكب الطلب جراء تحدي  شامإ للخطة الدراسية في الإ فقد تمّ  ،على يلك البرمجية والخوارزميات والذكاء االصطناعي. وبناء  

 .عالميلالمتاايد على هذا القطاع ورفع مستوى الخريج ليكون قادر على القيام بدور القيمة المضافة في السوق المحلي وا

ر في علوم دارة الجامعة على ابتعاث وتوظيف العديد من المدرسددددين في القسددددم من حملة درجة الدكتوراة والماجسددددتيإدأب  

فاهيم المعلوماتية لى طلبة القسدم وترسديخ المإفكار النيرة الحاسدوب من جامعات عالمية مرموقة حي  لم يتوانى أي منهم على نقإ األ

 .ريا حديثةدوات تدأباستخدام طرق و

ى مختبرات يتوفر في القسددددم العديد من المختبرات التي تسددددتخدم لتدريا بعض المسدددداقات لكافة طلبة الجامعة باإلضددددافة إل

والذي يعد  متخصددصددة مثإ مختبر المعالجة المتوازية ومختبر الوسددائط المتعددة. وال سدديما مختبر خاص لذوي االحتياجات الخاصددة

 .ول من نوعه في المنطقةاأل

عضدداء القسددم في أ شددارك ،تتمثإ في الموائمة بين القطاعين العامإ والخاص بالمملكة يا للتوجهات الملكية السددامية والتتنفيذ  

شارية والتدريبية لوحدات الجامعة والمؤسسات الحكومية والخاصة في كافة مجاالت الحاسوب. وال  تقديم العديد من الخدمات االست

 في سوق العمإ. فضإ تعليم لطالب القسم وتمكينهمأو الخاصة لتقديم أبالتعاون مع الجهات الحكومية  يذخر أي من االعضاء أي جهد
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 الحاسوب علوم تخصص /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

ليرموك االخطة الدراسية التي تؤدي الى درجة البكالوريوس في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة 

ظام منح نالصادرة بموجب وتعديالتها  1991( لسنة 2والصادرة وفق تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم )

 .2003لسنة  118موك رقم الدرجات العلمية والشهادات في جامعة الير

ت وعلوم الحاسوب دنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في أقسام كلية تكنولوجيا المعلوماالحد األ .1

 ( ساعة معتمدة.134هو )

 -م التالية:ساتطرح كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب الخطة الدراسية التي تؤدي الى درجة البكالوريوس في أالق .2

 .قس  علوم الحاسوب 

 .قس  مظ  المعلوما  الحاسوبية 

   المعلوما . تكنولوجياقس 

على كلية  وتعديالتها في جامعة اليرموك 1991( لسنة 2تسري األحكام الواردة في تعليمات منح درجة البكالوريوس رقم ) .3

 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب. 

لطلبة المعمول احسب سياسة القبول في الجامعة في كإ عام دراسي كما هو مبين في تعليمات قبول يتم قبول الطلبة في الكلية  .4

 بها في الجامعة.
 

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:27تخصج لها ): متطلبا  الجامعـة

 عل  النحو التالي:( ساعة معتمدة 12تخصص لها ) متطلبا  اجبارية:أ. 

تطلب سابقالم عدد الساعا  اس  المساق رم  المساق  
AL 101  1لغة عربية  3  

EL 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EL 099  ستدراكي.إ –مهارات لغة إنجلياية   استدراكي 

AL 099  ستدراكيا –لغة عربية   استدراكي 

COMP 099  ستدراكي.إ –مهارات حاسوب   استدراكي 

 

 النحو التالي: خارج كليته في أحد المجاالت على( ساعات معتمدة يختارها الطالب من 15تخصج لها )  تطلبا  اختيارية:مب. 

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 فكر وحضارة اإلسالم 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن دقيةالثقافة السياحية والفن 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 
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 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

3. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

4. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

5. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 

 

 ( ساعة معتمدة اجبارية عل  النحو التالي:22وتخصص لها ) :متطلبا  الكلية 

 اس  المساق رق  المساق
الساعا  

 المعتمدة

 الساعا  اكسبوعية
 لب السابقالمتط

 عملي مظر 

CS 111 0 3 3 البرمجة بلغة مختارة  

CS 111L 3 0 1 مختبر البرمجة بلغة مختاره CS 111 

MATH 101  0 3 3 1تفاضإ وتكامإ --- 

CIS 101  0 3 3 المعلومات نظممقدمة في --- 

CIS 260 0 3 3 نظم قواعد البيانات CS 210  وCIS 101 

STAT 111 0 3 3 (1تماالت )مبادئ االح --- 

BIT 106  * 0 3 3 مهارات االتصال لتكنولوجيا المعلومات --- 

BIT 221 0 3 3 الجوانب القانونية في تكنولوجيا المعلومات CIS 101, BIT 106 
 

 م الحاسوب.تكنولوجيا المعلومات وعلو لطلبة كلية SCI 104* ال يجوز الجمع بين هذا المساق ومساق مهارات التواصإ الفعال 

  

 ( ساعة معتمدة موتعة كاآلتي:85ويخصص لها ) :متطلبا  القس 

 ( ساعة معتمدة وهي:67مساقات إجبارية ) .أ

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق
 الساعا  اكسبوعية

 المتطلب السابق
 عملي نظري

CS 130 0 3 3 أساسيات نظم التشغيإ CS 111 

CS 142 0 3 3 هياكإ متقطعه MATH 101 

CS 210 0 3 3 البرمجة الكينونية CS 111 

CS 210L 3 0 1 مختبر البرمجة الكينونية  CS 111L , CS 210 

CS 220 0 3 3 تصميم منطق الحاسوب CS 142 

CS 225 3 0 1 مختبر هيكلية الحاسوب CS 220 

CS 250 0 3 3 هيكلية البيانات CS 210 

CS 281 ةنظم الوسائط المتعدد  3 3 0 CS 210, CIS 103 

CS 310 0 3 3 برمجة متقدمة CS 210 

CS 332  0 3 3 تراسإ البيانات والشبكات CYS 230 

CS 332L 3 0 1 مختبر تراسإ البيانات والشبكات CS 332 

CS 342 0 3 3 النظرية االحتسابية CS 142 

CS 351 0 3 3 تحليإ وتصميم الخوارزميات CS 250, CS 142 

CS 352 ( 1حإ المشكالت)  1 0 3 STAT 111, CS 351 

CS 376 0 3 3 الذكاء االصطناعي CS 351 

CS 411  0 3 3 برمجة تطبيقات الهواتف الذكية CS 310 , CS 130 

CS 432 0 3 3 معمارية الحاسوب CS 225 

CS 499A (1) مشـــروع تخرج ساعة بنجاح 98إنهاء  0 3 3   



 

337 
 

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق
 الساعا  اكسبوعية

 المتطلب السابق
 عملي نظري

CS 499B (2) مشـــروع تخرج  3 3 0 CS 499A 

CIS 240 0 3 3 مدخإ الى هندسة البرمجيات CIS 101, CS 210 

CIS 244 0 3 3 البرمجة المرئية CIS 101, CS 210 

CIS 342  0 3 3 تحليإ وتصميم النظم CIS 240, CS 260 

BIT 381 (  1تطوير تطبيقات االنترن)  3 3 0 CIS 260 

MATH 102 ( 2تفاضإ وتكامإ)  3 3 0 MATH 101 

MATH 241 ( 1جبر خطي)  3 3 0 MATH 101 

CYS 230 0 3 3 مبادء األمن السيبراني BIT 106 , CIS 101 
 

 ( ساعة معتمدة موتعة كما يلي:18مساقا  اختيارية ) .ب

 البرنامج التالية:( ساعة معتمدة يختارها الطالب من مساقات 9) .1

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق
سبوعيةالساعا  اك  

 المتطلب السابق
 عملي مظر 

CS 331 0 3 3 نظم التشغيإ CS 130 

CS 360 0 3 3 الشبكات الالسلكية CS 332 

CS 380 0 3 3 الرسم بالحاسوب MATH 241, CS 250  

CS 452 ( 2حإ المشكالت)  3 3 0 CS 352 

CS 470 0 3 3 النظم الخبيرة CS 376 

CS 480 0 3 3 معالجة الصور CS 376 

CS 492 0 3 3 موضوعات خاصة CS 376, CS 332 

CS 498 ساعة بنجاح وموافقة القسم 90إنهاء  0 3 3 التدريب العملي  
 

 :التاليةبرنامج الكلية األخرى من مساقات ( ساعة معتمدة اختيارية يختارها الطالب 6) .2

 اســـ  المساق رقــ  المساق
الساعا  

 المعتمدة

لمتطلب ا الساعا  اكسبوعية

 عملي مظر  السابق

BIT 222  0 3 3 ريادة األعمال في تكنولوجيا المعلومات BIT 106 

BIT 481 (  2تطوير تطبيقات اإلنترن)  3 3 0 BIT 381 

CIS 467A 0 3 3 تنقيب البيانات CIS 260 

CIS 382 0 3 3 الحوسبة السحابية 
CIS 260, 

CS 332 

 

 :التاليةكلية العلوم من مساقات تارها الطالب ( ساعة معتمدة اختيارية يخ3) .3

 اســـ  المساق رقــ  المساق
الساعا  

 المعتمدة

 الساعا  اكسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي مظر 

STAT 101 ( 1مبادئ اإلحصاء)  3 3 0 ---- 

STAT 211 ( 2مبادئ االحتماالت)  3 3 0 
MATH 102, 

STAT 111 

PHYS 101 ( 1فياياء عامة)  3 3 0 ---- 

MATH 322 
( لطلبة كلية 1تحليإ عادي )

 تكنولوجيا المعلومات
3 3 0 CS 142 

 

 :المساقا  التي يطرحها قس  علوم الحاسوب لكلية الطب والصيدلة والعلوم

 اســـ  المساق رقــ  المساق
الساعا  

 المعتمدة

 الساعا  اكسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي مظر 

CS 110 
ة بلغة مختارة )لطلبة البرمج

 كلية الطب والصيدلة والعلوم(
3 3 0 ---- 
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 أعضاي  يئة التدريس في قس  علوم الحاسوب

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 ahmadta@yu.edu.jo دكتوراه استاي احمد توفيق احمد الطعانى

 iyad.doush@yu.edu.jo دكتوراه استاي اياد تيسير محمد ابودوش

 alkhateebf@yu.edu.jo دكتوراه استاي فيصإ قسيم خليإ الخطيب

 mohammedz@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد  ازي ابراهيم الاامإ

 hamdan@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد محمود محمد حمدان

 nkofahi@yu.edu.jo دكتوراه استاي نجيب عبدالكريم محمد الكوفحي

 ahmad.a@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك د مناصرهاحمد منصور محم

 eslam@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك اسالم محمد كريم المغايره

 ameera@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك اميرة صالح ييب جرادات

 bilal.h@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك بالل هاشم خليإ عبدالغني

 khalids@yu.edu.jo دكتوراه اي مشاركاست خالد محمد عقلة نهار

 r.alshorman@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك رأف  موسى احمد الشرمان

 sawsan_kh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك سوسن خليإ سالمه الشطناوي

 raoofbsoul@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عبدالرؤوف خالد محمد بصول

 moyawiah.s@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك الشناقمعاوية عبدهللا طالل  

 raed.m.alkhatib@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد رعد محمد علي الخطيب

 mbanikhalaf@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد مصطفى احمد سالم بني خلف

 nahlah.s@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد نهله محمد امين شطناوي

 n_alsrehin@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد اف السريحيننواف عمر نو

 nooraldeen@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد نورالدين كامإ عواد العوض

 amala@yu.edu.jo ماجستير مدرس امإ محمود جبر ابو ناصر

 basmah@yu.edu.jo ماجستير مدرس باسمه هاني فايا حسن

 saba@yu.edu.jo تيرماجس مدرس صبا شاهر احمد المصطفى

 fatmih@yu.edu.jo ماجستير مدرس فاطمه يوسف عبدالمعطي ابوحواس
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 الحاسوبية المعلوما  مظ  قس 

حاسوب  بهدف مع بداية إنشاء كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم ال 2002عام  (CIS) أنشئ قسم نظم المعلومات الحـدداسوبية

في نظم  ءات تمكنهم من النجدداح في الحيدداة العمليددة. وبدددأ بمنح درجددة البكددالوريوساعددداد خريجين متمياين يوي مهددارات وكفددا

اجستير في نظم إنشاء أول برنامج للدراسات العـددددددليا في القسم لمنح درجة الم تـددددددمّ  2003وفي بـددددددداية عام  ،المعلومات الحاسوبية

 .المعلومات الحاسوبية بمسارين الرسالة واالمتحان الشامإ

نظم  رقى الجامعات العالمية في جميع مجاالتأاة من أعضدددددداء الهيئة التدريسددددددية من خريجين كبة متميّ يضددددددم القسددددددم كو

ة الدكتوراه من خالل اين من حملة درجكما يسدعى القسدم على الدوام إلى رفد الهيئة التدريسدية المتميّ  ،المعلومات الحاسدوبية الحديثة

 .فضإ الجامعات العالميةأكتوراه من اين للحصول على درجة الدابتعاث الطلبة المتميّ 

المختصددين في  حتياجات المحلية واإلقليمية منكما يسددعى القسددم إلى االرتقاء بمسددتوى البح  العلمي وربطه بالتدريا وباال

تاويد وم القسدددم بوكذلك نشدددر المعرفة وتعايا التعاون البحثي مع المؤسدددسدددات المحلية واإلقليمية والدولية. حي  يق ،نظم المعلومات

خدام نظم المعلومات الطلبة بالمعارف العامة والمتخصصة والمهارات التطبيقية الالزمة لتمكينهم من المساهمة في توفير ويايادة است

مية متنوعة عضاء الهيئة التدريسية في القسم بضرورة طرح مساقات أكاديأالحاسوبية في جميع المنظمات والمؤسسات. كما يؤمن 

والحداثة واالستجابة  ااألساسية والتطبيقية على مستوى الدرجة الجامعية األولى والدراسات العليا تجمع بين التميّ  في نظم المعلومات

انب العملية والتطبيقية ا ويلك بالتركيا على الجوالحتياجات المجتمع المحلي وسوق العمإ بحي  يتم إعداد الطلبة وتأهيلهم تأهيال فني  

 .ريجين في الحصول على فرص العمإ المناسبةمما يعاز من تنافسية الخ

كاديمية إيجابية اة بين جامعات المنطقة من خالل توفير بيئة أولتحقيق رؤية القسددددددم التي تتمثإ بالسددددددعي لتحقيق مكانة متميّ 

 2016سددددم في العام قام الق ،اة تركا على البح  العلمي إضددددافة إلى تنمية قدرات الطلبة العلميةتهدف إلى توفير تعليم وبرامج متميّ 

تواكب مع متطلبات إعداد الخطة الدراسددية الجديدة لتكون شدداملة ومتطورة ت وتمّ  ،بإعداد خطة الدراسددية جديدة لبرنامج البكالوريوس

 .ردنية والعالميةعتماد مؤسسات التعليم العالي األاخذ بعين االعتبار مواكبة أسا سوق العمإ مع األ

كما  ،لميات الحاسددوب المتطورة والحديثة والتي تسددتخدم في مجاالت التدريا والبح  العويوفر القسددم مجموعة من مختبر

بر قواعد إنشدددداء مختبرات متخصددددصددددة مثإ مختبر اسددددترجاع المعلومات والتنقيب في البيانات ومختبر الوسددددائط المتعددة ومخت تمّ 

ومهارات اسددددتخدام  اديمية المتعلقة بتكنولوجيا المعلوماتالبيانات. كما قام بنشددددر الثقافة الحاسددددوبية من خالل طرح المسدددداقات األك

 .الحاسوب لجميع طالب الجامعة
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 الحاسوبية المعلوما  مظ  تخصص /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

وك والصادرة الخطة الدراسية التي تؤدي الى درجة البكالوريوس في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرم

لدرجات االصادرة بموجب نظام منح وتعديالتها  1991( لسنة 2وفق تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم )

 .2003لسنة  118رقم  موكالعلمية والشهادات في جامعة الير

 وعلوم الحاسوب الحد االدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في أقسام كلية تكنولوجيا المعلومات .1

 ( ساعة معتمدة.134) هو

 -التالية: سامتطرح كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب الخطة الدراسية التي تؤدي الى درجة البكالوريوس في أالق .2

 .قس  علوم الحاسوب 

 .قس  مظ  المعلوما  الحاسوبية 

   المعلوما . تكنولوجياقس 

لى كلية عوتعديالتها في جامعة اليرموك  1991( لسنة 2تسري األحكام الواردة في تعليمات منح درجة البكالوريوس رقم ) .3

 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب. 

لطلبة المعمول حسب سياسة القبول في الجامعة في كإ عام دراسي كما هو مبين في تعليمات قبول ايتم قبول الطلبة في الكلية  .4

 بها في الجامعة.

 

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:27تخصج لها ):  متطلبا  الجامعـة

 على النحو التالي:( ساعة معتمدة 12تخصج لها ) متطلبا  اجبارية:

لب سابقالمتط عدد الساعا  اس  المساق رم  المساق  

AL 101  1لغة عربية  3  

EL 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EL 099  ستدراكي.إ –مهارات لغة إنجلياية   استدراكي 

AL 099  ستدراكيا –لغة عربية   استدراكي 

COMP 099  ستدراكي.إ –مهارات حاسوب   استدراكي 
 

 التالي: خارج كليته في أحد المجاالت على النحويختارها الطالب من  ( ساعات معتمدة15تخصج لها )   اختيارية:متطلبا

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 حضارةاإلسالم فكر و 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 ي األردنف الثقافة السياحية والفندقية 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 
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 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

3. Sci 104 3 ارات التواصإ الفعالمه 

4. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

5. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 

 
 

 ( ساعة معتمدة اجبارية عل  النحو التالي:22وتخصص لها ) :متطلبا  الكلية 

 اس  المساق رق  المساق
الساعا  

 المعتمدة

 الساعا  اكسبوعية
 سابقالمتطلب ال

 عملي مظر 

CS 111 0 3 3 البرمجة بلغة مختارة  

CS 111L 3 0 1 مختبر البرمجة بلغة مختاره CS 111 

MATH 101  0 3 3 1تفاضإ وتكامإ --- 

CIS 101  0 3 3 المعلومات نظممقدمة في --- 

CIS 260 0 3 3 نظم قواعد البيانات CS 210  وCIS 101 

STAT 111 0 3 3 (1ت )مبادئ االحتماال --- 

BIT 106  * 0 3 3 مهارات االتصال لتكنولوجيا المعلومات --- 

BIT 221 0 3 3 الجوانب القانونية في تكنولوجيا المعلومات CIS 101, BIT 106 
 

 اسوب.م الحتكنولوجيا المعلومات وعلو لطلبة كلية SCI 104* ال يجوز الجمع بين هذا المساق ومساق مهارات التواصإ الفعال 

 

 متطلبا  القس 

  :وتوزع كما يلي( ساعة معتمدة 85خصج لها )تو

 ( ساعة معتمدة و ي:67إجبارية )مساقا   .أ

 اس  المساق رق  المساق
الساعا  

 المعتمدة

الساعا  

 المتطلب السابق اكسبوعية

 عملي نظري

CIS 214 0 3 3 البرمجة المرئية CIS 101,  CS 210 

CIS 240 دسة البرمجياتمدخإ إلى هن  3 3 0 CS 210,  CIS 101 

CIS 260L 3 0 1 مختبر نظم قواعد البيانات CIS 260 

CIS 265 0 3 3 إدارة نظم قواعد البيانات CS 260 

CIS 340 0 3 3 التحليإ والتصميم الكينوني CIS 240 

CIS 340L 3 0 1 مختبر التحليإ والتصميم الكينوني CIS 340 

CIS 342 ميم النظمتحليإ وتص  3 3 0 CIS 260,  CIS 240 

CIS 360 0 3 3 تطوير تطبيقات قواعد البيانات CIS 260 

CIS 367 0 3 3 مستودعات البيانات CIS 260 

CIS 382 0 3 3 الحوسبة السحابية CIS 260,  CS 332 

CIS 440 0 3 3 اختبار البرمجيات والتحقق منها CIS 340L 

CIS 464 وماتنظم استرجاع المعل  3 3 0 CIS 260 

CIS 467A 0 3 3 تنقيب البيانات CIS 260 

CIS 467L 3 0 1 مختبر تنقيب البيانات CIS 467A أو متاامن معه 

CIS 468 0 3 3 إدارة البيانات الضخمة CIS 360,  CIS 467A 
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 اس  المساق رق  المساق
الساعا  

 المعتمدة

الساعا  

 المتطلب السابق اكسبوعية

 عملي نظري

CIS 499 ساعة معتمدة بنجاح 98نهاء إ 0 3 3 مشروع تخرج  

CS 142 0 3 3 هياكإ متقطعة MATH 101 

CS 210 0 3 3 البرمجة الكينونية CS 111 

CS 210L 3 0 1 مختبر البرمجة الكينونية CS 210, CS 111L 

CS 250 0 3 3 هيكلية البيانات CS 210 

CS 332 0 3 3 تراسإ البيانات والشبكات CYS 230 

CS 351 0 3 3 تحليإ وتصميم الخوارزميات CS 142, CS 250 

CYS 230 من السيبرانيمبادء األ  3 3 0 BIT 106 , CIS 101 

CYS 334 0 3 3 أمن الشبكات CS 332 

BIT 381 (  1تطوير تطبيقات اإلنترن)  3 3 0 CIS 260 

 

 ( ساعة معتمدة موتعة كما يلي:18اختيارية )مساقا   .ب

 ( ساعة معتمدة يختار ا الطالب من المساقا  التالية:9) .1
 

 اس  المساق رق  المساق
الساعا  

معتمدةال  

الساعا  

 المتطلب السابق اكسبوعية

 عملي مظر 

CIS 227 0 3 3 االتصال بين االنسان والحاسوب CS 210 

CIS 241 0 3 3 توثيق البرمجيات CIS 240 

CIS 256  0 3 3 هيكلة الملفات CS 250 

CIS 370 0 3 3 النظم الذكية وانترن  األشياء CS332, CS 210 

CIS 380 في نظم المعلومات تطبيقات  3 3 0 CIS 360 

CIS 441  البرمجياتضمان جودة  3 3 0 CIS 440 

CIS 472 0 3 3 تنقيب البيانات التطبيقي CIS 467A 

CIS 480 0 3 3 تطبيقات في النظم الموزعة CS 332, BIT 381  

CIS 492 0 3 3 موضوعات خاصة CIS 360 

CIS 498 اعة معتمدة بنجاحس 90إنهاء  0 3 3 التدريب العملي  

 
 ( ساعا  معتمدة يختار ا الطالب من المساقا  التالية: 6) .2

 اس  المساق رق  المساق
الساعا  

 المعتمدة

الساعا  

 المتطلب السابق اكسبوعية

 عملي مظر 

CS 281 0 3 3 نظم الوسائط المتعددة CS 210, CIS 101 

CS 376 0 3 3 الذكاء االصطناعي CS 351 

BIT 222 0 3 3 ريادة األعمال في تكنولوجيا المعلومات BIT 106 

BIT 364 0 3 3 إدارة النظم والمشاريع CIS 260 

BIT 481 (  2تطوير تطبيقات اإلنترن)  3 3 0 BIT 381 

 

 ( ساعا  معتمدة يختار ا الطالب من المساقا  التالية: 3) .3

 اس  المساق رق  المساق
الساعا  

 المعتمدة

الساعا  

وعيةاكسب  المتطلب السابق 

 عملي مظر 

MATH 241 0 3 3 جبر خطي MATH 101 

MKT 210 ( لطلبة كلية تكنولوجيا 1تحليإ عددي )

 المعلومات وعلوم الحاسوب

3 3 0 CS 142 

STAT 101 ( 1مبادىء اإلحصاء)  3 3 0 --- 
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  مظ  المعلوما  الحاسوبيةفي قس   أعضاي  يئة التدريس

 البريد اتلكترومي  لمؤ ل العلميا الرتبة اكس 

 smustafa@yu.edu.jo دكتوراه استاي سليمان حسين مصطفى بني بكر

 qasemr@yu.edu.jo دكتوراه استاي قاسم احمد قاسم الردايده

 abrar.a@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد ابرار فواز محمد العبد الحق

 aws.magableh@yu.edu.jo وراهدكت استاي مساعد اوس عبدالرحيم نايف مقابله

 enas.a@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد ايناس احمد صالح الخشاشنه

 rafat.hammad@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد راف  محمد موسى حماد

 rmalkawi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد رامي ضرار يوسف ملكاوي

 ahmads@yu.edu.jo راهدكتو استاي مشارك احمد علي رفاعي سعيفان

 Ahmed.aleroud@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك احمد فايا احمد العرود

 ahmad.klaib@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك احمد فضإ جميإ كليب

 anas.alsobeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك انا محمد رمضان احمد الصبح

 eyadh@yu.edu.jo توراهدك استاي مشارك اياد محمد حسن العاام

 ealsukhni@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عماد محمود سليم الصخني

 shawakfa@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عماد محمود فالح الشواقفه

 ottom.ma@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد اشرف علي احمد العتوم

 mohammed.akour@yu.edu.jo كتوراهد استاي مشارك محمد عبدالوهاب محمد عكور

 mnuser@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك مريم ساري حمود نصير

 abdalla_akhras@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبدهللا محمد علي األخرس
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  المعلوما  تكنولوجيا قس 

ومات وعلوم الحاسوب ء كلية تكنولوجيا المعلمع بداية إنشا ا(دارية سابق  )نظم المعلومات اإلالمعلومات  تكنولوجياأنشئ قسم 

ات منح القسم درجة البكالوريوس في تخصج تكنولوجيا معلومي. 2002/2003في جامعة اليرموك في مطلع العام الدراسي 

زمة دارية الالمن السيبراني. هذه البرامج مصممة بعناية لتاود الخريجين بالمعارف والمهارات التقنية واإلاالعمال وتخصج األ

برات لتحليإ وتصميم وتطوير وتطبيق وإدارة المعلومات وأنظمة المعلومات في المؤسسات. ويتوفر للقسم مجموعة من مخت

في تدريا  الحاسوب المتطورة والحديثة والتي تستخدم في مجاالت التدريا والبح  العلمي حي  يتوفر للقسم مختبرات تستخدم

اللكترونية باإلضافة اة بنظم المعلومات اإلدارية والنظم المساندة التخاي القرارات والتجارة لغات البرمجة وإدارة المشاريع الخاص

ر في القسم تم استحداث برنامج ماجستي 2007/2008الى مختبر بحثي مخصج لطلبة الدراسات العليا. ومع بداية العام الدراسي 

 من نوعه في الجامعات األردنية.يمنح درجة الماجستير في نظم المعلومات اإلدارية وهو األول 

 

managmentinfo.dept@yu.edu.jo  

 2634فرعي    0096227211111  هاتف  
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  المعلوما  تكنولوجيا صتخص /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

وك والصادرة الخطة الدراسية التي تؤدي الى درجة البكالوريوس في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرم

لدرجات االصادرة بموجب نظام منح وتعديالتها  1991( لسنة 2وفق تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم )

 .2003لسنة  118الشهادات في جامعة اليرموك رقم العلمية و

 -:التالية مأالقسا في البكالوريوس درجة الى تؤدي التي الدراسية الخطة الحاسوب وعلوم المعلومات تكنولوجيا كلية تطرح .1

 .قس  علوم الحاسوب 

 .قس  مظ  المعلوما  الحاسوبية 

   المعلوما . تكنولوجياقس 

وعلوم الحاسوب  المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في أقسام كلية تكنولوجيا المعلومات الحد األدنى للساعات المعتمدة .2

 ( ساعة معتمدة.134هو )

لى كلية عوتعديالتها في جامعة اليرموك  1991( لسنة 2تسري األحكام الواردة في تعليمات منح درجة البكالوريوس رقم ) .3

 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب. 

لطلبة المعمول قبول الطلبة في الكلية حسب سياسة القبول في الجامعة في كإ عام دراسي كما هو مبين في تعليمات قبول ايتم  .4

 بها في الجامعة.

 

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:27تخصج لها )متطلبا  الجامعـة:  

 على النحو التالي:( ساعة معتمدة 12تخصج لها ) متطلبا  اجبارية:

مساقاس  ال رم  المساق  المتطلب سابق عدد الساعا  

AL 101  1لغة عربية  3  

EL 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EL 099  ستدراكي.إ –مهارات لغة إنجلياية   استدراكي 

AL 099  ستدراكيا –لغة عربية   استدراكي 

COMP 099  كي.ستدراإ –مهارات حاسوب   استدراكي 
 

 التالي: خارج كليته في أحد المجاالت على النحويختارها الطالب من  ( ساعات معتمدة15تخصج لها ) متطلبا  اختيارية:

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن ة السياحية والفندقيةالثقاف 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 
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 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 103 3 لجميعاللياقة البدنية ل 

3. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

4. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

5. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 

 
 

 ( ساعة معتمدة اجبارية عل  النحو التالي:22وتخصص لها ) :متطلبا  الكلية 

 اس  المساق رق  المساق
الساعا  

 المعتمدة

   اكسبوعيةالساعا
 المتطلب السابق

 عملي مظر 

CS 111 0 3 3 البرمجة بلغة مختارة  

CS 111L 3 0 1 مختبر البرمجة بلغة مختاره CS 111 

MATH 101  0 3 3 1تفاضإ وتكامإ --- 

CIS 101  0 3 3 المعلومات نظممقدمة في --- 

CIS 260 0 3 3 نظم قواعد البيانات CS 210  وCIS 101 

STAT 111 ( 1مبادئ االحتماالت) 0 3 3 --- 

BIT 106  * 0 3 3 مهارات االتصال لتكنولوجيا المعلومات --- 

BIT 221 0 3 3 الجوانب القانونية في تكنولوجيا المعلومات CIS 101, BIT 106 
 

 م الحاسوب.يا المعلومات وعلوتكنولوج لطلبة كلية SCI 104* ال يجوز الجمع بين هذا المساق ومساق مهارات التواصإ الفعال 

 
 

 :يليتوزع كما وقسم ال( ساعة معتمدة يحددها مجلا 85وتخصج لها )  :متطلبا  القس 
 

 ( ساعة معتمدة و ي:67مساقا  إجبارية ) .أ
 

 اســـ  المساق رقـ  المساق
الساعا  

 المعتمدة

الساعا  

 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

BIT 222 0 3 3 ال في تكنولوجيا المعلوماتريادة األعم BIT 106 

BIT 241 0 3 3 بحوث العمليات CS 142 

BIT 250 0 3 3 التجارة اإللكترونية BIT 221 

BIT 332 0 3 3 إدارة الموارد CIS 103 AND BA101 

BIT 364  0 3 3 إدارة النظم والمشاريع CIS 260 

BIT 370 ( تخطيط الموارد المؤسسيةERP) 3 3 0 BIT 332 

BIT 381 (  1تطوير تطبيقات اإلنترن) 0 0 3 CIS 260 

BIT 382 0 3 3 إدارة المعرفة BIT 250 

BIT 480 0 3 3 نظم دعم القرار BIT 241 

BIT 480L متاامن مع  3 0 1 مختبر نظم دعم القرارBIT 480 

BIT 481 (  2تطوير تطبيقات اإلنترن) 0 0 3 BIT 381 

BIT 483 0 3 3 ماليكاء األع CIS 260 

BIT 499 ساعة بنجاح 98إنهاء  0 3 3 مشروع تخرج 

CYS 230 0 3 3 مبادئ األمن السيبراني CIS 101 AND BIT 106 

CS 142 0 3 3 هياكإ متقطعة MATH 101 
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 اســـ  المساق رقـ  المساق
الساعا  

 المعتمدة

الساعا  

 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

CS 210 0 3 3 برمجة كينونية CS 111 

CS 250 0 3 3 هيكلية البيانات CS 210 

CS 332 0 3 3 بكاتتراسإ البيانات والش CYS 230 

CIS 214 0 3 3 البرمجة المرئية CIS 101 and CS 210 

CIS 342 0 3 3 تحليإ وتصميم النظم CIS 260 and CIS 240 

CIS 240 0 3 3 مدخإ إلى هندسة البرمجيات CIS 101 and CS 210 

CIS 265 0 3 3 إدارة نظم قواعد البيانات CIS 260 

BA 101 0 3 3 مبادئ في اإلدارة --- 

 

 ساعة معتمدة كما يلي: (18مساقا  اختيارية ) .ب

  (9 ساعة معتمدة يختار ا الطالب من مساقا ) التالية: البرمامج 

رقــ  

 المساق
 اســـ  المساق

الساعا  

 المعتمدة

الساعا  

 المتطلب السابق األسبوعية
 عملي مظر 

BIT 270 0 3 3 التسويق اإللكتروني BIT 250 

BIT 385 0 3 3 تمثيإ مرئي للبيانات CIS 260 

BIT 386 0 3 3 تكنولوجيا الويب BIT 381 

BIT 461  0 3 3 إدارة وضبط الجودة BIT 382 

BIT 492 
موضوعات خاصة في تكنولوجيا 

 معلومات األعمال
3 3 0 BIT 483 

BIT 498 0 3 3 التدريب العملي 
ساعة بنجاح  90انهاء 

 وموافقة القسم 
 

 (6)  التالية:الكلية األخرى  برمامج معتمدة يختار ا الطالب من مساقا ساعة 

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رق  المساق
 الساعا  اكسبوعية

 المتطلب السابق
 عملي مظر 

CS 281 0 3 3 نظم الوسائط المتعددة CS 210 and CIS 101 

CS 351 0 3 3 تحليإ وتصميم الخوارزميات CS 142 and CS 250 

CIS 367 0 3 3 مستودعات البيانات CIS 260 

CIS 382 0 3 3 الحوسبة السحابية CS 332 and CIS 250260 

CIS 467A 0 3 3 تنقيب البيانات CIS 260 

 

 (3 :ساعا  معتمدة يختار ا الطالب من المساقا  التالية ) 

 اس  المساق رق  المساق
الساعا  

 المعتمدة

الساعا  

لب السابقالمتط اكسبوعية  

 عملي مظر 

STAT 101 اإلحصاء  مقدمة في  3 3 0 --- 

MATH 241 0 3 3 جبر خطي MATH 101 

MKT 210 ( لطلبة كلية تكنولوجيا 1تحليإ عددي )

 المعلومات وعلوم الحاسوب

3 3 0 CS 142 
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  األمن السيبرامي تخصص /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

وك والصادرة تي تؤدي الى درجة البكالوريوس في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة اليرمالخطة الدراسية ال

لدرجات االصادرة بموجب نظام منح وتعديالتها  1991( لسنة 2وفق تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم )

 .2003لسنة  118العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 

 -:التالية مأالقسا في البكالوريوس درجة الى تؤدي التي الدراسية الخطة الحاسوب وعلوم المعلومات تكنولوجيا كلية تطرح .1

 .قس  علوم الحاسوب 

 .قس  مظ  المعلوما  الحاسوبية 

   المعلوما . تكنولوجياقس 

ت وعلوم الحاسوب أقسام كلية تكنولوجيا المعلوما الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في .2

 ( ساعة معتمدة.134هو )

على كلية  وتعديالتها في جامعة اليرموك 1991( لسنة 2تسري األحكام الواردة في تعليمات منح درجة البكالوريوس رقم ) .3

 تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب. 

لطلبة المعمول اي الجامعة في كإ عام دراسي كما هو مبين في تعليمات قبول يتم قبول الطلبة في الكلية حسب سياسة القبول ف .4

 بها في الجامعة.

 

 ( ساعة معتمدة وتشمإ:27تخصج لها ):  متطلبا  الجامعـة

 على النحو التالي:( ساعة معتمدة 12تخصج لها ) متطلبا  اجبارية:

 المتطلب سابق عدد الساعا  اس  المساق رم  المساق

AL 101 1ة عربية لغ  3  

EL 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EL 099  ستدراكي.إ –مهارات لغة إنجلياية   استدراكي 

AL 099  ستدراكيا –لغة عربية   استدراكي 

COMP 099  ستدراكي.إ –مهارات حاسوب   استدراكي 

 

 نحو التالي:( ساعات معتمدة يختارها الطالب من خارج كليته في أحد المجاالت على ال15لها )تخصج   متطلبا  اختيارية:

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 
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 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

3. Sci 104 3 المهارات التواصإ الفع 

4. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

5. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

6. Sci 107 3 البح  العلمي 

 

 ( ساعة معتمدة اجبارية عل  النحو التالي:22وتخصص لها ) :متطلبا  الكلية

 اس  المساق رق  المساق
الساعا  

 المعتمدة

 الساعا  اكسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي مظر 

CS 111 0 3 3 البرمجة بلغة مختارة  

CS 111L 3 0 1 مختبر البرمجة بلغة مختاره CS 111 

MATH 101  0 3 3 1تفاضإ وتكامإ --- 

CIS 101  0 3 3 المعلومات نظممقدمة في --- 

CIS 260 0 3 3 نظم قواعد البيانات CS 210  وCIS 101 

STAT 111 ( 1مبادئ االحتماالت) 0 3 3 --- 

BIT 106  * 0 3 3 مهارات االتصال لتكنولوجيا المعلومات --- 

BIT 221 0 3 3 الجوانب القانونية في تكنولوجيا المعلومات CIS 101, BIT 106 
 

 م الحاسوب.تكنولوجيا المعلومات وعلو لطلبة كلية SCI 104* ال يجوز الجمع بين هذا المساق ومساق مهارات التواصإ الفعال 
 

 

 يلي:توزع كما وقسم ال( ساعة معتمدة يحددها مجلا 85وتخصج لها )  :س متطلبا  الق
 

 ( ساعة معتمدة و ي:67مساقا  إجبارية ) .أ
 

رقـ  

 المساق
 اســـ  المساق

الساعا  

 المعتمدة

الساعا  

 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

CYS 230 0 3 3 مبادئ األمن السيبراني CIS 101 , BIT 106 

CYS 232  0 3 3 مقدمة في علم التشفير CS 142, CYS 230 

CYS 321  0 3 3 نظم تشغيإ الشبكات CS 332 

CYS 331 0 3 3 إدارة وتقييم المخاطر CYS 230 

CYS 333  0 3 3 اإلختراق األخالقي BIT 381, CS 210 

CYS 333L  3 0 2 مختبر اإلختراق األخالقي CYS 333 

CYS 334  3 0 3 أمن الشبكات CS 332 

CYS 370  0 3 3 برمجة ومراقبة الشبكات CS 332 

CYS 437 0 3 3 سرية وخصوصية البيانات CYS 230 , CIS 260 

CYS 440 0 3 3 بروتوكوالت أمن المعلومات CS 332 , CYS 230 

CYS 461  0 3 3 تحقيقات األدلة الرقمية CS 332L , CS 130 

CYS 499  ساعة معتمدة 98انهاء  0 3 3 مشروع تخرج 

CS 142 0 3 3 هياكإ متقطعة MATH 101 

CS 210 0 3 3 برمجة كينونية CS 111 

CS 250 0 3 3 هيكلية البيانات CS 210 
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رقـ  

 المساق
 اســـ  المساق

الساعا  

 المعتمدة

الساعا  

 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

CIS 260L  3 0 1 مختبر قواعد البيانات CIS 260 

CS 310 0 3 3 برمجة متقدمة CS 210 

BIT 381 (  1تطوير تطبيقات اإلنترن) 0 3 3 CIS 260 

CS 332  0 3 3 تراسإ ابييانات والشبكات CYS 230 

CS 332L 
مختبر تراسإ البيانات 

 والشبكات 
1 0 3 CYS 230 

CS 351 0 3 3 تحليإ وتصميم الخوارزميات CS 142, CS 250 

CIS 265 0 3 3 إدارة نظم التشغيإ CS 111 

MATH 
322 

( لطلبة كلية 1تحليإ عددي )

 تكنولوجيا المعلومات
3 3 0 CS 142 

 

 ساعة معتمدة كما يلي: (18مساقا  اختيارية ) .ب

 (9 ساعة معتمدة يختار ا الطالب من مساقا ) التالية: البرمامج 

 الساعا  المعتمدة اســـ  المساق رقــ  المساق
 الساعا  األسبوعية

 المتطلب السابق
 عملي مظر 

CYS 332 0 3 3 أمن البرمجيات CS 210 , CYS 230 

CYS 335 0 3 3 من انترن  األشياء أ CYS 230 

CYS 436 0 3 3 أمن الحوسبة الموزعة CS 332 , CYS 230 

CYS 438 0 3 3 أمن الحوسبة السحابية CYS 230 

CYS 462 0 3 3 أنظمة الشبكات الدفاعية CYS 334 

CYS 492 0 3 3 موضوعات خاصة CYS 334 
CYS 498 وموافقة القسم ساعة بنجاح 90إنهاء  0 3 3 تدريب عملي 

 

 (6)  التالية:الكلية األخرى  برامج ساعة معتمدة يختار ا الطالب من مساقا 

 اس  المساق رق  المساق
الساعا  

 المعتمدة

الساعا  

 المتطلب السابق اكسبوعية

 عملي مظر 

CIS 342 0 3 3 تحليإ وتصميم النظم CIS 260 

CS 376 0 3 3 الذكاء اإلصطناعي CS 351 

CIS 467A 0 3 3 تنقيب البيانات CIS 260 

BIT 364 0 3 3 إدارة النظم والمشاريع CIS 260 

BIT 481 (  2تطوير تطبيقات االنترن)  3 3 0 BIT 381 

 

 (3 :ساعا  معتمدة يختار ا الطالب من المساقا  التالية ) 

 اس  المساق رق  المساق
الساعا  

 المعتمدة

الساعا  

ابقالمتطلب الس اكسبوعية  

 عملي مظر 

STAT 101 0 3 3  (1) اإلحصاء مبادئ --- 

MATH 241 خطيالجبر ال  3 3 0 MATH 101 
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 المعلوما   تكنولوجياأعضاي  يئة التدريس في قس  

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 smustafa@yu.edu.jo دكتوراه استاي سليمان حسين مصطفى بني بكر

 qasemr@yu.edu.jo دكتوراه استاي قاسم احمد قاسم الردايده

 ahmads@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك احمد علي رفاعي سعيفان

 Ahmed.aleroud@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك احمد فايا احمد العرود

 ahmad.klaib@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك احمد فضإ جميإ كليب

 anas.alsobeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك ضان احمد الصبحانا محمد رم

 eyadh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك اياد محمد حسن العاام

 ealsukhni@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عماد محمود سليم الصخني

 shawakfa@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عماد محمود فالح الشواقفه

 ottom.ma@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك علي احمد العتوممحمد اشرف 

 mohammed.akour@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد عبدالوهاب محمد عكور

 mnuser@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك مريم ساري حمود نصير

 abrar.a@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد ابرار فواز محمد العبد الحق

 aws.magableh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد بدالرحيم نايف مقابلهاوس ع

 enas.a@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد ايناس احمد صالح الخشاشنه

 rafat.hammad@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد راف  محمد موسى حماد

 rmalkawi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد رامي ضرار يوسف ملكاوي

 abdalla_akhras@yu.edu.jo ماجستير مدرس دهللا محمد علي األخرسعب
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 واكمثروبولوجيا اآلثار كلية

ية اآلثار واألنثروبولوجيا ئ  كل مركا بحثي ك 1984في جامعة اليرموك عام  ،معهد اآلثار واألنثروبولوجيا آنذاك ،أنشدددددد

د من المجاالت ا المعهد بشددكإ مسددتمر منذ يلك الحين ليغطي العديوتدريسددي في مجاالت اآلثار واألنثروبولوجيا والنقوش. توسددع هذ

مما دفع الجامعة  ،احفدارة المصادر التراثية وصيانة المواد األثرية وعلم القياس األثري ودراسات المتإالمرتبطة باآلثار والتراث ك

 .2003/2004لتحويإ المعهد إلى كلية في مطلع العام الدراسي 

وقسم صيانة  ،قوشوقسم الن ،وقسم األنثروبولوجيا ،ألنثروبولوجيا أربعة أقسام أكاديمية هي: قسم اآلثارتضم كلية اآلثار وا

ها ية وإدارت عدد   ،المصدددددددادر التراث عال  ومحطة دير ،ووحدة المختبرات ،ا من الوحدات هي: متحف التراث األردنيكما تضددددددم 

حمود الغول لميين تحكمهما تعليمات الجامعة وأنظمتها هما: كرسدددي متضدددم الكلية كرسددديين ع ،للدراسدددات األثرية. إضدددافة إلى يلك

 .لدراسة حضارة الجايرة العربية وكتاباتها وكرسي سمير شما للمسكوكات والحضارة اإلسالمية

حي  تمنح  ،اثا من البرامج األكاديمية على مسددددددتويي البكالوريوس والماجسددددددتير في المجاالت العامة للترتوفر الكلية عدد  

جسددددددتير في ودرجات الما ،لكلية درجات البكالوريوس في مجاالت اآلثار واألنثروبولوجيا وصدددددديانة المصددددددادر التراثية وإدارتهاا

 .صيانة المصادر التراثية و إدارتها ،النقوش ،األنثروبولوجيا ،الدراسات المتحفية ،مجاالت اآلثار

ن البرامج األكاديمية من مثيالتها في األردن والمنطقة بتوفيرها لعدد ا كلية اآلثار واألنثروبولوجيا في جامعة اليرموك عتتميّ 

 ،ي إلى برامج النقوشحي  يمكن اإلشدارة هنا بشدكإ رئيسد ،ا األولى من نوعها في المنطقة العربيةوالتدريبية الفريدة التي كان   الب  

األثري.  وعلم القياس ،ودراسددات المسددكوكات ،ثيةوإدارة المصددادر الترا ،وصدديانة التراث الحضدداري ،واألنثروبولوجيا العضددوية

سددسددات األكاديمية فقد عمل  الكلية منذ نشددأتها على بناء شددبكة واسددعة من العالقات الدولية مع عدد كبير من المؤ ،عالوة  على يلك

األكاديمي  ى المسدددتوىا هذه كلية اآلثار واألنثروبولوجيا على لعب دور أسددداسدددي علعلى مسدددتوى العالم. وقد سددداعدت جوانب التميّ 

 .اا ودولي  ا وإقليمي  محلي  

 

http://archaeology.yu.edu.jo 

Archaeology.fac@yu.edu.jo 

 2271فرعي   0096227211111:هاتف

 

 كاديميةقسام األاأل

 .قسم اآلثار 

 .قسم األنثروبولوجيا 

 .قسم النقوش 

 لمصادر التراثية وإدارتها.قسم صيانة ا 

 .قسم المساقات الخدمية اإلنسانية 
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 ارــاألث  ــقس

هو يمنح درجة و ةثريجراء العديد من التنقيبات األإف دبه 1984نثروبولوجيا  عام ثار واألأُنشددددددئ قسددددددم اآلثار في معهد اآل

حدى إاجستير في الم هحي  يستطيع الطالب كتابة رسالت ،والدراسات المتحفية/ مسار الرسالة ،ةثار/ مسار الرسالالماجستير في اآل

  ر.والعلوم التطبيقية في اآلثا ،واآلثار اإلسالمية ،واآلثار الكالسيكية ،: اآلثار القديمةةالمجاالت التالي

س في كددالوريوفتح برنددامج الب نثروبولوجيددا وتمّ ثددار واأللى كليددة اآلإنثروبولوجيددا ثددار واألتحول معهددد اآل 2001عددام  وفي

 ةوالبحثي ةج التعليميالمتعلقة بالبرام ةهداف ومخرجات لهذا البرنامج  تتواكب مع المعايير الدوليأوضدددع رؤية ورسدددالة و وتمّ  ،اآلثار

قليمي حاجات سددوق العمإ المحلي والعربي واإلل - ثار وقد روعي في وضددع البرنامج  مدى مالئمتهفي علم اآل ةوالميداني ةوالتدريبي

وفير المجاالت تلرفع مسددددددتوى الجودة لمثإ هذا البرنامج كما روعي في وضددددددع هذا البرنامج  ةوالدولي ةبالمعايير الوطنيلتاام إلوا

 .المعتمدة من قبإ هيئة االعتماد في وزارة التعليم العالي ةالمعرفي

والحضددددارات  اريخ المنطقةيهدف برنامج البكالوريوس في اآلثار إلى التركيا على نشددددأة علم اآلثار وأهميته في دراسددددة ت 

يتعرف الطالب من ل  ،ويلك من خالل دراسددددة المخلفات المادية التي يعثر عليها في المواقع األثرية الهامة ،القديمة التي سددددكن  فيها

كما يتم  ،تحليلهاووكيفية التعامإ مع هذه اآلثار وتأريخها  ،خالل المسدداقات المطروحة إلى الحضددارات القديمة في المنطقة وخارجها

لتطبيقية التي اباإلضددددددافة إلى التعرف إلى العلوم  ،التعرف إلى مياات المخلفات المادية في المراحإ والعصددددددور الامنية المختلفة

 .وتأريخها بالطرق العلمية الحديثة ،اا دقيق  تساعد في تحليإ هذه المخلفات تحليال علمي  

 ةسددالمير اإلمنذ عصددور ما قبإ التاريخ وحتى  نهاية العصددو ةلمختلفا ةحول الفترات الامني ةيطرح البرنامج مسدداقات نظري

سانيخرى والعلوم اإلردني وعالقته بالمعارف األثري األلى تعميق مفاهيم الطلبة المتعلقة بالتراث األإتؤدي  لى إ ةضافإ. ةالطبيعو ةن

كسابهم بالمهارات إتالي ثري وبالح والتنقيب والتوثيق األساليب المسأعلى  ةثريا في الميدان والمختبر والمواقع األعملي   ةتدريب الطلب

   ن.ردثار األآالتي تؤهلهم ليقوموا بدور ريادي في الكشف عن  ةساسيالميدانية األ

لحجرية اا من العصددور بدء   ،يضددم قسددم اآلثار عدد من المختصددين في آثار األردن والشددرق األدنى في  العصددوره المختلفة

مية ومختصددين في ا بالعصددور الكالسدديكية )اليونانية والرومانية و البيانطية( وحتى الفترات اإلسددالمرور   ،خوعصددور ما قبإ التاري

 .العلوم التطبيقية في اآلثار

في عدد من  والتنقيبات وأعمال الترميم ،ويسددداهم أعضددداء هيئة التدريا في القسدددم في عدد من المشددداريع الميدانية مشدددتركة

ميريكية أية وعصور متعددة. ويجري بعض هذه األعمال والتنقيبات بالتعاون مع الجامعات ومؤسسات أوروبالمواقع التي تعود إلى 

 : هم الحفريات والمشاريع التي يقوم بها القسمأ. من ةوالمراكا الدولي

  معة اثري باشددددراف الدكتور عاطف محمد سددددعيد الشددددياب بالتعاون بين جم قيا األأفي  موقع  ةثريأمسددددوحات وتنقيبات

 ة.ثار العاماليرموك ودائرة اآل

  في بالتعاون شدددراف الدكتور زيدان كفاإب ة وار الشدددماليثرية في تإ دامية في منطقة دير عال  في األأمسدددوحات وتنقيبات

 ة.ثار العامبين جامعة اليرموك ومتحف اليدن في هولندا ودائرة اآل

  ور زيدون المحيسدددددن بالتعاون بين جامعة اليرموك ف الدكتشدددددراإالطفيلة ب –الذريح  ةفي خرب ةثريأمسدددددوحات وتنقيبات

 ة.ثار العامودائرة اآل ةالسوربون الفرنسي ةوجامع
 

Archaeology.dept@yu.edu.jo 
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 اآلثار تخصص في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 :ساعة معتمدة موزعة كالتالي 132تمنح درجة البكالوريوس في اآلثار بعد إتمام دراسة 

 ساعة معتمدة( 27: متطلبا  الجامعة )أوك

 ساعة معتمدة( 12أ.  المتطلبا  اتجبارية ) 

 عدد الساعا  اس  المساق المساق رق  رم  المساق

AL 101  1لغة عربية  3 

EL 101 3 مهارات لغة إنجلياية 

PS 102 3 التربية الوطنية 

MILT 100 3 علوم عسكرية 

EL 99  ستدراكي.إ –مهارات لغة إنجلياية  استدراكي 

AL 99  ستدراكيا –لغة عربية  استدراكي 

COMP 99  ستدراكي.إ –مهارات حاسوب  استدراكي 

 

ساعة معتمدة(    15ب.  متطلبا  الجامعة اتختيارية  )  

المساقا  اتمسامية والعلمية التالية: يختار ا الطالب من        

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

6. Hum 108 3 مهارات التفكير 

7. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

8. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

9. Hum111 3 تاريخ القدس 

10. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

11. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

12. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

العلميةلمساقا  ا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

7. Sci 107 3 البح  العلمي 
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 ساعة معتمدة موتعة عل  النحو التالي: 21: متطلبا  الكلية األجبارية: اثاميً 

 المتطلَّب السابق الساعا  المعتمدة اس  المساق رق  المساق رم  المساق

Arch 101  3 علم اآلثارمدخإ الى - 

Arch 102 3 نشوء الحضارات - 

Anth 101 مة في األنثروبولوجيا  - 3 مقدّ 

Anth 103 )3 علم االثاراالجتماعي )االثنوآركيولوجي - 

Con 101 مة في صيانة المصادر التراثيَّة  - 3 مقدّ 

Con 121 3 مقدمة في علم المتاحف - 

Sci 108 3 مهارات حاسوب - 
 

 

 متطلبا  قس  موتعة كالتالي:: اثالثً 

 ساعة معتمدة( موتعة عل  النحو التالي: 84التخصص المنفرد ) -1

 ساعة معتمدة( كما يلي: 66ب تخصص منفرد اجبارية )متطل -أ    

 اسـ  المساق رق  المساق
عدد 

 الساعا 
 المتطلب السابق

Arch 110 3 مقدمة في عصور ما قبإ التاريخ Arch 101 

Arch 125 3 مقدمة في اآلثار الكالسيكية Arch 101 

Arch 135 3 الفنون والعمارة االسالمية Arch 101 

Arch 136 3 كوكات اإلسالميةالمس Arch 135 

Arch 140 3 في اآلثار مقدمة في العلوم التطبيقية Arch 101 

Arch 215 3 آثار االردن في العصور البروناية والحديدية Arch 110 

Arch 220 3 الحضارة النبطية Arch 125 

Arch 240 3 التقنيات القديمة في اآلثار Arch 140 

Arch 301 

 

 اني في اآلثارالتدريب الميد

 
6 

 80يسجإ له الطالب بعد انهاء دراسة 

 –ساعة معتمدة 

 ال يعطى مادة بديله لهذا المساق

Arch 312 3 الخاف في العصور القديمة Arch 215 

Arch 315 3 آثار مصر وبالد الرافدين القديمة Arch 215 

Arch 325 3 الفنون والعمارة الكالسيكية Arch 125 

Arch 335 3 بالد الشام االسالمية آثار Arch 135 

Arch 340 3 التحليإ العلمي للمواد األثرية Arch 140 

Arch 424 3 آثار بالد الشام الكالسيكية Arch 325 

Arch 425 3 الخاف الكالسيكي Arch 325 

Arch 435 3 الخاف االسالمي Arch 335 

Arch 440 3 رطرق التأريخ وبناء التسلسإ الامني في اآلثا Arch 340 

Arch 455 3 ةالكتابات القديمه في بالد الشام والجايرة العربي  

Arch 460 3 نصوص اثرية باللغة االنجلياية EL 101,  Arch 101 

T M  310 3 فن االرشاد السياحي  
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 ساعة معتمدة يختار ا الطالب من بين المساقا  التالية: 18متطلبا  تخصص منفرد اختيارية:  :ب

 المتطلب السابق عدد الساعا  اسـ  المساق رق  المساق

Arch 106 3 نظريات في االثار والتفسير االثاري  

Arch 111 3 فنون ما قبإ التاريخ Arch 110 

Arch 126 3 اثار الدولة البيانطية  

Arch 141 3 المعادن والفخار والاجاج في االثار Arch 125 

Arch 231 3 ي المغرب واألندلااآلثار اإلسالمية ف Arch101 

Arch 311 3 االدوات الصوانية Arch 110 

Arch 321 3 نظم الري والاراعة في العصور الكالسيكية  

Arch 342 3 طرق اكتشاف المواد االثرية Arch 125 

Arch431 3 اآلثار اإلسالمية في مصر وشبه الجايرة العربية Arch 140 

Anth  112  3 )اثنو رافيا(علم وصف الشعوب Arch 101 

Con 102 3 مقدمة في إدارة المصادر التراثية Arch 101 

Con 204 3 علم المواد االثرية وتقنيتها  

 

   ساعة معتمدة( موتعة عل  النحو التالي: 63التخصص الرئيسي ) -2

 :كما يلي ساعة معتمدة ( 57المتطلبا  اتجبارية ) - أ

 المتطلب السابق الساعا  عدد اسـ  المساق رق  المساق

Arch 106 3 نظريات علم االثار والتفسير اآلثاري  

Arch 110 3 مقدمة في عصور ما قبإ التاريخ Arch 101 

Arch 125 3 مقدمة في اآلثار الكالسيكية Arch 101 

Arch 135 3 الفنون والعمارة االسالمية Arch 101 

Arch 140 3 اآلثارفي  مقدمة في العلوم التطبيقية Arch 101 

Arch 215 3 آثار االردن في العصور البروناية والحديديه Arch 110 

Arch 220 3 الحضارة النبطية Arch 125 

Arch 240 3 التقنيات القديمة في اآلثار Arch 140 

Arch 301 6 التدريب الميداني في اآلثار 

يسجإ له الطالب بعد انهاء 

 ال–ساعة معتمدة  80دراسة 

 عطى مادة بديله لهذا المساقي

Arch 312 3 الخاف في العصور القديمة Arch 215 

Arch 315 3 آثار مصر وبالد الرافدين القديمة Arch 215 

Arch 325 3 الفنون والعمارة الكالسيكية Arch 125 

Arch 335 3 آثار بالد الشام االسالمية Arch 135 

Arch 340 3 ريةالتحليإ العلمي للمواد األث Arch 140 

Arch 424 3 آثار بالد الشام الكالسيكية Arch 325 

Arch 425 3 الخاف الكالسيكي Arch 325 

Arch 435 3 الخاف االسالمي Arch 335 

Arch 440 3 طرق التأريخ وبناء التسلسإ الامني في اآلثار Arch 340 

 

 ا الطالب من بين المساقا  التالية:ساعا  معتمدة( يختار  6متطلبا  تخصص رئيسي اختيارية ) -ب

 المتطلب السابق عدد الساعا  اسـ  المساق رق  المساق

Arch 126 3 تاريخ واثار الدولة البيانطية Arch 125 

Arch 321 3 نظم الري والاراعة في العصور الكالسيكية Arch 125 

Arch 342 3 طرق اكتشاف المواد االثرية Arch 140 

Arch 431 3 ةر اإلسالمية في مصر وشبه الجايرة العربياآلثا Arch 135 

Con 204 3 علم المواد االثرية وتقنيتها  
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 ساعة معتمدة(موتعة كما يلي: 21التخصص الفرعي في اآلثار ): ارابعً 

 ساعة معتمدة ( موتعة كما يلي:15متطلبا  تخصص فرعي إجبارية ) -أ     

 المتطلب السابق عا عدد السا اسـ  المساق رق  المساق

Arch101 3 مقدمة في علم اآلثار  

Arch110 3 مقدمة في عصور ما قبإ التاريخ Arch 101 

Arch125 3 مقدمة في اآلثار الكالسيكية Arch 101 

Arch135 3 الفنون والعمارة االسالمية Arch 101 

Arch140  3 في اآلثارمقدمة في العلوم التطبيقية Arch 101 

 

 ساعا  معتمدة( موتعة كما يلي:   6متطلبا  تخصص فرعي  اختيارية ) -ب  

 المتطلب السابق عدد الساعا  اسـ  المساق رق  المساق

Arch 136 3 سالميةالمسكوكات اإل Arch 135 

Arch 141 3 المعادن والفخار والاجاج في االثار Arch 140 

Arch 215 3 ديهآثار االردن في العصور البروناية والحدي Arch 110 

Arch  240 3 التقنيات القديمة في اآلثار Arch 140 

Arch  321 3 نظم الري والاراعة في العصور الكالسيكية Arch 125 

Arch 335 3 آثار بالد الشام االسالمية Arch 135 

Arch 424 3 آثار بالد الشام الكالسيكية Arch 125 

 

در التراثية صيانة المصا ،ر اختيار أحد التخصصات الفرعية التالية: االنثروبولوجيايمكن لطلبة التخصج الرئيسي في اآلثا

علوم  ،اإلحصاء ،لشريعةا ،اللغات الحديثة ،القانون ،اللغة اإلنجلياية ،التاريخ ،الجغرافيا ،دارة الفنادقإ ،سياحة وسفر ،دارتهاإو

 رض والبيئة.األ

 

 

 في قس  اآلثار أعضاي الهيئة التدريسية

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة كس ا

 kshanwan@yu.edu.jo دكتوراه استاي خالد شنوان محمد البشايره

 Khaled.M@yu.edu.jo دكتوراه استاي خالد محمود علي ابو نيمة

 muheisenz@yu.edu.jo دكتوراه استاي زيدون حمد عبيد المحيسن

 atefm@yu.edu.jo هدكتورا استاي عاطف محمدسعيد حسن شياب

 lamiaelkhouri@yu.edu.jo دكتوراه استاي لمياء سالم فرحان الخوري

 ahmad.shorman@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك احمد حسن بركات الشرمان

 maenomoush@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك معن محمد سالم عموش

 m.tarboush@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد ماهر مثقال فايا طربوش

 ali.r@yu.edu.jo ماجستير مدرس علي خالد محمود الرحابنه

 mjaradat@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد حسين سالم جرادات
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 األمثروبولوجيا قس 

يوس ي البكالور. يمنح القسددم درجت1984أنشددئ قسددم األنثروبولوجيا في كلية اآلثار واألنثروبولوجيا في جامعة اليرموك عام 

في الجوانب  والماجسدددتير في األنثروبولوجيا. صدددمم  المسددداقات التي تدّرس في القسدددم لتاود الطالب بالخبرات النظرية والعملية

ختبرات متخصصة ماألثرية والبيولوجية واالجتماعية لهذا التخصج الذي يعنى بدراسة اإلنسان وثقافته. يتبع قسم األنثروبولوجيا 

كما أنجا العديد  ،افتهمعالجتها. قام القسددم بإنجاز العديد من الدراسددات المتعلقة بالمجتمع األردني وثقوظمية في دراسددة المخلفات الع

 من المشاريع البحثية بالتعاون مع مؤسسات محلية وعربية ودولية.
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mailto:Anthropology.dept@yu.edu.jo


 

359 
 

 مثروبولوجيااأل في البكالوريوس جلبرمام الدراسية الخطة

عة على النحو التالي:، ساعة معتمدة132تُمنح درجة البكالوريوس في األنثروبولوجيا بعد إتمام دراسة   موزَّ

 ساعة معتمدة( 27: متطلبا  الجامعة )أوك

 ساعة معتمدة( 12أ.  المتطلبا  اتجبارية ) 

المساقرم    عدد الساعا  اس  المساق المساق رق  

AL 101  1لغة عربية  3 

EL 101 3 مهارات لغة إنجلياية 

PS 102 3 التربية الوطنية 

MILT 100 3 علوم عسكرية 

EL 99  ستدراكي.إ –مهارات لغة إنجلياية  استدراكي 

AL 99  ستدراكيا –لغة عربية  استدراكي 

COMP 99  راكي.ستدإ –مهارات حاسوب  استدراكي 

 

ساعة معتمدة(    15ب.  متطلبا  الجامعة اتختيارية  )  

يختار ا الطالب من المساقا  اتمسامية والعلمية التالية:        

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

6. Hum 108 3 مهارات التفكير 

7. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

8. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

9. Hum111 3 تاريخ القدس 

10. Hum112 3 دنمقدمة في جغرافية األر 

11. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

12. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

7. Sci 107 3 البح  العلمي 

 

 

 

 

 

  



 

360 
 

 ساعة معتمدة موتعة عل  النحو التالي: 21ثاميًا: متطلبا  الكلية األجبارية: 

 المتطلَّب السابق الساعا  المعتمدة اس  المساق رق  المساق رم  المساق

Arch 101  3 علم اآلثارمدخإ الى - 

Arch 102 3 نشوء الحضارات - 

Anth 101 مة في األنثروبولوجيا  - 3 مقدّ 

Anth 103 )3 علم االثاراالجتماعي )االثنوآركيولوجي - 

Con 101 مة في صيانة المصادر التراثيَّة  - 3 مقدّ 

Con 121 3 مقدمة في علم المتاحف - 

Sci 108 3 مهارات حاسوب - 

 

 وفق الترتيب التالي: ,ساعة معتمدة 84 يخصج لها طلَّبا  القس :: متاثالثً 

عة على النحو التالي: ،ساعة معتمدة 84 يخصج لها :في اكمثروبولوجيا اكجتماعية التخصص المنفرد -أ  موزَّ

 وهي: ،ساعة معتمدة 69 يخصج لها متطلبا  اجبارية: -1

رم  المساق 

 ورقمه
 اس  المساق

الساعا  

 المعتمدة
 يعمل مظر 

111 ANTH 3 3 تاريخ الفكر األجتماعي  

112 ANTH )3 3 علم وصف الشعوب )اثنو رافيا  

131 ANTH 1 2 3 أساسيات األنثروبولوجيا العضوية 

133 ANTH 3 3 االيكولوجيا البشريـة  

212 ANTH 3 3 مناهج البح  األنثروبولوجي  

213 ANTH 3 3 المدارس االنثروبولوجية  

215 ANTH 3 3 ثروبولوجيا االقتصادأن  

231 ANTH 1 2 3 علم الرئيسيات 

232 ANTH 1 2 3 التطور االنساني 

241 ANTH 1 2 3 علم العظام 

311 ANTH 3 3 العائلة والقرابة  

321 ANTH 3 3 المجتمع األردني المعاصر  

322 ANTH 3 3 اثنو رافيا العالم العربي  

331 ANTH 1 2 3 أنثروبولوجيا الوراثة 

341 ANTH 1 2 3 أنثروبولوجيا األسنان 

343 ANTH 3 3 األنثروبولوجيا الطبية  

351 ANTH 3 3 دراسات المرأة والجندر  

421 ANTH 3 3 األنثروبولوجيا التطبيقية  

425 ANTH 3 3 أنثروبولوجيا اللغة  

429 ANTH  6  6 ةالثقافية واالجتماعي األنثروبولوجيامشروع تخرج في 

442 ANTH )3 3 علم اآلثار الحيوي )البيوآركيولوجي  

445 ANTH 1 2 3 أمراض العـظام اإلنسانيـة القديمـة 

 

لثانية ساعة من المجموعة األولى أو ا 15حي  يختار الطالب  ،ساعة معتمدة 21 يخصج لها متطلبا  اختيارية: -2

 .ساعات من المجموعة الثالثة 6و
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 موزَّعة على النحو التالي: ،ساعة معتمدة 84 يخصص لها :وبولوجيا العضويةنثر في ال  التخصص المنفرد -ب
 وهي: ,ساعة معتمدة 69 يخصص لها متطلبات اجبارية: -1

 عملي مظر  الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق ورقمه

111 ANTH 3 3 تاريخ الفكر األجتماعي  

112 ANTH )3 3 علم وصف الشعوب )اثنو رافيا  

131 ANTH 1 2 3 أساسيات األنثروبولوجيا العضوية 

133 ANTH 3 3 االيكولوجيا البشريـة  

212 ANTH 3 3 مناهج البح  األنثروبولوجي  

213 ANTH 3 3 المدارس االنثروبولوجية  

215 ANTH 3 3 أنثروبولوجيا االقتصاد  

231 ANTH 1 2 3 علم الرئيسيات 

232 ANTH 1 2 3 التطور االنساني 

241 ANTH 1 2 3 علم العظام 

311 ANTH 3 3 العائلة والقرابة  

321 ANTH 3 3 المجتمع األردني المعاصر  

322 ANTH 3 3 اثنو رافيا العالم العربي  

331 ANTH 1 2 3 أنثروبولوجيا الوراثة 

341 ANTH 1 2 3 أنثروبولوجيا األسنان 

343 ANTH 3 3 األنثروبولوجيا الطبية  

351 ANTH 3 3 دراسات المرأة والجندر  

421 ANTH 3 3 األنثروبولوجيا التطبيقية  

425 ANTH 3 3 أنثروبولوجيا اللغة  

430 ANTH 6  6 ةتطبيقات ميدانية في األنثروبولوجيا العضوي 

442 ANTH )3 3 علم اآلثار الحيوي )البيوآركيولوجي  

445 ANTH 1 2 3 أمراض العـظام اإلنسانيـة القديمـة 

 

 : 429منها ضيكون من أن ساعة معتمدة  15خاصة باألنثروبولوجيا االجتماعية ويختار منها الطالب  المجموعة األول. 

 عملي مظر  الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق ورقمه

325 ANTH 3 3 العولمة والتغير االجتماعي  

327 ANTH 3 3 التراث الشعبي  

328 ANTH 3 3 جيا التنميةأنثروبولو  

422 ANTH 3 3 أنثروبولوجيا السياسة  

426 ANTH 3 3 المجتمعات الحضرية أنثروبولوجيا  

427 ANTH 3 3 أنثروبولوجيا االتصال ووسائإ االعالم الجديد  

485 ANTH 3 3 موضوعات مختارة في االنثروبولوجيا االجتماعية  

 

 :430ن ساعة معتمدة يكون من ضمنها أ 15العضويـة ويختار منها الطالب  خاصة باألنثروبولوجيا المجموعة الثامية. 

رم  المساق 

 ورقمه
 عملي مظر  الساعا  المعتمدة اس  المساق

332 ANTH 3 3 التكيف اإلنساني  

344 ANTH 3 3 التاريخ البيولوجي لسكان بالد الشام  

363 ANTH 3 3 التغذية في المجتمعات القديمة  

366 ANTH 3 3 االستيطان والتدجين  

446 ANTH 1 2 3 االنثروبولوجيا الجنائية 

461 ANTH 1 2 3 التقنيات الحديثة في االنثروبولوجيا العضوية 

495 ANTH 1 2 3 موضوعات مختارة في االنثروبولوجيا العضوية 

 

 :ساعات معتمدة من المساقات التالية: 6يختار منها الطالب  المجموعة الثالثة 
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  المساق رم

 ورقمه
 عملي مظر  الساعا  المعتمدة اس  المساق

324 ANTH 3 3 أنثروبولوجيا الشرق األوسط  

326 ANTH 3 3 أنثروبولوجيا المجتمعات البدوية والرعوية  

345 ANTH 3 3 البيولوجيا والثقافة لقدماء المصريين  

352 ANTH 3 3 أنثربولوجيا العنف  

356 ANTH 3 3 ويةالمواطنة واله  

364 ANTH 3 3 عادات الدفن في العصور القديمة  

 

عة على النحو التالي: ،ساعة معتمدة 63 يخصج لها :ي في اكمثروبولوجيا اكجتماعية التخصص الرئيس -ج  موزَّ

 وهي: ،ساعة معتمدة 57 يخصج لها متطلبا  اجبارية: -1

رم  المساق 

 ورقمه
 اس  المساق

الساعا  

 المعتمدة
 عملي مظر 

111 ANTH 3 3 جتماعيتاريخ الفكر اال  

112 ANTH )3 3 علم وصف الشعوب )اثنو رافيا  

131 ANTH 1 2 3 أساسيات األنثروبولوجيا العضوية 

133 ANTH 3 3 االيكولوجيا البشريـة  

212 ANTH 3 3 مناهج البح  األنثروبولوجي  

213 ANTH 3 3 المدارس االنثروبولوجية  

215 ANTH 3 3 بولوجيا االقتصادأنثرو  

231 ANTH 1 2 3 علم الرئيسيات 

232 ANTH 1 2 3 التطور االنساني 

241 ANTH 1 2 3 علم العظام 

311 ANTH 3 3 العائلة والقرابة  

321 ANTH 3 3 المجتمع األردني المعاصر  

331 ANTH 1 2 3 أنثروبولوجيا الوراثة 

421 ANTH 3 3 األنثروبولوجيا التطبيقية  

425 ANTH 3 3 أنثروبولوجيا اللغة  

429 ANTH 6  6 يةمشروع تخرج في األثنروبولوجيا الثقافية واالجتماع 

442 ANTH )3 3 علم اآلثار الحيوي )البيوآركيولوجي  

445 ANTH 1 2 3 أمراض العـظام اإلنسانيـة القديمـة 

 

ات ساع 3ساعة من المجموعة األولى و 3الطالب حي  يختار ، ساعة معتمدة 6 يخصج لها متطلبا  اختيارية: -2

 من المجموعة الثالثة.

عة على النحو التالي: ،ساعة معتمدة 63 يخصج لها في األمثروبولوجيا العضوية : يالتخصص الرئيس -د  موزَّ

 وهي: ,ساعة معتمدة 57 يخصج لها متطلبا  اجبارية: -1

 ليعم مظر  الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق ورقمه

111 ANTH 3 3 تاريخ الفكر األجتماعي  

112 ANTH )3 3 علم وصف الشعوب )اثنو رافيا  

131 ANTH 1 2 3 أساسيات األنثروبولوجيا العضوية 

133 ANTH 3 3 االيكولوجيا البشريـة  

212 ANTH 3 3 مناهج البح  األنثروبولوجي  

213 ANTH 3 3 المدارس االنثروبولوجية  

215 ANTH 3 3 نثروبولوجيا االقتصادأ  

231 ANTH 1 2 3 علم الرئيسيات 

232 ANTH 1 2 3 التطور االنساني 

241 ANTH 1 2 3 علم العظام 

311 ANTH 3 3 العائلة والقرابة  
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 ليعم مظر  الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق ورقمه

321 ANTH 3 3 المجتمع األردني المعاصر  

331 ANTH 1 2 3 أنثروبولوجيا الوراثة 

421 ANTH 3 3 ةاألنثروبولوجيا التطبيقي  

425 ANTH 3 3 أنثروبولوجيا اللغة  

430 ANTH 6  6 ةتطبيقات ميدانية في األنثروبولوجيا العضوي 

442 ANTH )3 3 علم اآلثار الحيوي )البيوآركيولوجي  

445 ANTH 1 2 3 أمراض العـظام اإلنسانيـة القديمـة 
 

عات من سا 3ساعة من المجموعة الثانية و 3لب حي  يختار الطا ،ساعة معتمدة 6 يخصج لها متطلبا  اختيارية: -2

 المجموعة الثالثة.

 : ساعة معتمدة. 3خاصة باألنثروبولوجيا االجتماعية ويختار منها الطالب  المجموعة األول 

رم  المساق 

 ورقمه
 اس  المساق

الساعا  

 المعتمدة
 عملي مظر 

325 ANTH 3 3 العولمة والتغير االجتماعي  

327 ANTH  3 3 الشعبيالتراث  

426 ANTH 3 3 المجتمعات الحضرية أنثروبولوجيا  

485 ANTH 3 3 موضوعات مختارة في االنثروبولوجيا االجتماعية  

 

 :دة.ساعة معتم 3خاصة باألنثروبولوجيا العضويــــــــــــــة ويختار منها الطالب  المجموعة الثامية 

رم  المساق 

 ورقمه
 اس  المساق

الساعا  

 دةالمعتم
 عملي مظر 

332 ANTH 3 3 التكيف اإلنساني  

344 ANTH 3 3 التاريخ البيولوجي لسكان بالد الشام  

446 ANTH 1 2 3 االنثروبولوجيا الجنائية 

495 ANTH 1 2 3 موضوعات مختارة في االنثروبولوجيا العضوية 

 

 :التالية:ساعات معتمدة من المساقات  3يختار منها الطالب  المجموعة الثالثة 
 

رم  المساق 

 ورقمه
 اس  المساق

الساعا  

 المعتمدة
 عملي مظر 

356 ANTH 3 3 المواطنة والهوية  

324 ANTH 3 3 أنثروبولوجيا الشرق األوسط  

366 ANTH 3 3 االستيطان والتدجين  

345 ANTH 3 3 البيولوجيا والثقافة لقدماء المصريين  

 

عة على النحو التالي: ،ساعة معتمدة 21 يخصج لها التخصص الفرعي: -جـ  موزَّ

 وهي: ،ساعة معتمدة 15 يخصج لها متطلبا  اجبارية: -1

رم  المساق 

 ورقمه
 اس  المساق

الساعا  

 المعتمدة
 عملي مظر 

111 ANTH 3 3 تاريخ الفكر األجتماعي  

112 ANTH )3 3 علم وصف  الشعوب )اثنو رافيا  

131 ANTH 1 2 3 لعضويةأساسيات األنثروبولوجيا ا 

213 ANTH 3 3 المدارس االنثروبولوجية  

241 ANTH 1 2 3 علم العظام 
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 ساعة معتمدة يختار الطالب من المساقات التالية: 6 يخصج لها متطلبا  اختيارية: -2

 اسم المساق رما المساق ورقمه
الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

325 ANTH 3 3 العولمة والتغير االجتماعي  

331 ANTH 1 2 3 أنثروبولوجيا الوراثة 

422 ANTH 3 3 أنثروبولوجيا السياسة  

445 ANTH 1 2 3 أمراض العـظام اإلنسانيـة القديمـة 

485 ANTH 3 3 موضوعات مختارة في االنثروبولوجيا االجتماعية  

495 ANTH 1 2 3 موضوعات مختارة في االنثروبولوجيا العضوية 

 

 ،علم االجتماع ،يةالعلوم الحيات ،الرئيسي في األنثروبولوجيا اختيار أحد التخصصات الفرعية التالية: اآلثاريمكن لطلبة التخصج 

 واللغات الحديثة. ،عالمالصحافة واإل ،القانون ،اللغة االنجلياية ،الشريعة ،التاريخ

 

 

 

 

 األَمثروبولوجيافي قس   أعضاي الهيئة التدريسية

 البريد اتلكترومي  ميالمؤ ل العل الرتبة اكس 

 ahusban@yu.edu.jo دكتوراه استاي عبدالحكيم خالد سليمان الحسباني

 ahalim@yu.edu.jo دكتوراه استاي عبدالحليم احمد الحسن الشياب

 alshorman@yu.edu.jo دكتوراه استاي عبدهللا احمد محمود الشرمان

 mshunnaq@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد سليمان احمد شناق

 aabudalou@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك احمد يوسف حسين ابو دلو

 khwaileh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك علي محمود مصطفى خويله

 mrousan@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد فواز موسى الروسان

 mnaamneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمود محمد قاسم النعامنه

 Khader.A@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد خضر وائإ يوسف العتوم

 ruba.akash@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد ربى محمد علي العكش

 Ngharaibeh@yu.edu.jo ماجستير مدرس ناصر محمدعلي فارس   رايبة
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 وإدارتها التراثية المصادر صيامة قس 

طورات الجارية بهدف مواكبة الت 1999ثية وإدارتها في كلية اآلثار واألنثروبولوجيا عام أُنشددئ قسددم صدديانة المصددادر الترا

إضافة   ،وإدارتها ا للبكالوريوس في صيانة المصادر التراثيةفي مجال دراسة التراث الحضاري والمحافظة عليه. يوفر القسم برنامج  

ثري. باإلضافة وعلم القياس األ ،وصيانة التراث الحضاري ،التراثيةإلى ثالثة برامج على مستوى الماجستير هي: إدارة المصادر 

ا القسم منذ د تميّ يقوم القسم بعقد دورات تدريبية تشتمإ على جوانب نظرية وعملية في مجال صيانة المصادر التراثية. وق ،إلى يلك

لتدريبية اوتشدددمإ هذه العالقات المشددداريع تأسددديسددده بعالقات تعاون واسدددعة مع مؤسدددسدددات أكاديمية وبحثية في مختلف دول العالم. 

 .وتبادل الخبرات التدريسية والايارات العلمية ،والبحثية

 

Cmcr.dept@yu.edu.jo 

 4270فرعي   0096227211111 هاتف

  

mailto:Cmcr.dept@yu.edu.jo
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  التراثية المصادر صيامة في البكالوريوس لبرمامج الدراسية الخطة

ي  ال يجوز ساعة معتمدة كتخصج منفرد ح132درجة البكالوريوس في صيانة المصادر التراثية وإدارتها بعد إتمام دراسة منح تُ 

 التفريع لتخصج آخر. توزع الساعات المعتمدة على النحو التالي:

 ساعة معتمدة( 27: متطلبا  الجامعة )أوك

 ساعة معتمدة( 12أ.  المتطلبا  اتجبارية ) 

قرم  المسا  عدد الساعا  اس  المساق المساق رق  

AL 101  1لغة عربية  3 

EL 101 3 مهارات لغة إنجلياية 

PS 102 3 التربية الوطنية 

MILT 100 3 علوم عسكرية 

EL 99  ستدراكي.إ –مهارات لغة إنجلياية  استدراكي 

AL 99  ستدراكيا –لغة عربية  استدراكي 

COMP 99  ستدراكي.إ –مهارات حاسوب  استدراكي 

 

ساعة معتمدة(    15ب.  متطلبا  الجامعة اتختيارية  )  

يختار ا الطالب من المساقا  اتمسامية والعلمية التالية:        

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

6. Hum 108 3 مهارات التفكير 

7. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

8. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

9. Hum111 3 تاريخ القدس 

10. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

11. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

12. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

7. Sci 107 3 البح  العلمي 
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 ساعة معتمدة موتعة عل  النحو التالي: 21ثاميًا: متطلبا  الكلية األجبارية: 

 المتطلَّب السابق الساعا  المعتمدة اس  المساق رق  المساق رم  المساق

Arch 101  3 ثارعلم اآلمدخإ الى - 

Arch 102 3 نشوء الحضارات - 

Anth 101 مة في األنثروبولوجيا  - 3 مقدّ 

Anth 103 )3 علم االثاراالجتماعي )االثنوآركيولوجي - 

Con 101 مة في صيانة المصادر التراثيَّة  - 3 مقدّ 

Con 121 3 مقدمة في علم المتاحف - 

Sci 108 3 مهارات حاسوب - 

 

 ساعة معتمدة: 84 ,  القس : متطلَّبااثالثً 

 ،ثية وإدارتهاالمساقات التي يطرحها القسم تغطي عددا من الحقول العلمية ضمن المجاالت المعرفية لتخصج صيانة المصادر الترا

 وتدل خانة العشرات في رقم المساق على الحقإ العلمي كما يوضح الجدول التالي:
 

 المدلول )الحقإ العلمي( الرقم

 ععام ومتنو 0

 علم المواد وتقنيتها وطرق فحصها وتقييمها 1

 إدارة وتوثيق وتشريعات المصادر التراثية 2

 صيانة المواد الفخارية والاجاجية 3

 صيانة المواد المعدنية 4

 صيانة المواد الحجرية والمباني 5

 صيانة المواد العضوية 6

 موضوعات خاصة 7

 

س جميعها باللغ  و ي موتعة عل  النحو التالي: اتمجلي ية،ة متطلبا  القس  تُدرَّ

 موتعة عل  النحو التالي: ،ساعة معتمدة 63 ،متطلبا  تخصص إجبارية .أ

رم  المساق 

 ورقمه
 اس  المساق

الساعا   عدد الساعا  األسبوعية

 المعتمدة

المتطلب 

 عملي مظر  السابق

CON 102  3 - 3 المصادر التراثيةمقدمة في إدارة  

CON 103 3 3 2 كيمياء عامة لطلبة الصيانة CON 101 

CON 104 3 3 2 جيولوجيا عامة لطلبة الصيانة CON 101 

CON 105 3  3 علم الصيانة والترميم CON 101 

CON 211 3 - 3 علم المواد األثرية وتقنيتها CON 101 

CON 212 3 - 3 مواد الصيانة والترميم CON 103 

CON 213 3 - 3 راثيةتلف المصادر الت CON 211 

CON 221 
والتشريعات الخاصة بحماية  السياسات

 اآلثار والتراث
3 - 3 

CON 101 

CON 102 

CON 222 3 6 1 توثيق المباني واللقى األثرية 
CON 101 

CON 102 

CON 223 3 - 3 الحفظ الوقائي للمواد والمواقع األثرية 

CON 105 

CON 121 

 

CON 331 
رية الفخارية والاجاجية صيانة المواد األث

 وترميمها
2 3 3 CON 212 

CON 341 
صيانة المواد األثرية المعدنية وترميمها 

 )نظري(
3 - 3 CON 212 

CON 351 )3 - 3 الترميم المعماري )نظري 

CON 104 

CON 212 
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رم  المساق 

 ورقمه
 اس  المساق

الساعا   عدد الساعا  األسبوعية

 المعتمدة

المتطلب 

 عملي مظر  السابق

CON 352 3 - 3 تقنية البناء في المباني القديمة 

CON 104 

CON 211 

CON 222 

CON 353 6 18 - آلثار في الميدانحفظ ا 

CON 222 

CON 351 

يسجإ له 

 الطالب

80بعد إنهائه   

 ساعة معتمدة

وال يسمح 

 بتسجيإ

مساق بديإ 

 عن

 هذا المساق

CON 361 3 3 2 صيانة المواد العضوية وترميمها CON 212 

CON 441 
صيانة المواد األثرية المعدنية وترميمها 

 )عملي(
- 9 3 

CON 212 

CON 341 

CON 451 )3 9 - الترميم المعماري )عملي 
CON 351 

CON 352 

CON 452 3 3 2 صيانة وترميم الفسيفساء CON 212 

CON 453 
التقييم المخبري والميداني لمواد الصيانة 

 والترميم
2 3 3 

CON 212 

CON 351 

 

 ة:يختار ا الطالب من بين المساقا  التالي ،ساعة معتمدة 21 ،ب متطلبا  تخصص اختيارية

رم  المساق 

 ورقمه
 اس  المساق

 عدد الساعا 

 األسبوعية
الساعا  

 المعتمدة

 المتطلب

 السابق
 عملي مظر 

CON 224 3 3 2 تطبيقات الحاسوب في اآلثار 

CON 101 

CON 102 

Sci 108 

CON 311 3 3 2 فحج المواد األثرية وتحليلها CON 211 

CON 321 3 3 2 نظم المعلومات في اآلثار 

CON 101 

CON 102 

Sci 108 

CON 322 3 إدارة المجموعات األثرية   CON 121 

CON 471 3 - 3 موضوعات خاصة في الصيانة والترميم CON 211 

CON 454 3 3 2 صيانة مباني الطوب الطيني وترميمها CON 212 

CON 455 3 2 صيانة الرسومات الجدارية والقصارة وترميمها 
3 

 
CON 212 

CON 461 3 3 2 صيانة المنسوجات والجلود القديمة وترميمها CON 361 

CON 462 3 3 2 صيانة الورق والبردي القديم وترميمه CON 361 

CON 463 3 3 2 صيانة العظام والمواد المشابهة وترميمها CON 361 

ARCH 125 3 - 3 مقدمة في اآلثار الكالسيكية ARCH 101 

ARCH 135 3 - 3 سالميةالفنون والعمارة اإل ARCH 101 

ARCH 140 3 - 3 مقدمة في العلوم التطبيقية في اآلثار ARCH 101 

ARCH 440 3 - 3 طرق التأريخ وبناء التسلسإ الامني فى اآلثار ARCH 140 

ANTH 327 3 - 3 التراث الشعبي ANTH 101 

ANTH 366 3 - 3 االستيطان والتدجين ANTH 101 
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  التخصص الفرعي:

 موتعة عل  النحو التالي: ،ساعة معتمدة 21با  التخصص الفرعي في صيامة المصادر التراثية وإدارتها متطل

 موتعة عل  النحو التالي: ،ساعة معتمدة 15 ،متطلبا  تخصص فرعي إجبار  .أ

رم  المساق 

 ورقمه
 اس  المساق

الساعا   عدد الساعا  األسبوعية

 المعتمدة

 المتطلب

 عملي مظر  السابق

CON 101 3 - 3 مقدمة في صيانة المصادر التراثية  

CON 103 3 3 2 كيمياء عامة لطلبة الصيانة CON 101 

CON 212 3 - 3 مواد الصيانة والترميم CON 103 

CON 221 
السياسات والتشريعات الخاصة بحماية 

 اآلثار والتراث
3 - 3 CON 101 

CON 223 3 - 3 ثريةالحفظ الوقائي للمواد والمواقع األ CON 101 
 

 .إيا كان الطالب من كلية اآلثار واألنثروبولوجيا CON 101من مساق  بدال CON 105* مالحظة: يضاف مساق 

 

 يختار ا الطالب من بين المساقا  التالية: ،ساعا  معتمدة 6 ،ب. متطلبا  تخصُّص فرعي اختيار 

رم  المساق 

 ورقمه
 اس  المساق

عدد الساعا  

 األسبوعية
الساعا  

 المعتمدة

 المتطلب

 السابق
 عملي مظر 

CON 331 
صيانة المواد األثرية الفخارية والاجاجية 

 وترميمها
2 3 3 CON 212 

CON 341 3 - 3 ي(صيانة المواد األثرية المعدنية وترميمها )نظر CON 212 

CON 351 )3 - 3 الترميم المعماري )نظري CON 212 

CON 361 3 3 2 العضوية وترميمها صيانة المواد CON 212 

CON 452 3 3 2 صيانة وترميم الفسيفساء CON 212 

 

 

 

في قس  صيامة المصادر التراثية وإدارتها أعضاي الهيئة التدريسية  

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 zalsaad@yu.edu.jo دكتوراه استاي زياد محمد كايد السعد

 Sababha@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد حسين الصبابحهحسين محمود 

 a.ahmad@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد عبدالرحيم علي صالح احمد

 ahmad.abubaker@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك احمد نايف حسين ابوبكر

 skhasswneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك سحر محمدرشيد ابراهيم الخصاونة

 Naddaf@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك مصطفى محمد مصطفى النداف

 sekhaneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك واصف احمد جمعه السخاينه

 fandi.alwaked@yu.edu.jo ماجستير مدرس فندي احمد فندي الواكد

 manarbanihani@yu.edu.jo ماجستير مدرس منار محمدعايا خلف بني هاني

 w_alhwari@yu.edu.jo ماجستير مدرس رزق انيا حواريواصف 
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 النقوش قس 

في  ةالقيام على نشر النقوش المكتشفو ةعداد مختصين في حقإ الكتابات الشرقيه القديمإبهدف  1985سا قسم النقوش عام أ

ويختج القسددم بالتدريا  يةواالقتصدداد ةنيوالدي ةوالتاريخي ةبمضددامينها اللغوي ،مام الباحثين لدراسددة النقوشأالمجال  ةردن وتهيئاأل

 .ةوالالتيني ةاليوناني والنقوش ةالشمالية والجنوبي ةوالنقوش العربي ةالغربي ةفي مستوى الدراسات العليا وتشمإ دراسة النقوش الشمالي

سم  نقوش التي كتب عن ال رشيف لكإ ماأ سياأوتكوين فريق متخصج يقوم بت ةردنيالنقوش األ ةعداد مدونإلى إكما يهدف هذا الق

 .األردنوجدت في 

كان من  ةردنياأل ةفي البادي ةنفذ القسم العديد من المشاريع الميدانيه خرى.أللكشف عن نقوش  ةخرى ميدانيأعمال أوالقيام ب 

ريع شددارك القسددم في مشددا م القطين ومشددروع صددبحاأو دي سددلمى ووادي راجإاوو ةبرزها مشدداريع بيار الغصددين وباير والشددبيكيأ

  ة.المختلف ةردنيسماء المواقع األأردن ومشروع دراسة في األ ةوالالتيني ةدولية منها مدونة النقوش اليوناني

 

Epigraphy.dept@yu.edu.jo 

 2203 فرعي 0096227211111 هاتف

 

 

 في قس  النقوش أعضاي الهيئة التدريسية

 البريد اتلكترومي المؤ ل العلمي رتبةال اكس 

 nabilt@yu.edu.jo دكتوراه استاي نبيإ توفيق وديع بدر

 hani@yu.edu.jo دكتوراه استاي هاني فيصإ علي هياجنه

 ghul@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عمر عبدالقادر علي الغول

 

 

  

mailto:Epigraphy.dept@yu.edu.jo
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 األردمي التراث متحت

لمسدددداهمته في  ،كاآلثار واألنثروبولوجيا من المرافق الحيوية والمهمة في جامعة اليرمو يعد متحف التراث األردني في كلية

الجغرافية. افتتح وولعنايته بدراسددة اإلنسددان وتراثه وعالقاته المختلفة مع بيئته االجتماعية  ،عرض قصددة اإلنسددان منذ أقدم العصددور

مم المتحف وأقسددددددامه بطريقة تُراعي التنبالتعاون مع الحكومة األلما 1988متحف التراث األردني عام  وع والترابط نية. وقد صددددددُ

القاته وتاريخه حي  يعرض المتحف قصة اإلنسان وع ،الكبير بين التخصصات األكاديمية الموجودة في كلية اآلثار واألنثروبولوجيا

ة من خالل لى الاائر فهم هذه القصعبر مراحإ التطور الرئيسية بأسلوب منهجي يعكا ويخدم تخصصات الكلية المختلفة ويسهإ ع

 نصوص مختصرة ومعروضات منتقاه ووسائإ إيضاحية تناسب الاوار من فئات المجتمع كافة والمختصين على حد سواء.

والسدددداحة  ،مؤقتةوقاعة المعروضددددات ال  ،والطابق الثاني ،والبي  الريفي ،يتكون المتحف من األجااء التالية: الطابق األول

أربع  وقاعة المسددددددكوكات. يحتوي الطابق األول على قاعة العرض الرئيسددددددية في المتحف والتي تشددددددتمإ على ،تحفالخارجية للم

و جامعي  صاالت. ُخصص  الصالة األولى للمعروضات المتعلقة بعصور ما قبإ التاريخ في األردن حي  تتمثإ بمرحلة الصيادين

ألولى في اروية الاراعية. وتعرض الصددددددالة الثانية العصددددددور التاريخية النباتات ومرحلة ظهور وتطور الاراعة والمجتمعات الق

ض األردن خالل الفترة األردن حي  تظهر دويالت المدن و األقاليم و المجتمعات الرعوية و البدوية المبكرة. أما الصالة الثالثة فتعر

لرابعة األردن خالل الفترة امانية والبيانطية. وتُقدم الصالة الكالسيكية و يبرز فيها دور السكان المحليين أثناء الفترات النبطية والرو

 األسالمية و تعرض لبعض الصناعات والحرف اليدوية التقليدية.

رة المحلية لبي  ريفي من شددددمال األردن تظهر فيه العناصددددر األسدددداسددددية للعما اويحتوي الفناء الداخلي للمتحف على نمويج  

ة مخصدددصدددة في طابقه األول على قاع اقواس والواجهات يات األقواس. ويحتوي المتحف أيضددد  كالغرف يات العقود المتقاطعة واأل

عينة. في حين مللمعارض المؤقته أو المتنقلة التي تُجلب من المتاحف األخرى أو المعارض المختصددددة باللقى الجديدة أو بمواضدددديع 

 الفسيفسائية. لتوابي  والقطع واألعمدة الحجرية واللوحاتتحتوي الساحة الخارجية للمتحف على بعض العناصر والقطع األثرية كا

اعة يختج الطابق الثاني في المتحف بعرض مواضددديع خاصدددة تتعلق بالتطور التكنولوجي في األردن مثإ التطور في صدددن

ا مؤخر   ا تمّ كماألدوات الحجرية وفنون النح  في الصخر والتعدين وصناعة القش وتقنية النسيج وصناعة الفخار وصناعة الاجاج. 

 افتتاح قاعة عرض جديدة في هذا الطابق تختج بالحضارة النبطية.

. تهدف قاعة 2002ا قاعة منفصددددلة مخصددددصددددة بالكامإ للمسددددكوكات أنشددددئ  عام كما يضددددم متحف التراث األردني أيضدددد  

وتطورها  ض نشأة المسكوكاتو استعرا ،المسكوكات إلى حفظ و توثيق موجودات المتحف من المسكوكات و القطع النقدية المهمة

فق ورفد الدراسات والبحوث المختصة في علم المسكوكات. تشتمإ هذه القاعة على عرض متخصج للمسكوكات و ،عبر العصور

ية انية والبيانطية واإلسالمإبتداء  من بداية ظهور النقود في الفترة الليدية عبر الفترات الهلنستية والنبطية والروم ،التسلسإ التاريخي

ة في سددك وحتى الفترة الهاشددمية الحديثة. ويتضددمن العرض إعادة تمثيإ لدار ضددرب إسددالمية وفرن سددبك وأهم األدوات المسددتخدم

 النقود.
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 المختبرا  وحدة

هدف مواكبة ب 1994تأسدددددسددددد  وحدة المختبرات في كلية اآلثار واألنثروبولوجيا )معهد اآلثار واألنثروبولوجيا آنذاك( عام 

ألسددددداليب العلمية اال سددددديما ما يتعلق منها بتطبيق  ،الهائلة في علوم اآلثار واألنثروبولوجيا وصددددديانة المصدددددادر التراثيةالتطورات 

 االمؤهلة علمي   الحديثة في دراسددة اإلنسددان و مخلفاته الحضددارية. تهدف وحدة المختبرات إلى المسدداهمة في تدريب الكوادر البشددرية

قد تم تجهيا وحدة فحضددددداري و الحد من األخطار الطبيعية و البشدددددرية التي تهدده. ولتحقيق هذه الغاية لحماية تراث األردن ال اوفني  

ثار وتحليإ المواد المختبرات في الكلية بأحدث األجهاة والمعدات العلمية والطاقات البشدددرية المؤهلة في مجاالت صددديانة وترميم اآل

 ت الحديثة في دراسة وحماية وتطوير المواقع األثرية.األثرية بالطرق العلمية واستخدام نظم المعلوما

اد وتحليإ المو ،والرسدددم ،والمسددداحة ،تشدددتمإ وحدة المختبرات في الكلية على مختبرات متخصدددصدددة في مجاالت التصدددوير

في تدريا  تصددددةا مختبرات مخوالتعلم عن بعد. كما يتواجد أيضدددد   ،ونظم المعلومات الجغرافية ،وصدددديانة اآلثار وترميمها ،األثرية

البحثية التي يقوم بها وللمشدددداريع الميدانية  امهم   ااآلثار واألنثروبولوجيا العضددددوية والصدددديانة والترميم. وتعد وحدة المختبرات رديف  

تعمإ  حلية واألجنبية التيأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في الكلية. كما تساهم بشكإ فاعإ في تقديم العون الفني للبعثات األثرية الم

 وتقوم كذلك باستقبال المواد األثرية المستخرجة من الحفريات لغايات تحليلها وصيانتها وترميمها. ،باألردن
 

 
 

 األثرية لألبحاث عو دير محطة

لعامة ضدددمن مشدددروع مشدددترك بين جامعة اليرموك ودائرة اآلثار ا ،1982أنشدددئ  محطة األبحاث األثرية في دير عال عام 

يا في جامعة . وتعد هذه المحطة إحدى الوحدات التي تديرها وتشددددددرف عليها كلية اآلثار واألنثروبولوجهولنديةالوجامعة اليدن 

بتداء  من ا ،من اللقى األثرية المكتشددددددفة في تإ دير عال والتي تمثإ عدة فترات زمنيةاليرموك. تشددددددتمإ المحطة على مجموعات 

رية. إضافة إلى ا لبعض اللقى األثا دائم  ديدية. كما تحوي محطة دير عال معرض  العصر البروناي المتوسط وحتى نهاية العصور الح

ا ني في وادي تسددتخدم إلقامة العاملين في مجال البح  األثري الميدا ،يلك تضددم المحطة  رف ا مؤثثة تتسددع لخمسددة وعشددرين شددخصدد 

 .األردن. كما وتستقبإ مجموعات من طلبة جامعة اليرموك أل رض بحثية وكشفية
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 اتعوم كلية

حي   ،1980لقسددم الصددحافة واإلعالم الذي أسددا عام  اويلك امتداد   ،2008/2009تأسددسدد  كلية اإلعالم في العام الجامعي 

ردنية. أرسددددى انفردت به جامعة اليرموك عن  يرها من الجامعات الرسددددمية األ اوكان قسددددم   ،تم تحويله وتطويره إلى كلية اإلعالم

ور اإلعالم في من جاللته بد ااهتمام   ،2008الثاني ابن الحسددددددين حجر األسدددددداس لمبنى الكلية في نيسددددددان عام جاللة الملك عبدهللا 

ي ومتطلباته مع حاجات السدددددوق األردني والعرب االمجتمع. وقد جاء تحويإ القسدددددم إلى كلية وفق الرؤى الملكية السدددددامية ومنسدددددجم  

ثة أقسددددددام هي: العلمية والعملية في حقإ الصددددددحافة واإلعالم. تضددددددم الكلية ثال للكفاءات اإلعالمية المدربة والمواكبة للمسددددددتجدات

إعدادها  تمّ  ،ويتم تدريا هذه التخصدصدات وفق خطط عالية المسدتوى ،واإلياعة والتلفايون ،والعالقات العامة واإلعالن ،الصدحافة

نح درجة كما تم ،بكالوريوس في هذه التخصددصدداتوتمنح درجة ال ،بعد دراسددة معمقة لخطط عدد من الجامعات المرموقة في العالم

 .الماجستير في اإلعالم بمساريها الشامإ والرسالة

 :الرؤية 

بمنحها  اج أخير  عالم للحفاظ على المكانة العلمية المتمياة لمخرجاتها في سدددوق الصدددحافة واالعالم والذي توّ تسدددعى كلية اإل

لقيادية في المؤسسات رفع المواقع اأعالمية تتبؤ إفي اعداد وتأهيإ وتطوير كوادر وسام االستقالل الملكي من الدرجة األولى لدورها 

داد العلمي والمهني في مجال عا والريادة في اإلا. فرؤية الكلية تتجسد على الدوام بتحقيق التميّ ودولي   اوعربي   اعالمية البارزة محلي  اإل

 .عالمي بمختلف اشكالهالعمإ اإل

 :الرسالة 

طبيقية كاديمية متخصددصددة وبما تتضددمنه هذه البرامج من مسدداقات نظرية وتأة ومن خالل ما تطرحه من برامج تسددعى الكلي

أعلى مسدددددتويات الفعالية  الى تحقيق اهداف الكلية المتعلقة بالوصدددددول الى اوبحثي   اوتقني   اكاديمية رفيعة المسدددددتوى مهني  أا لبرامج وفق  

لتاريخية ويلك لية االعالم على عاتقها رسددددددالة الوطن والدفاع عن منجااته الحضددددددارية واكما تحمإ ك ،والمعرفة والجودة والمهنية

فية المبنية على نتماء لدى طلبة الكلية لقيادة الوطن وترابه الطهور من خالل  رس مبادىء الحريات الصددددددحبتعايا قيم الوالء واإل

 .اصضوعية والتعددية وتقديم الصالح العام على الخلية االجتماعية التي تحترم قيم التوازن والحيادية والمووالمسؤ
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 الصحافة قس 

عد القسم وأ ،كقسم مستقإ من أقسام كلية اإلعالم ،2009 /2008أنشئ قسم الصحافة في الفصإ األول من العام الجامعي 

 .جيخطة دراسية حديثة جاءت مواكبة للتطورات التي يشهدها اإلعالم ومنسجمة مع متطلبات حاجة السوق المحلي والخار

تمرار بإصدددار فإنه يحرص على االسدد ،ا لنهج القسددم بإعطاء الجوانب العملية والتطبيقية األهمية التي يسددتحقهاتمرار  واسدد

 .لصحفيةلتكون بمثابة مختبر تدريبي يمارس فيه الطلبة العمإ في فنون الكتابة ا ،جريدة "صحافة اليرموك" بشكإ أسبوعي
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 الصحافة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

نح الدرجات الصادرة بموجب نظام موتعديالتها  1991( لسنة 2وفق تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم )

 لى ما يلي:تقوم الخطة الدراسية في كلية اإلعالم ع ،2003لسنة  118العلمية والشهادات في الجامعة رقم 

 -تمنح كلية اإلعالم درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:

  .قس  الصحافة 

 .قس  العوقا  العامة واتعون 

 .قس  اتذاعة والتلف يون 

 ,معتمدة ( سدددداعة132دنى للسدددداعات المعتمدة المطلوبة للحصددددول على درجة البكالوريوس في أقسددددام كلية اإلعالم هو )الحد األ

 النحو التالي:موزعة على 

 الصحافة لبرمامجتوتي  الساعا  المعتمدة 

 المجموع اختيار  اجبار  مجموعة المساقا 

 27 15 12 متطلبات الجامعة

 24 3 21 متطلبات الكلية

 81 15 66 القسممتطلبات 

 132 المجموع
 

 تشمإ الخطة الدراسية لكإ قسم المتطلبات التالية:

ًك   ساعة معتمدة( 27: متطلبا  الجامعة )أو 

 ساعة معتمدة( 12المتطلبا  اتجبارية ) .أ

رم  

 المساق
 اس  المساق رق 

عدد 

 الساعا 

المتطلب 

 سابق

AL 101  3 1لغة عربية  

El 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EL 99  استدراكي ستدراكي.إ –مهارات لغة إنجلياية  

AL 99  استدراكي ستدراكيا –لغة عربية  

COMP 99  استدراكي ستدراكي.إ –مهارات حاسوب  

 

 لتالية:ويختارها الطالب من المساقات اإلنسانية والعلمية ا ,ساعة معتمدة( 15متطلبات الجامعة اإلختيارية ) .ب

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

2. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

3. Hum 104 3 الفن والسلوك 

4. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

5. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

6. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

7. Hum 108 3 مهارات التفكير 

8. Hum109 3 إلسالميةالنظم ا 
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 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

9. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

10. Hum111 3 تاريخ القدس 

11. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

12. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

13. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

7. Sci 107 3 البح  العلمي 
 

 

 ة(ساعة معتمد 21:  متطلبا  كلية اتعوم )اثاميً 

 ساعة معتمدة( 21متطلبات الكلية اإلجبارية ) .أ

 اس  المساق رم  المساق
الساعا  

 المعتمدة
 متطلب سابق

JRN  101 3 مدخإ في االتصال - 

SCI 108 3 مهارات حاسوب - 

JRN   102 3 مهارات إعالمية باللغة اإلنجلياية - 

RTV 201 3 نظريات إعالمية معاصرة JRN101 

PRA 201  3 البح  اإلعالميمدخإ في JRN101 

STAT 108 3 طلبة كلية اإلعالمل –الى اإلحصاء  مدخإ - 

ARAB 216  3 لطلبة كلية اإلعالم –مهارات اللغة اإلعالمية - 

 

 ساعات معتمدة( 3 الكلية االختيارية ) متطلبات .ب

 متطلب سابق الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق

PRA 211 3 الرأي العام - 

RTV 101 3 اإلعالم األردني - 

RTV 242 3 إعالم متعدد الوسائط - 

JRN 411 3 تشريعات اإلعالم وأخالقياته - 

PRA 311 3 إعالم عربي ودولي - 

JRN 271 3 التصوير الصحفي الرقمي - 

 

 المنفرد -ساعة معتمدة( 81: متطلبا  القس  )اثالثً 

 ة(:ساعة معتمد  66متطلبا  التخصص اتجبارية ) .أ

 الساعا  المعتمدة المتطلب السابق اس  المساق المساق رم 

JRN 111 3  مبادئ التحرير الصحفي 

JRN 211  1صحافة الكترونية JRN   111  3 

JRN221 الخبر الصحفي JRN   111  3 

JRN222 الكتابة و التحرير الصحفي JRN 221 3 

JRN 231 قراءات صحفية باللغة االنجلياية JRN102 3 

JRN 261 اخراج الصحف والمجالت JRN   111  3 



 

377 
 

 الساعا  المعتمدة المتطلب السابق اس  المساق المساق رم 

JRN 271 3  التصوير الصحفي الرقمي 

JRN 311  2صحافة الكترونية JRN 211 3 

JRN312 3  إدارة المؤسسات الصحفية 

JRN 321 التحقيق الصحفي JRN222 3 

JRN 322 كتابة متقدمة في الخبر JRN222 3 

JRN 331 كتابة صحفية باللغة االنجلياية JRN102 3 

JRN 351 ( ساعة بنجاح80أتم ) تدريب ميداني  6 

JRN 362 تصميم مواقع إخبارية JRN 311 3 

JRN  41  3  تشريعات اإلعالم وأخالقياته 1

JRN 412 الحمالت الصحفية JRN  2 22 3 

JRN 421 الصحافة االستقصائية JRN 321 3 

JRN 422 التحرير االلكتروني 
JRN 311 

JRN  322 
3 

JRN441 الصحافة المتخصصة JRN222 3 

JRN451 بحوث تطبيقية في الصحافة PRA 201 3 

JRN452 مشروع تخرج JRN 351 3 
 

 

 :المنفرد - معتمدة( ةساع 15متطلبا  التخصص اكختيارية ) .ب

 الساعا  المعتمدة المتطلب السابق اس  المساق رق  المساق

RTV 111 3  مبادئ اإلياعة والتلفايون 

PRA 111 3  مبادئ العالقات العامة واإلعالن 

RTV 122 المونتاج االلكتروني RTV 111 3 

ISS 130 3  المدخإ إلى الدعوة واإلعالم اإلسالمي 

HOTL 142 3  ادارة المؤتمرات والمناسبات 

TOUR 232 3  مهارات االتصال السياحي 

ARAB 214 3  نحو 

PRA 251 المراسم والبروتوكوالت PRA 111 3 

JRN 281 3  الصحافة العربية والعالمية 

PRA  331 االتصال االقناعي PRA 111 3 

CIS 341  تصميم مواقع االنترن SCI 108 3 

JRN  382 ترجمة نصوص صحفية JRN  102 3 

JRN  383 المقال الصحفي JRN  222 3 

 

 الصحافةقس   لبرمامج يلتخصص الفرعا

ن القس  مساعة 21الطالب  اويأخ ،إجبار  ساعة( 60متطلبا  القس  )يكون  ،رئيسيبالنسبة لخطة البرمامج ال: أوًك 

 الفرعي.

 ساعة: 60متطلبا  التخصص اتجبارية  -أ

 الساعا  المعتمدة المتطلب السابق اس  المساق رم  المساق

JRN111 3  مبادئ التحرير الصحفي 

JRN211  1صحافة الكترونية JRN   111  3 

JRN221 فيالخبر الصح JRN   111  3 

JRN222 الكتابة والتحرير الصحفي JRN 221 3 

JRN231 قراءات صحفية باللغة االنجلياية JRN102 3 

JRN261 اخراج الصحف والمجالت JRN   111  3 

JRN271 3  التصوير الصحفي الرقمي 

JRN311  2صحافة الكترونية JRN 211 3 
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 الساعا  المعتمدة المتطلب السابق اس  المساق رم  المساق

JRN321 التحقيق الصحفي JRN 222 3 

JRN322 تابة متقدمة في الخبرك JRN  2 22 3 

JRN331 كتابة صحفية باللغة االنجلياية JRN102 3 

JRN351 ( ساعة بنجاح80أتم ) تدريب ميداني  6 

JRN362 تصميم مواقع إخبارية JRN 311 3 

JRN421 الصحافة االستقصائية JRN 321 3 

JRN411 3  تشريعات اإلعالم وأخالقياته 

JRN422 ترونيالتحرير االلك 
JRN 311 

JRN322 
3 

JRN441 الصحافة المتخصصة JRN 222 3 

JRN451 بحوث تطبيقية في الصحافة PRA 201 3 

JRN452 مشروع تخرج JRN  351 3 

 
 

 ساعة: 21في قس  الصحافة لطلبة الكلية التخصص الفرعي : اثاميً 

 ساعة 15المساقا  اتجبارية 

 اس  المساق رق  المساق
الساعا  

 دةالمعتم
 المتطلب السابق

JRN  111 3 مبادئ التحرير الصحفي  

JRN 211  3 1صحافة الكترونية JRN  111 

JRN  221 3 الخبر الصحفي JRN  111 

JRN 222 3 الكتابة و التحرير الصحفي JRN  221 

JRN 411 3 تشريعات اإلعالم وأخالقياته ------- 

 ساعا  6المساقا  اكختيارية 

 اس  المساق رق  المساق
الساعا  

 المعتمدة
 المتطلب السابق

JRN 231 3 قراءات صحفية باللغة االنجلياية JRN  111 

JRN  271 3 التصوير الصحفي الرقمي ----- 

JRN 281 3 الصحافة العربية والعالمية  

JRN  322 3 كتابة متقدمة في الخبر JRN  221 

 ساعة 21اتجبارية التخصص الفرعي لغير طلبة الكلية: المساقا  .أ

 اس  المساق رق  المساق
الساعا  

 المعتمدة
 المتطلب السابق

JRN 102 3 مهارات إعالمية باللغة اإلنجلياية JRN  111 

JRN 111 3 مبادئ التحرير الصحفي ---- 

JRN 211  3 1صحافة الكترونية JRN  111 

JRN  221 3 الخبر الصحفي JRN  111 

JRN  271 3 حفي الرقميالتصوير الص ----- 

JRN  222 3 الكتابة والتحرير الصحفي JRN  221 

JRN 411 3 تشريعات اإلعالم وأخالقياته ------- 
 

 يسمح لطلبة قسم الصحافة بالتفريع في األقسام التالية:التفري  خارج القس : 

 يون.قسم الراديو والتلفا ،كلية الصحافة واإلعالم: قسم العالقات العامة واإلعالن

 سم علم االجتماع.ق ،قسم العلوم السياسية ،قسم اللغات الحديثة ،اإلنجليايةقسم اللغة  ،كلية اآلداب: قسم اللغة العربية

 كلية القانون: قسم القانون العام.

 الدراسات اإلسالمية كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية: قسم 

 : قسم السياحة والسفر.والفنادق كلية السياحة
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 لقس  الصحافة خطة الدراسيةال 

 :المنفردأوك: التخصص   لـ: االخطة الدراسية تبعً 

 ساعة (66) متطلبا  التخصص اتجبارية  ( ساعة21متطلبا  الكلية اتجبارية )

رق  

 المساق
 اس  المساق

المتطلب 

 السابق

رق  

 المساق
 اس  المساق

المتطلب 

 السابق

JRN101 مدخإ في االتصال ---- JRN   111   مبادئ التحرير الصحفي 

SCI 108  مهارات حاسوب ---- JRN211  1صحافة الكترونية JRN  111  

JRN102  مهارات إعالمية باللغة

 اإلنجلياية

---- JRN221 الخبر الصحفي JRN  111  

RTV201  نظريات إعالمية معاصرة JRN101 JRN222 الكتابة والتحرير الصحفي JRN221 

PRA201  اإلعالميمدخإ في البح   JRN101 JRN231  قراءات صحفية باللغة

 االنجلياية

JRN102 

STAT108  لطلبة  –مدخإ الى اإلحصاء

 كلية اإلعالم

 JRN261 اخراج الصحف والمجالت JRN111 

ARAB216  مهارات اللغة اإلعالمية– 

 لطلبة كلية اإلعالم

 JRN271 التصوير الصحفي الرقمي  

 JRN 211 2صحافة الكترونية  JRN 311 ( ساعا  من التالية:3) متطلبا  الكلية األختيارية

PRA 211  الرأي العام ----- JRN 312 إدارة المؤسسات الصحفية  

RTV 101  اإلعالم األردني ------ JRN 321 التحقيق الصحفي JRN222 

RTV 242  إعالم متعدد الوسائط  ------  JRN 322 كتابة متقدمة في الخبر JRN  2 2 

JRN 411  تشريعات اإلعالم وأخالقياته ------ JRN 331 كتابة صحفية باللغة االنجلياية JRN102 

PRA 311 إعالم عربي و دولي ------ JRN351 ( 80أتم ) تدريب ميداني

 ساعة بنجاح

JRN 271 التصوير الصحفي الرقمي ------ JRN362 تصميم مواقع إخبارية JRN 311 

   JRN411 عالم وأخالقياتهتشريعات اإل  

    JRN 412 الحمالت الصحفية JRN222 

JRN صحافة : 

RTV إياعة وتلفايون : 

PRAعالقات عامة وإعالن : 

HOTLاالدارة الفندقية : 

TOURالسياحة والسفر : 

ISSالدراسات اإلسالمية : 

CISنظم المعلومات الحاسوبية : 

ARABاللغة العربية : 

JRN 421 الصحافة االستقصائية JRN 321 

 JRN 422 التحرير االلكتروني JRN 311 

JRN 322 

JRN441 الصحافة المتخصصة JRN222 

JRN   PRA201 بحوث تطبيقية في الصحافة  451

JRN452 مشروع تخرج JRN351 

 ( ساعا  معتمدة من التالية 15المساقا  اكختيارية )

RTV  111   مبادئ اإلياعة والتلفايون 

PRA  111 بادئ العالقات العامة م 

 واإلعالن

 

RTV  122  RTV111 المونتاج االلكتروني 

ISS 130  المدخإ إلى الدعوة واإلعالم

 اإلسالمي 

 

HOTL142 ادارة المؤتمرات والمناسبات  

TOUR 232 مهارات االتصال السياحي  

ARAB214 نحو  

PRA 251 المراسم والبروتوكوالت PRA111 

JRN 281 حافة العربية والعالميةالص  

PRA   331  PRA111 االتصال االقناعي 

CIS 341  تصميم مواقع االنترن SCI 108 

JRN   382 JRN ترجمة نصوص صحفية    102  

JRN   383 JRN المقال الصحفي    222  
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 ثاميا: التخصص الرئيسي:

 ساعة (60) متطلبا  التخصص اتجبارية  ( ساعة21متطلبا  الكلية اتجبارية )

 اس  المساق رق  المساق
المتطلب 

 السابق

رق  

 المساق
 اس  المساق

المتطلب 

 السابق

JRN101 مدخإ في االتصال ---- JRN   111   مبادئ التحرير الصحفي 

SCI 108  مهارات حاسوب ---- JRN 211  1صحافة الكترونية JRN   111  

JRN102  مهارات إعالمية باللغة

 اإلنجلياية

---- JRN 221 الخبر الصحفي JRN   111  

RTV201   نظريات إعالمية

 معاصرة

JRN101 JRN 222 الكتابة و التحرير الصحفي JRN221 

PRA201    مدخإ في البح

 اإلعالمي

JRN101 JRN 231  قراءات صحفية باللغة

 االنجلياية

JRN102 

STAT108  مدخإ الى اإلحصاء– 

 لطلبة كلية اإلعالم

 JRN 261 ف والمجالتاخراج الصح JRN   111  

ARAB216  مهارات اللغة اإلعالمية

 ية اإلعالملطلبة كل –

 JRN  271 التصوير الصحفي الرقمي  

 JRN 211 2صحافة الكترونية  JRN 311 ( ساعا  من التالية:3متطلبا  الكلية األختيارية )

المتطلب  اسم المساق رقم المساق

 السابق

JRN 321 التحقيق الصحفي JRN 222 

JRN 322 كتابة متقدمة في الخبر JRN 222 

PRA 

211  

كتابة صحفية باللغة  JRN 331 ----- الرأي العام

 االنجلياية

JRN102 

RTV 

101  

JRN ------ اإلعالم األردني  3 ( 80أتم ) تدريب ميداني 51

 ساعة بنجاح

RTV 

242  

------  إعالم متعدد الوسائط  JRN 362 تصميم مواقع إخبارية JRN 311 

JRN 411   تشريعات اإلعالم

 وأخالقياته

------ JRN 411 تشريعات اإلعالم وأخالقياته  

PRA 311 إعالم عربي و دولي ------ JRN 421 الصحافة االستقصائية JRN 321 

JRN 271  التصوير الصحفي

 الرقمي

------  JRN 422 التحرير االلكتروني JRN 311 

JRN 322 

 

JRN صحافة : 

RTV إياعة وتلفايون : 

PRAعالقات عامة وإعالن : 

 

JRN441 الصحافة المتخصصة JRN 222 

JRN   PRA201 بحوث تطبيقية في الصحافة  451

JRN  JRN351 مشروع تخرج  452

 6ما عدا التدريب الميدامي = ،3المساق= كل عدد ساعا  ** 
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 أعضاي  يئة التدريس في قس  الصحافة

 البريد اتلكترومي  ؤ ل العلميالم الرتبة اكس 

 halawneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي حاتم سليم نهار العالونه

 azzama@yu.edu.jo دكتوراه استاي عاام علي حسن عناناه

 nejadat@yu.edu.jo دكتوراه استاي علي عقلة عبدالرحمن نجادات

 Khalaf.tahat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك خلف محمد مفلح طاهات

 Khalid.Hilat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد خالد محمود عبدالمجيد هيالت

 zuhair.t@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد زهير ياسين عايد طاهات

 ismat.haddad@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد عصم  ثلجي فرحان حداد

 Marcelle.Jwaniat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد مرسيإ عيسى بولج الجوينات

 Naheda@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد ناهده محمد طعمه مخادمه

 Nesreen.a@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد نسرين رياض عمر عبدهللا

 tbishat@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبدالناصر محمدسعيد خلف طبيشات

 aliz@yu.edu.jo ماجستير مدرس علي شما اسعد الاينات

 tareq@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا طارق زياد محمد الناصر

 ghwanmeh@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا عبدالمهدى عيسى سليمان  وانمه

 ghufran.qudah@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا  فران يحيى محمد القضاه

 yasmeen.sayaheen@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا ياسمين عمر صياح صياحين
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 والتلف يون اتذاعة قس 

شاء كلية اإلعالم بجامعة اليرموك عام  القسم إلى تهيئة  م. ويهدف2008بدأ قسم اإلياعة والتلفايون كقسم مستقإ مع بداية إن

مهنية  كإوليكونوا قادرين على نقإ الرسددددالة اإلعالمية ب ،طلبة التخصددددج لشددددغإ وظائف في مجاالت اإلعالم المرئي والمسددددموع

عداد وإنتاج يتدرب فيها طلبة التخصددددج على إ ،واقتدار. كما زود القسددددم باسددددتوديوهات إياعية وتلفايونية مجهاة بأحدث األجهاة

 .كتابة وتحرير النصوص اإلياعية والتلفايونية وإعداد النشرات اإلخبارية ،البرامج بكافة أشكالها

لفايون إياعة ية لتحقيق أهداف الجانب العملي. ويلتحق بقسددددددم اإلياعة والتكما رفدت االسددددددتوديوهات بفنيين يوي كفاءة عال

ن ومنتجين ويقوم طالب القسددددم بتشددددغيلها من مذيعين ومعدي ،وهي أول إياعة مجتمعية في المملكة األردنية الهاشددددمية FM يرموك

 بالكامإ. الشمال الذي تغطيه اإلياعة برامج منوعة وأخبار تخدم المجتمع المحلي في إقليم FM ومقدمين. وتب  إياعة يرموك

 

 

Radiotv.dept@yu.edu.jo 

 6939فرعي  00962 2 7211111هاتف 
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 والتلف يون اتذاعة في البكالورويس لدرجة الدراسية الخطة

ات الدرج الصادرة بموجب نظام منحوتعديالتها  1991( لسنة 2وفق تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم )

 تقوم الخطة الدراسية في كلية اإلعالم على ما يلي: ،2003لسنة  118العلمية والشهادات في الجامعة رقم 

 -تمنح كلية اإلعالم درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:

  .قس  الصحافة 

 .قس  العوقا  العامة واتعون 

 .قس  اتذاعة والتلف يون 

موزعة  ،معتمدة ( ساعة132طلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في أقسام كلية اإلعالم هو )دنى للساعات المعتمدة المالحد األ

 على النحو التالي:

 الصحافة لبرمامجتوتي  الساعا  المعتمدة 

 المجموع اختيار  اجبار  مجموعة المساقا 

 27 15 12 متطلبا  الجامعة

 24 3 21 متطلبا  الكلية

 81 15 66 القس متطلبا  

 132 لمجموعا
 

 تشمإ الخطة الدراسية لكإ قسم المتطلبات التالية:

ًك: متطلبا  الجامعة )  ساعة معتمدة( 27أو 

 ساعة معتمدة( 12المتطلبا  اتجبارية ) .أ

رم  

 المساق
 اس  المساق رق 

عدد 

 الساعا 

المتطلب 

 سابق

AL 101  3 1لغة عربية  

El 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 ية الوطنيةالترب  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EL 99  استدراكي ستدراكي.إ –مهارات لغة إنجلياية  

AL 99  استدراكي ستدراكيا –لغة عربية  

COMP 99  استدراكي ستدراكي.إ –مهارات حاسوب  
 

 لية:العلمية التاويختارها الطالب من المساقات اإلنسانية و ،ساعة معتمدة( 15متطلبا  الجامعة اتختيارية ) .ب

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

2. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

3. Hum 104 3 الفن والسلوك 

4. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

5. Hum 106 3 ت اإلنسانيةمقدمة في دراسة الثقافا 

6. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

7. Hum 108 3 مهارات التفكير 

8. Hum109 3 النظم اإلسالمية 
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 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

9. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

10. Hum111 3 تاريخ القدس 

11. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

12. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

13. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 106 3 مية المجتمعدارة وتناإل 

7. Sci 107 3 البح  العلمي 

 

 ساعة معتمدة( 21ثاميًا:  متطلبا  كلية اتعوم )

 ساعة معتمدة( 21متطلبا  الكلية اتجبارية ) .أ

 اس  المساق رم  المساق
الساعا  

 المعتمدة
 متطلب سابق

JRN  101 3 مدخإ في االتصال - 

SCI 108 3 مهارات حاسوب - 

JRN   102  3 إعالمية باللغة اإلنجليايةمهارات - 

RTV 201 3 نظريات إعالمية معاصرة JRN101 

PRA 201 3 مدخإ في البح  اإلعالمي JRN101 

STAT 108 3 طلبة كلية اإلعالمل –الى اإلحصاء  مدخإ - 

ARAB 216  3 لطلبة كلية اإلعالم –مهارات اللغة اإلعالمية - 

 

 ا  معتمدة(ساع 3 الكلية اكختيارية ) متطلبا  .ب

 متطلب سابق الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق

PRA 211 3 الرأي العام - 

RTV 101 3 اإلعالم األردني - 

RTV 242 3 إعالم متعدد الوسائط - 

JRN 411 3 تشريعات اإلعالم وأخالقياته - 

PRA 311 3 إعالم عربي ودولي - 

JRN 271 3 التصوير الصحفي الرقمي - 

 

 المنفرد - ساعة معتمدة( 81:  متطلبا  القس  )االثً ث

 ساعة معتمدة(:  66متطلبا  التخصص اتجبارية ) .أ

 اس  المساق رق  المساق
الساعا  

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

RTV 111 3 مبادئ في االياعة والتلفايون  

PRA 111 3 مبادئ العالقات العامة واإلعالن  

RTV   121 RTV 3 ني واالضاءةالتصوير التلفايو   111  

RTV  122 RTV 3 والتسجيإ الصوتي المونتاج االلكتروني   111  

RTV  123 RTV 3 فن اإللقاء اإلياعي والتلفايوني   111  



 

385 
 

 اس  المساق رق  المساق
الساعا  

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

RTV  131 RTV 3 والتحرير فياإلياعة والتلفايون الكتابة    111  

RTV  211 RTV 3 مبادئ في التحرير االياعي والتلفايوني   111  

RTV  212 RTV 3 ي االعالن االياعي والتلفايونيمدخإ ف   111  

RTV  231  3 فن المقابلة في اإلياعة والتلفايون 
RTV 121-  

122 -131 

RTV  232  3 الخبر اإلياعي والتلفايوني 
RTV  211-

121-122  

RTV  241 RTV 3 اإلعالن اإلياعي والتلفايوني   212  

RTV  242 JRN 3 اإلعالم متعدد الوسائط   101  

RTV  321  JRN102 3 جمة إعالمية باللغة اإلنجليايةتر 

RTV  322  6 تدريب ميداني 

درس ثمانين 

ساعة فما فوق 

أو آخر فصإ 

 صيفي للطالب

RTV  331  3 ةالبرامج اإلياعية والتلفايوني وإنتاج إعداد 
RTV  131- 

121- 122  

RTV  341  3 اإلخراج اإلياعي والتلفايوني 
RTV331 

-231 

RTV  421 RTV 3 االياعية والتلفايونية ادارة المؤسسات   111  

RTV422 3 بحوث تطبيقية في اإلياعة والتلفايون RTV  111  

RTV  431  RTV322 3 مشروع تخرج 

RTV  441  RTV341 3 الفيلم الوثائقي 

RTV443 3 الصحافة االستقصائية في اإلياعة والتلفايون RTV 232 

 

 :المنفرد - ساعة( 15متطلبا  التخصص اكختيارية ) .ب

 المتطلب السابق المعتمدة الساعا  اســـــ  المســــاق رق  المساق

TOUR 232 3 مهارات االتصال السياحي  

ISS 130 3 المدخإ إلى الدعوة واإلعالم اإلسالمي  

JRN  211 3 الصحافة العربية والعالمية  

ARAB214 3 نحو  

RTV  251  JRN 101 3 االتصال والمجتمع 

RTV351  101 3 التنموياالتصال JRN 

PRA331 3 االتصال االقناعي PRA 111 

PRA352 3 اإلعالم والتسويق السياحي PRA 111 

RTV  451  3 والتلفايون اإلعالم المتخصج لعياعة 
RTV331 

/341 

RTV  452  RTV 131- 121- 122 3 الدراما اإلياعية والتلفايونية 

CIS 341  3 تصميم مواقع االنترن SCI 108 

RTV  442 RTV 3 الحمالت اإلعالمية   111 - 211-122-341  
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 :المنفردتخصص لل اتصمي  نكل الخطة الدراسية تبعً 

 اس  المساق رق  المساق
المتطلب 

 السابق
 اس  المساق رق  المساق

المتطلب 

 السابق

( ساعة21متطلبا  الكلية اتجبارية )  ساعة (66) متطلبا  التخصص اتجبارية  

JRN 101 خإ في االتصالمد ---- RTV 111 مبادئ في االياعة والتلفايون  

SCI 108 مهارات حاسوب  

PRA 111 مبادئ العالقات العامة واإلعالن  
JRN102 

مهارات إعالمية باللغة 

 اإلنجلياية
---- 

RTV201 نظريات إعالمية معاصرة JRN101 RTV   121 RTV التصوير التلفايوني واالضاءة   111  

PRA201 مدخإ في البح  اإلعالمي JRN101 RTV  122  
والتسددددجيإ  المونتاج االلكتروني

 الصوتي
RTV  111  

STAT108 
لطلبة  –مدخإ الى اإلحصاء 

 كلية اإلعالم
 RTV  123 RTV فن اإللقاء اإلياعي والتلفايوني   111  

ARAB216 
 –مهارات اللغة اإلعالمية 

 لطلبة كلية اإلعالم
 RTV  131 RTV والتلفايون الكتابة لالياعة   111  

 

RTV  211  
مبدددادئ في التحرير االياعي 

 والتلفايوني
RTV  111  

RTV  212  
مددددخدددإ في االعالن االياعي 

 والتلفايوني
RTV  111  

RETV231 
فددن الددمددقدددابددلدددة فددي اإلياعدددة 

 والتلفايون

RTV 121-  

122 -131 

( ساعا  من التالية:3متطلبا  الكلية األختيارية )   

PRA211  العامالرأي ----- RTV  232  الخبر اإلياعي والتلفايوني 
RTV  211-

121-122  

RTV101 اإلعالم األردني ------ RTV  241 RTV اإلعالن اإلياعي والتلفايوني   212  

RTV242 إعالم متعدد الوسائط ------ RTV  242 JRN اإلعالم متعدد الوسائط   101  

JRN 411 تشريعات اإلعالم وأخالقياته ------ RTV  321  
تددرجددمدددة إعددالمدديدددة بدددالددلددغدددة 

 اإلنجلياية
JRN102 

PRA 311 إعالم عربي و دولي ------ RTV  322  تدريب ميداني 

درس ثمانين 

ساعة فما 

فوق أو آخر 

فصإ صيفي 

 للطالب

JRN 271 التصوير الصحفي الرقمي ------ RTV  331  
تاج إعداد  البرامج اإلياعية وإن

 والتلفايونية

RTV 

131- 211- 

122 

 

 

 

 

JRN صحافة : 

RTV إياعة وتلفايون : 

PRAعالقات عامة وإعالن : 

TOURوالسفر : السياحة 

ISS :الدراسات اإلسالمية 

ARABاللغة العربية : 

CISنظم المعلومات الحاسوبية : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTV  341  اإلخراج اإلياعي والتلفايوني 
RTV331 

-231 

RTV  421  
ادارة المؤسددددددسددددددات االياعية 

 ةوالتلفايوني
RTV  111  

RTV422 
بحوث تطبيقيدددة في اإلياعدددة 

 والتلفايون
RTV  111  

RTV  431  RTV322 مشروع تخرج 

RTV  441  RTV341 الفيلم الوثائقي 

RTV443 
الصددددحافة االسددددتقصددددائية في 

 اإلياعة والتلفايون
RTV 232 

 ( ساعا  معتمدة من التالية 15المساقا  اكختيارية )

TOUR232 ال السياحيمهارات االتص  

ISS 130 
المدددخددإ إلى الدددعوة واإلعالم 

 اإلسالمي
 

JRN  211 الصحافة العربية والعالمية  

ARAB244 نحو  

RTV  251  JRN 101 االتصال والمجتمع 

RTV351 101 االتصال التنموي JRN 

PRA331 االتصال االقناعي PRA 111 
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 اس  المساق رق  المساق
المتطلب 

 السابق
 اس  المساق رق  المساق

المتطلب 

 السابق

 PRA352 اإلعالم والتسويق السياحي PRA 111 

RTV  451  
 اإلعالم المتخصدددددج لعياعة

 والتلفايون

RTV331 

/341 

RTV  452  RTV 232 الدراما اإلياعية والتلفايونية 

RTV  442  الحمالت اإلعالمية 

RTV  111 - 

121-221-

341 

CIS 341  تصميم مواقع االنترن SCI 108 

 6ما عدا التدريب الميدامي = ،3المساق= كل : عدد ساعا  موحظة

 

 

 قس  اكذاعة والتلف يون لطلبة رئيسي التخصص ال

 

 عي.ساعة من القسم الفر 21الطالب  ذويأخ ,إجباري ساعة( 60متطلبات القسم )يكون  ،بالنسبة لخطة البرنامج الرئيسي

 

 :(ساعة 60 ) متطلبا  التخصص اتجبارية

 اس  المساق رق  المساق
الساعا  

 المعتمدة
 المتطلب السابق

RTV 111 3 دئ في االياعة والتلفايونمبا  

PRA 111 3 مبادئ العالقات العامة واإلعالن  

RTV   121 RTV 3 التصوير التلفايوني واالضاءة   111  

RTV  122 RTV 3 والتسجيإ الصوتي المونتاج االلكتروني   111  

RTV  123 RTV 3 فن اإللقاء اإلياعي والتلفايوني   111  

RTV  131 RTV 3 ياعة والتلفايونوالتحرير في اإل الكتابة   111  

RTV212 3 مبادئ في التحرير االياعي والتلفايوني RTV  111  

RTV  212 RTV 3 مدخإ في االعالن االياعي والتلفايوني   111  

RTV  231  3 فن المقابلة في اإلياعة والتلفايون 
RTV 121-  122 -

131 

RTV  232  3 الخبر اإلياعي والتلفايوني 
RTV  211-211-

122 

RTV  241 RTV 3 اإلعالن اإلياعي والتلفايوني   212  

RTV  242 JRN 3 اإلعالم متعدد الوسائط   101  

RTV  321  JRN102 3 ترجمة إعالمية باللغة اإلنجلياية 

RTV  322  6 تدريب ميداني 

درس ثمانين ساعة 

فما فوق أو آخر فصإ 

 صيفي للطالب

RTV  331  3 ةنيالبرامج اإلياعية والتلفايووإنتاج إعداد  
RTV  131- 211- 

122 

RTV  341  3 اإلخراج اإلياعي والتلفايوني 
RTV331 

-231 

RTV422 3 بحوث تطبيقية في اإلياعة والتلفايون RTV  111  

RTV  431  RTV322 3 مشروع تخرج 

RTV  441  RTV341 3 الفيلم الوثائقي 
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 الرئيسي:تخصص لل اتصمي  نكل الخطة الدراسية تبعً 

 

 6ما عدا التدريب الميدامي = ،3المساق= كل : عدد ساعا  موحظة

 

 (21) وخارجها ةداخل الكليالتخصص الفرعي في قس  اكذاعة والتلف يون للطلبة من 

 ساعة 15المساقا  اتجبارية 

 متطلب سابق عدد الساعا  اســـــ  المســــاق رق  المساق

RTV111 3 مبادئ االياعة والتلفايون  

RTV121  3 واالضاءةالتصوير التلفايوني RTV111 

RTV 122  3 والتسجيإ الصوتي المونتاج االلكتروني  

RTV 131 3 إلياعة والتلفايون ا و التحرير في الكتابة  

RTV 211  3 مبادئ في التحرير اإلياعي والتلفايوني RTV  111  

 ساعا  من التالية: 6المساقا  اكختيارية 

 متطلب سابق عدد الساعا  اســـــ  المســــاق رق  المساق

RTV 123 3 فن اإللقاء اإلياعي والتلفايوني RTV111 

RTV 212 3 عي والتلفايونيمدخإ في اإلعالن اإليا RTV111 

( ساعة21تجبارية )متطلبا  الكلية ا  ساعة (60) متطلبا  التخصص اتجبارية  

 المتطلب السابق اس  المساق رق  المساق المتطلب السابق اس  المساق رقم المساق

JRN101 مدخإ في االتصال ---- RTV 111 مبادئ في االياعة والتلفايون  

SCI 108 مهارات حاسوب  

PRA 111 
مبادئ العالقات العامة 

 نواإلعال
 

JRN102 
مهارات إعالمية باللغة 

 اإلنجلياية
---- 

RTV 201 نظريات إعالمية معاصرة JRN101 RTV   121  RTV 111 التصوير التلفايوني واالضاءة 

PRA 201 مدخإ في البح  اإلعالمي JRN101 RTV  122  
والتسجيإ  المونتاج االلكتروني

 الصوتي
RTV 111 

STAT108 
لبة طل –مدخإ الى اإلحصاء 

 كلية اإلعالم
 RTV  123  RTV 111 فن اإللقاء اإلياعي والتلفايوني 

ARAB216 
 –مهارات اللغة اإلعالمية 

 لطلبة كلية اإلعالم
 RTV  131  RTV 111 الكتابة لالياعة والتلفايون 

( ساعا  من التالية:3متطلبا  الكلية األختيارية )  RTV  211  
مبادئ في التحرير االياعي 

 والتلفايوني
RTV 111 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق

RTV  212  
مدخإ في االعالن االياعي 

 والتلفايوني
RTV 111 

RTV  231  
فن المقابلة في االياعة 

 والتلفايون

RTV 121-  

122 -131 

PRA 211 الرأي العام ----- RTV  232  الخبر اإلياعي والتلفايوني 
RTV 211-

121-122 

RTV 101 األردني اإلعالم  ------ RTV  241  RTV 212 اإلعالن اإلياعي والتلفايوني 

RTV 242 إعالم متعدد الوسائط ------ RTV 242 اإلعالم متعدد الوسائط JRN 101 

JRN 411 تشريعات اإلعالم وأخالقياته ------ RTV 321 
ترجمة إعالمية باللغة 

 اإلنجلياية
JRN102 

PRA 311 إعالم عربي و دولي ------  RTV 322 تدريب ميداني 

درس ثمانين 

ساعة فما فوق 

أو آخر فصإ 

 صيفي للطالب

JRN 271 التصوير الصحفي الرقمي ------ RTV 331 
إعداد البرامج اإلياعية 

 والتلفايونية

RTV 131- 

121- 122 

 

RTV إياعة وتلفايون : 

PRAعالقات عامة وإعالن : 

JRN صحافة : 

RTV 341 
اإلخراج اإلياعي 

 تلفايونيوال

RTV331 

-231 

RTV422 
بحوث تطبيقية في اإلياعة 

 والتلفايون
RTV 111 

RTV 431 مشروع تخرج RTV322 

RTV 441 الفيلم الوثائقي RTV341 
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RTV 232 3 الخبر اإلياعي والتلفايوني RTV211 

RTV 331 3 إعداد البرامج اإلياعية والتلفايونية RTV  131- 

121- 122  

RTV 225 3 نظريات إعالمية معاصرة JRN  101  

 التفري  خارج القس :

 ة:يسمح لطلبة قسم اإلياعة والتلفايون بالتفريع في األقسام التالي

 قسم العالقات العامة واإلعالن. ,كلية اإلعالم: قسم الصحافة

 قسم التاريخ. ,قسم اللغات الحديثة ,قسم اللغة اإلنجلياية ,كلية اآلداب: قسم اللغة العربية

 كلية القانون

 الجميلة كلية الفنون

 

 

 

 

 أعضاي  يئة التدريس في قس  اتذاعة والتلف يون

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 mohammad.qudah@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد فالح عواد القضاه

 mohadsalous@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد هاشم انيا بكر السلعوس

 Khazim.k@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد خايم سالم علي الخاام

 mohammad.habes@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد محمد حابا احمد ابراهيم

 m.mahroum@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد خليإ محمد محروم

 nadeem@yu.edu.jo ماجستير مدرس نديم عبدالباسط علي الروابده

 adma@yu.edu.jo بكالوريوس مساعد تدريا ادما يعقوب سعيد ابوالشعر

 qosai.rashdan@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا قصي محمد خلف الرشدان

 mkhateeb@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا محمد احمد ابراهيم الخطيب
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 واتعون العامة العوقا  قس 

ة بطبيعة عمإ مع نشددأة الكلية ويهدف القسددم إلى تعريف الطلب 2008بدأ قسددم العالقات العامة واإلعالن كقسددم مسددتقإ العام 

الطلبة بطبيعة  كعملية تعريف ،العلمية لممارسددددددتها والعوامإ التي تؤثر على تطورهاالعالقات العامة وأهدافها ووظائفها واألسددددددا 

واإلعالن لتمكين  ويوجد في الكلية مختبر للعالقات العامة. اإلعالن ومجاالته المختلفة وأسا تصميمه ودوره في التسويق والترويج

  .الطلبة من اإلنتاج واإلخراج الصحفي واإلعالن

 

Relation.dept@yu.edu.jo 

 6940فرعي   00962 2 7211111هاتف:
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 واتعون العامة العوقا  في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

الدرجات  الصادرة بموجب نظام منحوتعديالتها  1991( لسنة 2وفق تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم )

 تقوم الخطة الدراسية في كلية اإلعالم على ما يلي: ،2003لسنة  118العلمية والشهادات في الجامعة رقم 

 -تمنح كلية اإلعالم درجة البكالوريوس في التخصصات التالية:

  .قس  الصحافة 

 .قس  العوقا  العامة واتعون 

 .قس  اتذاعة والتلف يون 

موزعة  ،معتمدة ( ساعة132ية اإلعالم هو )دنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في أقسام كلالحد األ

 على النحو التالي:

 الصحافة لبرمامجتوتي  الساعا  المعتمدة 

 المجموع اختيار  اجبار  مجموعة المساقا 

 27 15 12 متطلبات الجامعة

 24 3 21 متطلبات الكلية

 81 15 66 القسممتطلبات 

 132 المجموع
 

 طلبات التالية:تشمإ الخطة الدراسية لكإ قسم المت

ًك: متطلبا  الجامعة )  ساعة معتمدة( 27أو 

 ساعة معتمدة( 12المتطلبا  اتجبارية ) .أ

رم  

 المساق
 اس  المساق رق 

عدد 

 الساعا 

المتطلب 

 سابق

AL 101  3 1لغة عربية  

El 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EL 99  استدراكي ستدراكي.إ –مهارات لغة إنجلياية  

AL 99  استدراكي ستدراكيا –لغة عربية  

COMP 99  استدراكي ستدراكي.إ –مهارات حاسوب  

 

 الية:ويختارها الطالب من المساقات اإلنسانية والعلمية الت ,ساعة معتمدة( 15متطلبا  الجامعة اتختيارية ) .ب

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

2. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

3. Hum 104 3 الفن والسلوك 

4. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

5. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

6. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

7. Hum 108 3 مهارات التفكير 

8. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

9. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

10. Hum111 3 تاريخ القدس 
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 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

11. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

12. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

13. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لعلميةلمساقا  اا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

7. Sci 107 3 البح  العلمي 
 

 ساعة معتمدة( 21ميًا:  متطلبا  كلية اتعوم )ثا

 ساعة معتمدة( 21متطلبا  الكلية اتجبارية ) -أ

رم  ورق  

 المساق
 اس  المساق

الساعا  

 المعتمدة

الساعا  

 متطلب سابق اكسبوعية

 عملي مظر 

JRN 101 3 3 مدخإ في االتصال   

SCI 108  3 3 حاسوبمهارات   

JRN 102 3 3 ة باللغة اإلنجليايةمهارات إعالمي   

RTV 201 3 3 نظريات إعالمية معاصرة  JRN 101 

PRA 201 3 3 مدخإ في البح  اإلعالمي  JRN 101 

STAT 108  3 3 طلبة كلية اإلعالمل –مدخإ الى اإلحصاء   

ARAB 216 
لطلبة كلية  –مهارات اللغة اإلعالمية 

 اإلعالم
3 3   

 

 اعا  معتمدة(س 3المتطلبا  اكختيارية ) -ب

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  ورق  المساق
 الساعا  اكسبوعية

 عملي مظر 

PRA 211 3 3 الرأي العام  

RTV 101 3 3 اإلعالم األردني  

RTV 242 3 3 إعالم متعدد الوسائط  

JRN 411 3 3 تشريعات اإلعالم وأخالقياته  

PRA 311 3 3 إعالم عربي ودولي  

RTV 201 3 3 التصوير الصحفي الرقمي  

 

 ساعة معتمدة( 81:  متطلبا  القس  )اثالثً 

 ساعة معتمدة( 66التخصص اتجبارية ) متطلبا  .1

 المتطلب السابق الساعا  المعتمدة اس  المساق رق  المساق

JRN   111  ---- 3 مبادئ التحرير الصحفي 

RTV  111  ---- 3 مبادئ اإلياعة والتلفايون 

PRA  111  ---- 3 مبادئ العالقات العامة واإلعالن 

PRA  121  PRA 111 3 االعالن نظرية وتطبيق 

PRA  211  ---- 3 الرأي العام 
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 المتطلب السابق الساعا  المعتمدة اس  المساق رق  المساق

241 RTV 3 االعالن االياعي والتلفايوني ---- 

PRA 222 3 يةقراءات العالقات العامة باللغة االنجليا JRN 102 

PRA 231 3 العالقات العامة وادارة االزمات ---- 

PRA 241 ( 1الكتابة للعالقات العامة) 3 PRA 111 

PRA 243 241  تصميم مطبوعات العالقات العامة PRA 

PRA 311 3 اعالم عربي ودولي ---- 

PRA 331 3 االتصال االقناعي PRA 111 

PRA 332 3 للعالقات العامة ستراتيجيةاالدارة اإل PRA 111 

PRA  341  3 (2)الكتابة للعالقات العامة PRA  241 

PRA   342  PRA 121 3 تصميم االعالن واخراجه 

PRA   343  ساعه بنجاح 80 6 تدريب ميداني 

PRA   421  PRA 111 3 العالقات العامة الدولية 

PRA   431  PRA 343 3 اعداد وتنفيذ الحمالت االعالنية 

PRA   432  PRA 343 3 اعداد وتنفيذ حمالت العالقات العامة 

PRA   441  PRA 201 3 بحوث تطبيقية في العالقات العامة 

PRA   442  ---- 3 مشروع التخرج 

 

 ساعا  معتمدة(: 15التخصص اكختيارية ) متطلبا  .2

 المتطلب السابق الساعا  المعتمدة اس  المساق رق  المساق

RTV 122 3 المونتاج االلكتروني RTV 111 

HOTL 142 3 دارة المؤتمرات والمناسباتا  

PRA 151 3 اخالقيات العالقات العامة ---- 

JRN 223 3 الصحافة االلكترونية  

JRN 261 3 مقدمة في إخراج المطبوعات  

PRA 152 3 االعالم والتسويق السياحي ---- 

PRA 251 3 المراسم والبروتوكوالت ---- 

PRA 252 3 االتصال المؤسسي ---- 

PRA 351 3 الدعاية االعالمية ---- 

PRA 451 3 االعالم والعولمه ---- 

ISS 130 3 المدخإ الى الدعوه واالعالم االسالمي ---- 

CIS 341  3 تصميم مواقع االنترن SCI 108 

 

 : التخصص المنفردلـ  اتصمي  نكل الخطة الدراسية تبعً 

( ساعة21متطلبا  الكلية اتجبارية ) ساعة 66متطلبا  التخصص اتجبارية    

المساق اس  رق  المساق  الساعا  
المتطلب 

 السابق
 اس  المساق رق  المساق

الساعا  

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

JRN 101 3 مدخإ في االتصال ----- JRN  111  ---- 3 مبادئ التحرير الصحفي 

SCI 108 3 مهارات حاسوب ----- RTV  111  ---- 3 مبادئ اإلياعة والتلفايون 

JRN 102  مهارات إعالمية

 إلنجليايةباللغة ا

3 ----- PRA  111 مبادئ العالقات العامة  

 واإلعالن

3 ---- 

RTV 201  نظريات إعالمية

 معاصرة

3 JRN 

101 

PRA  121  PRA 111 3 االعالن نظرية وتطبيق 

PRA 201   مدخإ في البح

 اإلعالمي

3 JRN 

101 

PRA  211  ---- 3 الرأي العام 

STAT 108  مدخإ الى

لطلبة  –اإلحصاء 

 عالمكلية اإل

3 ----- RTV241  االعالن االياعي

 والتلفايوني

3 ---- 
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ARAB216  مدددهدددارات الدددلدددغدددة

لطلبدة  –اإلعالميددة 

 كلية اإلعالم

3 ----- PRA 222  قراءات العالقات العامة

 باللغة االنجلياية

3 JRN 102 

( ساعات من التالية:3متطلبات الكلية األختيارية )  
PRA 231  العالقات العامة وادارة

 الزماتا

3 ----- 

المتطلب  الساعات  اسم المساق رقم المساق

 السابق 

PRA  241  الكتابة للعالقات العامة

(1) 

3 PRA 111 

PRA 211 3 الرأي العام ----- 

RTV 101 3 اإلعالم األردني ----- PRA  243  تصميم مطبوعات

 العالقات العامة

 PRA 241 

RTV 242  إعالم متعدد

 الوسائط

3 ----- PRA  311 3 اعالم عربي ودولي ---- 

JRN 411  تشريعات اإلعالم

 وأخالقياته

3 ----- PRA   331  PRA 111 3 االتصال االقناعي 

PRA 311  إعالم عربي

 ودولي

3 ----- PRA  332 ستراتيجيةاالدارة اإل 

 للعالقات العامة

3 PRA 111 

RTV 201  التصوير الصحفي

 الرقمي

3 ----- PRA  341  الكتابة للعالقات العامة

(2) 

3 PRA 241 

 

 

JRN صحافة : 

RTV إياعة وتلفايون : 

PRAعالقات عامة وإعالن : 

HOTLاالدارة الفندقية : 

ISS :الدراسات اإلسالمية 

ARABاللغة العربية : 

CISنظم المعلومات الحاسوبية : 

PRA  342 3 تصميم االعالن واخراجه PRA  121  

343PRA   ساعه  80 6 نيتدريب ميدا

 بنجاع

PRA 421 عالقات عامة دولية  PRA 111 

PRA 431  اعداد وتنفيذ الحمالت

 االعالنية

3 PRA 343 

PRA 432  اعداد وتنفيذ حمالت

 العالقات العامة

3 PRA 343 

PRA 441  بحوث تطبيقية في

 العالقات العامة

3 PRA 201 

PRA 442 3 مشروع التخرج  

( ساعات معتمدة من التالية15يارية )المساقات االخت  

 اس  المساق رق  المساق

الساعا

  

المعتمد

 ة

المتطلب 

 السابق

HOTL142 دارة المؤتمرات ا

 والمناسبات

3  

PRA 151 3 اخالقيات العالقات العامة ---- 

PRA 152 3 االعالم والتسويق السياحي ---- 

PRA 242  3 العالقات العامة واالنترن ----- 

PRA 251 3 المراسم والبروتوكوالت ---- 

PRA 252 3 االتصال المؤسسي ---- 

PRA 351 3 الدعاية االعالمية ---- 

PRA 451 3 االعالم والعولمه ---- 

JRN 223 3 الصحافة االلكترونية  

JRN 261  مقدمة في إخراج

 المطبوعات

3  

CIS34

1 

SCI10 3 تصميم مواقع االنترن 

8  

ISS 130  المدخإ الى الدعوه

 واالعالم االسالمي

3 ---- 
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 التخصص الرئيسي:ثاميًا: 

( ساعة21متطلبا  الكلية اتجبارية ) ساعة 60متطلبا  التخصص اتجبارية    

 اس  المساق رق  المساق
المتطلب 

 السابق
 اس  المساق رق  المساق

الساعا  

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

JRN 101 3 االتصال مدخإ في JRN   111  ---- 3 مبادئ التحرير الصحفي 

SCI 108 3 مهارات حاسوب RTV  111  ---- 3 مبادئ اإلياعة والتلفايون 

JRN 102  مهارات إعالمية باللغة

 اإلنجلياية

3 PRA  111 مبادئ العالقات العامة  

 واإلعالن

3 ---- 

RTV 201 3 نظريات إعالمية معاصرة PRA  121  PRA 111 3 وتطبيق االعالن نظرية 

PRA 201   مدخإ في البح

 اإلعالمي

3 PRA  211  
 الرأي العام

3 ---- 

STAT108  مدخإ الى اإلحصاء– 

 لطلبة كلية اإلعالم

3 241 RTV  االعالن االياعي

 والتلفايوني

3 ---- 

ARAB216  مهارات اللغة اإلعالمية– 

 لطلبة كلية اإلعالم

3 PRA 222 قراءات العالقات العامة 

 باللغة االنجلياية

3 JRN 102 

( ساعة3متطلبا  الكلية اكختيارية )  PRA231  العالقات العامة وادارة

 االزمات

3 ----- 

 الساعا  اس  المساق رق  المساق

PRA 211 3 الرأي العام PRA 241 ( 1الكتابة للعالقات العامة) 3 PRA 111 

RTV 101 
 اإلعالم األردني

3 PRA 243  مطبوعات العالقات تصميم

 العامة

3 PRA 241 

RTV 242 3 إعالم متعدد الوسائط PRA   331  PRA 111 3 االتصال االقناعي 

JRN 411  تشريعات اإلعالم

 وأخالقياته

3 PRA 332 ستراتيجيةاالدارة اإل 

 للعالقات العامة

3 PRA 111 

PRA 311 3 إعالم عربي ودولي PRA 341 ( 2الكتابة للعالقات العامة) 3 PRA  241 

RTV 201 3 التصوير الصحفي الرقمي PRA 342 3 تصميم االعالن واخراجه PRA  121  

JRNصحافة : 

RTV إياعة وتلفايون : 

PRA عالقات عامة وإعالن : 

343PRA 
 تدريب ميداني

ساعه  80 6

 بنجاح

PRA 431  اعداد وتنفيذ الحمالت

 االعالنية

3 343PRA 

PRA 432  ت تنفيذ حمالواعداد

 عالقات عامة

3 343PRA 

PRA 441  بحوث تطبيقية في العالقات

 العامة

3 PRA 201 

PRA 442 3 مشروع التخرج  

 
 

 ( ساعة21التخصص الفرعي في قس  العوقا  العامة واكعون للطلبة من خارج كلية اكعوم )

 ساعة 15المساقا  اكجبارية  

 اقرق  المس اس  المساق الساعا  متطلب سابق

 PRA 111 مبادئ العالقات العامة واالعالن 3 

PRA 111 3 االعالن نظرية وتطبيق PRA 121 

PRA 111 3 ( 1الكتابة للعالقات العامة) PRA 241 

PRA 241 3 تصميم مطبوعات العالقات العامة PRA 243 

PRA 111 3 االتصال االقناعي PRA 331 

 ةساعا  من التالي 6المساقا  اكختيارية 

PRA 111 3 اخالقيات العالقات العامة PRA 151 

 PRA 231 العالقات العامة وادارة االزمات 3 

 PRA 451 االعالم والعولمة 3 

PRA 111 3 العالقات العامة الدولية PRA 421 

 التفري  خارج القس :

 :الن بالتفريع في االقسام التاليةيسمح لطلبة العالقات العامة واالع

 قسم االياعة والتلفايون ،: قسم الصحافةحافة واالعالمالص كلية

 لعلوم السياسيةفسم ا ،قسم اللغات الحديثة ،قسم اللغة االنجلياية ،داب : قسم اللغة العربيةكلية اآل

 قسم التسويق ،كلية االقتصاد: قسم االدارة العامه
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 ( ساعة21ية اكعوم )كل داخل  التخصص الفرعي في قس  العوقا  العامة واكعون للطلبة

ساعة 15المساقا  اكجبارية    

 رق  المساق اس  المساق الساعا  متطلب سابق

 PRA 121 االعالن : نظرية وتطبيق  3 

PRA 111 3 ( 1الكتابة للعالقات العامة)  PRA 241 

PRA 241 3  تصميم مطبوعات العالقات العامة PRA 243 

PRA 111 3 االتصال االقناعي PRA331 

PRA 111 3 للعالقات العامة  ستراتيجيةاإلدارة اإل  PRA 332 

ساعا  من التالية 6المساقا  اكختيارية   

 رق  المساق اس  المساق عدد الساعا  متطلب سابق

PRA 111 3  مراسم وبورتوكوالت PRA 251 

 PRA 231 العالقات العامة وادارة االزمات  3 

االعالم والعولمة   3   PRA 451 

PRA 111 3  العالقات العامة الدولية PRA 421 

 التفري  خارج القس :

يسمح لطلبة العالقات العامة واالعالن بالتفريع في االقسام التالية:    

قسم االياعة والتلفايون  ،عالم : قسم الصحافةكلية الصحافة واإل  

لسياسية اسم العلوم ق ،اللغات الحديثةقسم  ،قسم اللغة االنجلياية  ،داب: قسم اللغة العربيةكلية اآل  

قسم التسويق ،ة: قسم االدارة العامكلية االقتصاد  

 

 

 

 

 أعضاي  يئة التدريس في قس  العوقا  العامة واكعون

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 tmansour@yu.edu.jo دكتوراه استاي تحسين منصور رشيد منصور

 amjed.alkadi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد ور القاضيامجد بدر منص

 khalaf.alhammad@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد خلف الفي الحلبا الحماد

 hadeedd@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد علي يحيى بدر الحديد

 gh_shatanawi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد  الب علي محمد شطناوي

 farhan.olaimat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد شد امفيلح العليماتفرحان را

 yousef.n@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد يوسف سامي نمر ابوعيد

 doaa.adnan@yu.edu.jo ماجستير مدرس دعاء عدنان محمود الشكري

 nawzat@yu.edu.jo ماجستير مدرس نوزات صالح مصطفى ابو العسإ

 emad.atoom@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا ف العتومعماد ياسر يوس
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والفنادق السياحة كلية  

توفير لضددمن توجهات الجامعة  2011/2012تأسددسدد  كلية السددياحة وإدارة الفنادق في جامعة اليرموك في العام الدراسددي 

وض بجودة وللمسددداهمة في النه ،لمحليةا كوادر بشدددرية مؤهلة و متخصدددصدددة تسددداهم في دفع عجلة التنمية االقتصدددادية واالجتماعية

 ستراتيجيةهداف اإلا لتحقيق أوسعي   ،الخدمات السياحية محليا وإقليميا من خالل توفير كوادر بشرية مؤهلة ومدربة في قطاع السياحة

 .الوطنية للسياحة التي تهدف لتعايا انجازات القطاع السياحي المحلي وتنافسيته

منح قسم السياحة يكما  ،ويمنحان درجة البكالوريوس ،وقسم اإلدارة الفندقية ،هما قسم السياحة وتضم الكلية قسمين أكاديميين

ساهمة كبيرة في موكان له  1999وقد بدأ العمإ به عام  ،ويعتبر البرنامج الوحيد على مستوى الجامعات األردنية ،درجة الماجستير

سياحية داخإ األ توفير كوادر مؤهلة أثبت  كفاءتها في العمإ في العديد ردن وخارجه. ويمنح من المؤسسات األكاديمية والفعاليات ال

إلى تخريج  والذي يهدف 2006/2007القسددم أيضددا درجة البكالوريوس في اإلرشدداد السددياحي الذي بدأ العمإ به في العام الجامعي 

دقية في العام برنامج بكالوريوس اإلدارة الفنمرشددددددين سدددددياحيين من الشدددددباب الطموح المؤهإ علميا وعمليا. وبدأ قبول الطلبة في 

ب المتاايد على لتعايا التوسع األفقي والعمودي في الفنادق ومؤسسات الضيافة محليا وإقليميا استجابة للطل 2011/2012الدراسي 

كمقصد سياحي  لألردن ا لتعايا الصورة الذهنيةالخدمات السياحية والحاجة الماسة لكوادر بشرية مؤهلة في مختلف المجاالت سعي  

 .والتوجهات السياحية والنمو المتسارع للقطاع السياحي في الدول المجاورة

تاجها العامإ لضمان والمهارات العملية التي يح ،والمساقات النظرية ،ا الخطة الدراسية بتركياها على اللغات األجنبيةوتتميّ 

 .وليينمستوى منافا من الخدمات المقدمة للضيوف المحليين والد

 

http://tourism.yu.edu.jo/ 

Tourism.dept@yu.edu.jo 

 2863 فرعي 0096227211111هاتف 

 

 

 األقسام األكاديمية

 قسم السياحة والسفر 

  الفندقيةدارة اإلقسم  

http://tourism.yu.edu.jo/
mailto:Tourism.dept@yu.edu.jo


 

398 
 

 والسفر السياحة قس 

لعليا في اشدددمإ قسدددم السدددياحة برنامج ماجسدددتير السدددياحة الذي يعتبر البرنامج الوحيد في المملكة على مسدددتوى الدراسدددات ي

ي العديد من وكان له مسدددددداهمة كبيرة في توفير كوادر مؤهلة أثبت  كفاءتها في العمإ ف 1999السددددددياحة والذي بدأ العمإ به عام 

ياحية الذي بدأ دارة السدددحية في المملكة وخارجها. كما يشدددمإ القسدددم برنامج بكالوريوس اإلالمؤسدددسدددات األكاديمية والفعاليات السددديا

 . اا وعملي  بهدف تخريج كوادر ومرشدين سياحيين من الشباب الطموح المؤهإ علمي   2011/2012العمإ به عام 

 

Tourism.dept@yu.edu.jo 

 3038 فرعي 0096227211111هاتف 

  

mailto:Tourism.dept@yu.edu.jo
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 السياحية دارةات في البكالوريوس لبرمامج الدراسية ةالخط

 دارة السياحية بعد إتمام  المتطلبا  اآلتية:تمنح درجة البكالوريوس في  اـُ ت

تها الصادرة وتعديال 2008( لسنة 6الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة  البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم ) :أوًك 

 م.1976( لعام 76بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم )

عة على النحو التالي: ،ساعة معتمدة 132دراسة  :اثاميً   موزَّ

    ( ساعة معتمدة كما يلي: 27متطلبا  الجامعة المنصوص عليها في التعليما  الماكورة ) .1

 عة معتمدة(سا 12المتطلبا  اتجبارية ) -أ

 المتطلب سابق عدد الساعا  اس  المساق رق  رم  المساق

AL 101  3 1لغة عربية  

El 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EL 99  استدراكي ستدراكي.إ –مهارات لغة إنجلياية  

AL 99  استدراكي ستدراكيا –لغة عربية  

COMP 99  استدراكي ستدراكي.إ –مهارات حاسوب  

 

 لتالية:اويختارها الطالب من المساقات اإلنسانية والعلمية  ،ساعة معتمدة( 15متطلبا  الجامعة اتختيارية ) -ب

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 مواطنة واالنتماءال 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 ةالنظم اإلسالمي 

10. Hum111 3 تاريخ القدس 

11. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

12. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

13. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 ياقة البدنية للجميعالل 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

7. Sci 107 3 البح  العلمي 

 ساعة ممثلة في المساقا  التالية:  21متطلبا  الكلية ويخصص لها  :ثالثًا
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 رم  ورق 

 المساق
 س  المساقا

 المعتمدة الساعا 
 المتطلب السابق

 عملي مظر  الفعلية

TOUR 111 0 3 3 مبادئ في اإلدارة السياحية  

TOUR 131 0 3 3 مناهج بح  للسياحة والضيافة  

TOUR 140 0 3 3 السياحة في االردن  

HOTL 111 0 3 3 صناعة الضيافة مبادئ اإلدارة في  

HOTL 114 0 3 3 مراسالت سياحية وفندقية  

HOTL 142 0 3 3 إدارة المؤتمرات والمناسبات  

SCI 108 0 3 3 مهارات حاسوب  

 

 

 ساعة معتمدة وفق الترتيب التالي: 84متطلبا  القس  ويخصص لها  .2

 ساعة معتمدة موتعة كما يلي: 84دارة السياحية ويخصص له تالتخصص المنفرد في ا  :أوًك 

 دة ممثلة في المساقا  التالية:ساعة معتم 75متطلبا  إجبارية ويخصص لها  .1

 رم  ورق  

 المساق
 س  المساقا

 الساعا  المعتمدة
 لسابقا المتطلب

 عملي مظر  الفعلية

TOUR 142 0 3 3 آثار األردن عبر العصور  

TOUR 212 0 3 3 اإلرشاد السياحي  

TOUR 222 6 0 3 شركات السياحة والسفر أعمال TOUR 111 

TOUR 232 0 3 3 تصال السياحيمهارات اإل  

TOUR 233 ( 1لغة إنجلياية للسياحة والسفر) 0 3 3  

TOUR 234 ( 2لغة انجلياية للسياحة والسفر) 6 0 3 TOUR 233 

TOUR 314 6 0 3 السياحة اإللكترونية  

TOUR 321 0 3 3 إدارة المقاصد السياحية  

HOTL 321 0 3 3 نظم المعلومات في مؤسسات الضيافة الدولية  

TOUR 322 0 3 3 التسويق السياحي والفندقي  

TOUR 335 6 0 3 نظم المعلومات السياحية  

TOUR 336 0 3 3 إحصاء سياحي وفندقي  

TOUR 345 0 3 3 الجغرافيا السياحية  

TOUR 346  0 3 3 وأخالقيات سياحيةتشريعات  

TOUR 347 24 0 12 التدريب العملي  

TOUR 415 0 3 3 ات وشركات الطيرانإدارة المطار  

TOUR 426 0 3 3 القيادة والريادة في السياحة  

TOUR 427 0 3 3 إقتصاديات السياحة  

TOUR 428 0 3 3 في السياحة والسفر ستراتيجيةاإلدارة اإل  

HOTL 441 0 3 3 ادارة الموارد البشرية في السياحة والضيافة  

TOUR 448 0 3 3 السياحة المستدامة  

TOUR 449 6 0 3 مشروع تخرج  
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 ساعا  معتمدة من المجموعة التالية: 9متطلبا  اختيارية ويخصص لها 

 رم  ورق 

 المساق
 س  المساقا

 المتطلب الساعا  المعتمدة

 عملي مظر  الفعلية السابق

TOUR 250 0 3 3 السياحة البديلة  

TOUR 252 0 3 3 السياحة واالعالم  

TOUR 337  0 3 3 المستهلك في السياحةسلوك  

TOUR 338 0 3 3 اإلتيكي  في السياحة والسفر  

TOUR 339 0 3 3 االتصاالت التسويقية في السياحة  

TOUR 344 0 3 3 السياحة والمجتمع المحلي  

TOUR 424 0 3 3 إدارة وتفسير المواقع السياحية  

HOTL 442 0 3 3 القرارات المالية في السياحة والضيافة  

TOUR 447 0 3 3 موضوعات مختارة في السياحة والسفر  

 

 ساعة معتمدة موتعة كما يلي: 63التخصص الرئيسي في اكدارة السياحية ويخصص له : اثاميً 

 ساعة معتمدة ممثلة في المساقا  التالية: 48متطلبا  إجبارية ويخصص لها  .1

 رم  ورق 

 المساق
 س  المساقا

 الساعا  المعتمدة
 لب السابقالمتط

 عملي مظر  الفعلية

TOUR 142 0 3 3 آثار األردن عبر العصور  

TOUR 212 0 3 3 اإلرشاد السياحي  

TOUR 222 6 0 3 شركات السياحة والسفر أعمال TOUR 111 

TOUR 233 ( 1لغة إنجلياية للسياحة والسفر) 0 3 3  

TOUR 234 ( 2لغة انجلياية للسياحة والسفر) 6 0 3 TOUR 233 

TOUR 321 0 3 3 إدارة المقاصد السياحية  

HOTL 321 0 3 3 نظم المعلومات في مؤسسات الضيافة الدولية  

TOUR 322 0 3 3 التسويق السياحي والفندقي  

TOUR 335 6 0 3 نظم المعلومات السياحية  

TOUR 336 0 3 3 إحصاء سياحي وفندقي  

TOUR 347 24 0 12 التدريب العملي  

TOUR 448 0 3 3 السياحة المستدامة  

TOUR 449 6 0 3 مشروع تخرج  

 
 ساعا  معتمدة يختار ا الطالب من المساقا  التالية: 15متطلبا  اختيارية ويخصص لها  .2

 رم  ورق 

 المساق
 س  المساقا

 الساعا  المعتمدة
 المتطلب السابق

 عملي مظر  الفعلية

TOUR 250 0 3 3 السياحة البديلة  

TOUR 252 0 3 3 السياحة واالعالم  

TOUR 314 6 0 3 السياحة اإللكترونية  

TOUR 337 0 3 3 سلوك المستهلك في السياحة  

TOUR 338 0 3 3 اإلتيكي  في السياحة والسفر  

TOUR 339 0 3 3 االتصاالت التسويقية في السياحة  

TOUR 344 0 3 3 السياحة والمجتمع المحلي  

TOUR 415 0 3 3 إدارة المطارات وشركات الطيران  

TOUR 456 0 3 3 موضوعات مختارة في السياحة والسفر  
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ن ساعة معتمدة في كل م 21ويخصص له  من خارج كلية السياحة والفنادق دارة السياحيةالتخصص الفرعي لطلبة ات .3

 :ا  التاليةتخصصمن الالتخصصا  التالية حسب الخطة الدراسية لكل 

 ،للغات السامية والشرقيةا ،علم االجتماع والخدمة اإلجتماعية ،العلوم السياسية ،اللغات الحديثة ،ية اآلداب )اللغة االنجليايةكل

جميع  ،ةجميع تخصصات كلية التربية الرياضي ،جميع تخصصات كلية االقتصاد والعلوم االدارية ،الترجمة( ،الجغرافيا

المعلومات  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب )نظم ،ت كلية الفنون الجميلةجميع تخصصا ،تخصصات كلية القانون

سياحة جميع تخصصات كلية ال ،جميع تخصصات كلية االعالم ،جميع تخصصات كلية اآلثار واألنثروبولوجيا ،اإلدارية(

 .والفنادق

 

 

 ة:من المساقا  التالي 21الفنادق ويخصص له دارة السياحية من داخل كلية السياحة والتخصص الفرعي في ات: اثالثً 

 ساعة معتمدة ممثلة في المساقا  التالية: 15متطلبا  إجبارية ويخصص لها  .1

 رم  ورق 

 المساق
 س  المساقا

 الساعا  المعتمدة
 المتطلب السابق

 عملي مظر  الفعلية

TOUR 222 6 0 3 شركات السياحة والسفر أعمال  

TOUR 321 0 3 3 د السياحيةإدارة المقاص  

TOUR 335 6 0 3 نظم المعلومات السياحية  

TOUR 415 0 3 3 إدارة المطارات وشركات الطيران  

TOUR 448 0 3 3 السياحة المستدامة  

 

 ساعة معتمدة يختار ا الطالب من المساقا  التالية: 6متطلبا  إختيارية ويخصص لها  .2

 رم  ورق 

 المساق
 س  المساقا

 معتمدةالساعا  ال
 المتطلب السابق

 عملي مظر  الفعلية

TOUR 212 0 3 3 االرشاد السياحي  

TOUR 250  0 3 3 البديلةالسياحة  

TOUR 252 0 3 3 السياحة واالعالم  

TOUR 314 6 0 3 السياحة االكترونية  

TOUR 345 0 3 3 الجغرافيا السياحية  

 

ما يلي كساعة معتمدة موتعة  21حية من خارج كلية السياحة والفنادق ويخصص له التخصص الفرعي في اكدارة السيا: ارابعً 

 لطلبة التخصصا  التالية:

 ،للغات السامية والشرقيةا ،علم االجتماع والخدمة اإلجتماعية ،العلوم السياسية ،اللغات الحديثة ،كلية اآلداب )اللغة االنجلياية

االقتصاد والعلوم  جميع تخصصات كلية ،علوم األرض والبيئة( ،اإلحصاء ،اياء الطبيةكلية العلوم )الفي ،الترجمة( ،الجغرافيا

ع تخصصات جمي ،جميع تخصصات كلية التربية الرياضية ،كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية )هندسة العمارة( ،االدارية

جميع  ،ا المعلومات وعلوم الحاسوبجميع تخصصات كلية تكنولوجي ،جميع تخصصات كلية الفنون الجميلة ،كلية القانون

 جميع تخصصات كلية الطب. ،جميع تخصصات كلية االعالم ،تخصصات كلية اآلثار واألنثروبولوجيا
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 ساعة معتمدة ممثلة في المساقا  التالية: 15متطلبا  إجبارية ويخصص لها  .1

 رم  ورق 

 المساق
 س  المساقا

 الساعا  المعتمدة
 المتطلب السابق

 عملي مظر  الفعلية

TOUR 111 0 3 3 مبادئ في اإلدارة السياحية  

TOUR 212 0 3 3 االرشاد السياحي  

TOUR 222 6 0 3 شركات السياحة والسفر أعمال  

TOUR 321 0 3 3 إدارة المقاصد السياحية  

TOUR 322 0 3 3 التسويق السياحي والفندقي  

 

 يختار ا الطالب من المساقا  التالية: ساعة معتمدة 6متطلبا  إختيارية ويخصص لها  .2

 رم  ورق 

 المساق
 س  المساقا

 الساعا  المعتمدة
 المتطلب السابق

 عملي مظر  الفعلية

TOUR 140 0 3 3 السياحة في االردن  

TOUR 232 0 3 3 مهارات االتصال السياحي  

TOUR 252 0 3 3 السياحة واالعالم  

TOUR 314 6 0 3 السياحة االكترونية  

TOUR 335 6 0 3 نظم المعلومات السياحية  

TOUR 448 0 3 3 السياحة المستدامة  

 

 

 

 

 السياحة والسفر قس  في أعضاي الهيئة التدريسية

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 abdelkader@yu.edu.jo دكتوراه استاي عبدالقادر عبدالرحمن محمد عبابنه

 areejo@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك شامخ العودات اريج شبيب

 akram_r@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك اكرم عاطف عبدالرحيم رواشده

 bashar.maaiah@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك بشار شكري فرحان معايعه

 sharahsheh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك سالم سالمه طالق حراحشه

 saed@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك حمد بريثع السعدسعد ا

 fdarabseh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك فخريه ماجد قاسم درابسة

 mb.badarneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك محمد بدر هالل البدارنه

 sawsan.k@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد سوسن حيدر عبدهللا خريا

 

 



 

404 
 

 الفندقية ارةدات قس 

والعمودي في  لتعايا التوسدددع األفقي 2011/2012قبول الطلبة في برنامج بكالوريوس إدارة الفنادق في العام الدراسدددي  أبد

كوادر بشرية مؤهلة في ا استجابة للطلب المتاايد على الخدمات السياحية والحاجة الماسة لا وإقليمي  الفنادق ومؤسسات الضيافة  محلي  

سعي  مختلف المج سارع للقطااالت  سياحية والنمو المت سياحي والتوجهات ال سياحي في ا لتعايا الصورة الذهنية لألردن كمقصد  ع ال

ة التي يحتاجها العامإ ا الخطة الدراسدية بتركياها على اللغات األجنبية والمسداقات النظرية والمهارات العمليوتتميّ  الدول المجاورة.

 ت المقدمة للضيوف المحليين والدوليين.لضمان مستوى منافا من الخدما

 

hotel.dept@yu.edu.jo 

 3076 فرعي 0096227211111هاتف 

  

mailto:Tourism.dept@yu.edu.jo
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 الفندقية اتدارة في البكالوريوس لبرمامج الدراسية الخطَّة

 اآلتية: بعد إتمام المتطلبا  الفندقية دارةتتُمنح درجة البكالوريوس في  ا

تها الصادرة وتعديال 2008( لسنة 6الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة  البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم ) :أوًك 

 م.1976( لعام 76بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم )

عة على النحو التا ،ساعة معتمدة 132دراسة  :اثاميً   لي:موزَّ

    ( ساعة معتمدة كما يلي: 27متطلبا  الجامعة المنصوص عليها في التعليما  الماكورة ) .1

 ساعة معتمدة( 12المتطلبا  اتجبارية ) -أ

رم  

 المساق

 رق 

 المساق
 اس  المساق

عدد 

 الساعا 

المتطلب 

 سابق

AL 101  3 1لغة عربية  

El 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 يةالتربية الوطن  

MILT 100 3 علوم عسكرية  

EL 99 
 –مهارات لغة إنجلياية 

 إستدراكي.
  استدراكي

AL 99  استدراكي ستدراكيا –لغة عربية  

COMP 99  استدراكي ستدراكي.إ –مهارات حاسوب  
 

 لتالية:اويختارها الطالب من المساقات اإلنسانية والعلمية  ,ساعة معتمدة( 15متطلبا  الجامعة اتختيارية ) -ب

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum111 3 تاريخ القدس 

11. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

12. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

13. Hum114 3 نااهةالحاكمية الرشيدة وال 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

7. Sci 107 3 البح  العلمي 
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 ساعة ممثلة في المساقا  التالية:  21متطلبا  الكلية ويخصص لها  :ثالثًا

 رم  ورق 

 المساق
 إس  المساق

المتطلب  الساعا  المعتمدة

 عملي مظر  الفعلية السابق

TOUR 111 0 3 3 مبادئ في اإلدارة السياحية  

TOUR 131 0 3 3 مناهج بح  للسياحة والضيافة  

TOUR 140 0 3 3 ردنالسياحة في األ  

HOTL 111 0 3 3 صناعة الضيافة مبادئ اإلدارة في  

HOTL 114 0 3 3 مراسالت سياحية وفندقية  

HOTL 142 0 3 3 إدارة المؤتمرات والمناسبات  

SCI 108 0 3 3 مهارات حاسوب  

 

 ساعة معتمدة ( 84ثالثا: متطلَّبا  القس  )

عة عل  النحو ال ،( ساعة معتمدة75جبار   )متطلَّب تخصُّص إ -أ  تالي:موتَّ

رم  ورق  

 المساق
 س  المساقا

الساعا  

 المعتمدة

مجموع 

الساعا  

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق
 موحظا 

 عملي مظر      

Hotl 112 ( 1لغة أجنية متخصصة  للضيافة) 3 0 3  
تعديإ طفيف في 

 وصف المساق

Hotl 121 3 0 3 غرفإدارة قسم ال Hotl111 
تعديإ في اسم المساق 

 والوصف

Hotl 211 ( 1تدريب ميداني في إدارة الضيافة) 6 12 0  
تعديإ في وصف 

 طبيعة المساق

Hotl 212 ( 2لغة أجنبية متخصصة للضيافة) 3 0 3  
تعديإ في وصف 

 المساق

Hotl 213 
اإلتيكي  والبروتوكول في صناعة 

 الضيافة
 مساق جديد  3 0 3

Hotl 214 
مهارات البيع وخدمة العمالء في صناعة 

 الضيافة
3 0 3 Hotl212 مساق جديد 

Hotl 221 3 6 0 تطبيقات إدارة قسم الغرف Hotl121 مساق جديد 

Hotl 231 3 0 3 صحة األ ذية وسالمتها  
تعديإ في  مساق قديم/

 وصف المساق

Hotl 232 ( 1إنتاج األ ذية والمشروبات) 3 6 0 Hotl111 وصف جديد 

Hotl 311 ( 2تدريب ميداني في إدارة الضيافة) 6 12 0  
تعديإ في وصف 

 وطبيعة المساق

Hotl 321 
نظم المعلومات في مؤسسات الضيافة 

 الدولية
3 0 3 Hotl111 

تعديإ في وصف  

 المساق

Tour322 قديم  3 0 3 التسويق السياحي والفندقي 

Hotl 332 ( 2إنتاج األ ذية والمشروبات) 3 6 0 Hotl232 
تعديإ في وصف  

 المساق

Hotl 334 3 6 0 خدمة األ ذية والمشروبات Hotl232 
تعديإ في وصف 

 المساق

Tour336 قديم  3 0 3 احصاء سياحي و فندقي 

Hotl 435 
إدارة المواد والرقابة على التكاليف في 

 الضيافة
3 0 3 Hotl111 

دمج مادتين في اسم 

 ووصف  مساق جديد

Hotl 441 
ادارة الموارد البشرية في صناعة 

 السياحة و الضيافة
3 0 3 Hotl111 

تعديإ في وصف  

 المساق

Hotl 442 
صناعة القرارات المالية في السياحة 

 والضيافة
3 0 3 Hotl111 

قديم/ تعديإ في 

الوصف + نقإ من 

 اختياري الى اجباري

Hotl 443 3 0 3 في صناعة الضيافة ستراتيجيةاالدارة اإل Hotl111  جديدمساق 
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رم  ورق  

 المساق
 س  المساقا

الساعا  

 المعتمدة

مجموع 

الساعا  

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق
 موحظا 

 عملي مظر      

Hotl 444 3 0 3 إدارة المطاعم Hotl232 
قديم مع تعديإ في 

 وصف المساق

Hotl 445 3 0 3 ادارة الدخإ Hotl442 مساق جديد 

Hotl 448 3 0 3 إدارة الجودة في السياحة والضيافة Hotl111 
قديم تعديإ في   

 وصف

Hotl 449 *موافق القسم 3 6 0 مشروع تخرج 
تعديإ في  قديم/

 وصف المساق

 ( ساعة معتمدة على األقإ بنجاح. 90* بموافقة القسم على أن يتم الطالب )

 

 الية:( ساعا  معتمدة يختار ا الطالب من بين المساقا  الت9) اختيار  تخصصمتطلبا   -ب

 

 

 

 

 

 في قس  اتدارة الفندقية أعضاي الهيئة التدريسية

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 kmagablih@yu.edu.jo دكتوراه استاي مصطفى علي مقابلهخالد 

 ahmad.makhdmeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك احمد عبدالمنعم اكريم المخادمه

 hakamss@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك حكم سالم عواد شطناوي

 o.ananzeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك عمر عبدهللا احمد العناناه

 furat.m@yu.edu.jo ماجستير مدرس رات معن شوك  المحيسنف

  

رم  ورق  

 المساق
 س  المساقا

الساعا  

 المعتمدة
مجموع 

الساعا  

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق
 وحظا م

 عملي مظر 

Hotl 151  3 0 3 في صناعة الضيافةمهارات مالية Hotl 111 مساق جديد 

Hotl 252 
تشريعات مؤسسات الضيافة           

 ةخالقيات المهنأو
3 0 3 Hotl 111 مساق جديد 

Hotl 446 
إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

 في السياحة والضيافة
3 0 3 Hotl 151 

تعديإ في  قديم/

 وصف المساق

Tour 142 قديم  3 0 3 ثار اإلردن عبر العصورآ 

Tour 448 قديم  3 0 3 السياحة المستدامة 

Hotl 455 قديم  3 0 3 موضوعات خاصة في الضيافة 
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 الطـــــب كلية

طالب في األعوام الدراسددية الماضددية.  700. وقد قبل  الكلية أكثر من 2013/2014تأسددسدد  كلية الطب في العام الدراسددي 

 .تحتوي كلية الطب على قسمين هما قسم العلوم الطبية األساسية وقسم العلوم السريرية

تمياة بالمسدددتوى العالي م ،اوعالمي   اوإقليمي   انتطلع في كلية الطب أن تكون كليتنا إحدى الكليات الرائدة في مجال الطب محلي   لرؤية:ا

 . في مجالي التعليم والبح  العلمي

يمي والعالمي اإلقليسددداهم في تطوير العلوم الطبية وفي خدمة المجتمع المحلي و امتميا   اتسدددعى كلية الطب لتكون صدددرح   لرسدددالة:ا

خراط في كافة قادرين على االن ،ويأتي يلك من خالل تخريج أطباء مؤهلين على درجة عالية من الكفاءة العلمية والعملية

 . القطاعات الصحية والبحثية والعلمية

 تهدف كلية الطب إلى: أل دا :ا

 .تخريج أطباء أكفّاء مسلحين بالمعرفة العلمية والعملية .1

 .التطورات في مجال التعليم والبح  العلمي مواكبة أحدث .2

 .التشجيع على البح  العلمي وتطويره لدى الطالب وأعضاء هيئة التدريا .3

 .خدمة المجتمع المحلي .4

 .التعاون والتكافإ مع مؤسسات القطاع الصحي المختلفة .5

 .اوإقليمي   ااإلسهام في رفع مستوى التعليم الطبي محلي   .6

 لمهنة.نية لتقديم الرعاية الطبية اآلمنة بأفضإ الممارسات وفي إطار أخالقيات اترسيخ مبادئ المسؤولية المه .7

 
http://medicine.yu.edu.jo/ 

medicine.fac@yu.edu.jo 

  3037  فرعي  0096227211111هاتف 

 

 

 األقسام األكاديمية

 العلوم الطبية األساسية قسم  

 العلوم السريرية قسم  

mailto:medicine.fac@yu.edu.jo
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 الطب في البكالوريوس لبرمامج الدراسية الخطَّة

 -( ساعة معتمدة بنجاح موزعة على النحو التالي:257تمنح درجة البكالوريوس في الطب بعد إتمام دراسة )

 المتطلبا 
عدد الساعا  

 المعتمدة اتجبارية

 عدد الساعا  

 المعتمدة اكختيارية
 المجموع

 27 15 12 متطلبات الجامعة

 39 0 39 متطلبات الكلية

 191 3 188 متطلبات التخصج

 257 18 239 المجموع الكلي

 

 كما يلي:  ،( ساعة معتمدة27: متطلبا  الجامعة )أوًك 

 ساعة معتمدة( 12المتطلبا  اتجبارية ) -أ

رم  

 المساق

 رق 

 المساق
 اس  المساق

عدد 

 الساعا 

المتطلب 

 سابق

AL 101  3 1لغة عربية  

El 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT* 100 3 علوم عسكرية  

EL 99  استدراكي ستدراكي.إ –مهارات لغة إنجلياية  

AL 99  استدراكي ستدراكيا –لغة عربية  

COMP 99  استدراكي ستدراكي.إ –مهارات حاسوب  

علوم  MILT 100أ مساق ا بديال  لمساق 376ردن الحدي  تخساق "تاريخ األن يدرسوا مأردنيين للطلبة  ير األ يجوز *

 عسكرية وفي هذه الحالة تدخإ عالمة هذا المساق في حساب معدالت الطالب.

 

 لتالية:اويختارها الطالب من المساقات اإلنسانية والعلمية  ،ساعة معتمدة( 15متطلبا  الجامعة اتختيارية ) -ب

 الساعا  المعتمدة المساقاس   رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6. Hum 106 3 سانيةمقدمة في دراسة الثقافات اإلن 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن الثقافة السياحية والفندقية 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 

2. Sci 102 3 تكنولوجيا المعلومات والمجتمع 
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 الساعا  المعتمدة المساقاس   رم  المساق الرق 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 106 3 لمجتمعدارة وتنمية ااإل 

7. Sci 107 3 البح  العلمي 

 

عة عل  النحو التالي: ،( ساعة معتمدة وجميعها إجبارية39: متطلَّبا  الكلية: )اثاميً   موتَّ

 -و ي: ،( ساعة معتمدة12متطلبا  من كلية العلوم ) .أ

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  ورق  المساق

Bio 111 3 لطبيةعلوم حياتية عامة لطلبة الكليات ا 

Phys 108 3 فياياء عامة لطلبة الكليات الطبية 

Chem 103 3 كيمياء عامة لطلبة الكليات الطبية 

Chem 215 3 كيمياء عضوية 

 12 المجموع 
 

 

 -و ي: ،( ساعا  معتمدة3متطلبا  من كلية تكنولوجيا المعلوما  وعلوم الحاسوب ) .ب

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  ورق  المساق

CS 110 3 البرمجة بلغة مختارة 

 3 المجموع 
 

 

 ساعة معتمدة موتعة عل  النحو التالي: (24ج. متطلبا  من كلية الطب )       

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  ورق  المساق

Med 216 3 مقدمة في الصحة العامة 

Med 214 2 طرق بح  علمي وإحصاء حيوي 

Med 310 1 لمهنة الطبيةأخالقيات وآداب ا 

Med 312 3 علم النفا السريري 

Med 113 3 كيمياء حيوية عامة 

Med 210 3 وراثة جايئية 

Med 430 9 المهارات السريرية واالتصاالت 

 24 المجموع 
 

عة عل  النحو التالي:اثالثً   : متطلَّبا  التخصص موتَّ

 ( ساعة معتمدة:188المتطلبا  اتجبارية ) .أ

عة عل  النحو التالي: ،( ساعة معتمدة22مساقا  عامة ) -1  موتَّ

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  ورق  المساق

Med 110 3 تشريح عام 

Med 111 3 بيولوجيا خلوية وأنسجة 

Med 112 3 فسيولوجيا عام 

Med 211 3 علم األمراض العام 

Med 215 3 علم المناعة 

Med 212 3 علم األدوية العام 

Med 213 3 حياء دقيقة عامةأ 

Med 311 1 اإلدارة الصحية 

 22 المجموع 
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عة عل  النحو التالي: ،( ساعة معتمدة52مساقا  أجه ة الجس  ) -2  موتَّ

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  ورق  المساق

Med 220 6 الجهاز التنفسي 

Med 221 6 الجهاز الدوري 

Med 222 6 الجهاز الدموي واللمفاوي 

Med 320 6 الجهاز الهضمي 

Med 321 6 جهاز الغدد الصماء 

Med 323 ( 1الجهاز العصبي) 4 

Med 322 6 الجهاز الحركي والجلدي 

Med 324 ( 2الجهاز العصبي) 4 

Med 325 8 الجهاز البولي والتناسلي 

 52 المجموع 
 

 

عة عل  النحو التا ،( ساعة معتمدة114مساقا  العلوم السريرية ) -3  لي:موتَّ

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  ورق  المساق

Med 431 ( 1الجراحة العامة) 9 

Med 432 ( 1الطب الباطني) 9 

Med 433 ( 1طب األطفال) 9 

Med 410 ( 1طب المجتمع) 9 

Med 530 ( 1النسائية والتوليد) 9 

Med 531 ( 1طب األسرة والرعاية الصحية األولية) 4.5 

Med 532 4.5 (1اض النفسية )األمر 

Med 533 ( 1أمراض األين واألنف والحنجرة) 2.25 

Med 534 ( 1جراحة العظام) 2.25 

Med 536 2.25 علوم األعصاب 

Med 535 ( 1التخدير) 2.25 

Med 537 ( 1أمراض العيون) 2.25 

Med 538 ( 1األمراض الجلدية) 2.25 

Med 539 ( 1األشعة التشخيصية) 2.25 

Med 540 ( 1الطب الشرعي والسموم) 2.25 

Med 630 ( 2الجراحة العامة) 9 

Med 631 ( 2الطب الباطني) 9 

Med 632 ( 2أمراض األطفال) 9 

Med 633 ( 2النسائية والتوليد) 9 

Med 641 6 مشروع تخرج 

 114 المجموع 

 
 

 التالية:يختار ا الطالب من المجموعة  ،( ساعا  معتمدة3المتطلبا  اكختيارية ) .ب

رم  ورق  

 المساق
 س  المساقا

الساعا  

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

Med 635  3 (3)الجراحة العامة  

Med 636  3 (2)طب المجتمع  

Med 637  3 المهنيالطب  

Med 638  3 (3)الطب الباطني  

Med 639  3 (3)أمراض األطفال  

Med 640 3 الطب الوبائي  

Med 642 3 (3)وليد النسائية والت  

Med 643 ( 2طب األسرة والرعاية الصحية األولية) 3  

Med 644 ( 2األمراض النفسية) 3  
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رم  ورق  

 المساق
 س  المساقا

الساعا  

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

Med 645 ( 2أمراض األنف واألين والحنجرة) 3  

Med 646 ( 2جراحة العظام) 3  

Med 647 3 طب الطوارئ  

Med 648 ( 2التخدير) 3  

Med 649 ( 2أمراض العيون) 3  

Med 650 3 (2راض الجلدية )األم  

Med 651 ( 2األشعة التشخيصية) 3  

Med 652 ( 2الطب الشرعي والسموم) 3  

Med 653 3 جراحة المسالك البولية  

Med 654 3 علم األمراض والمختبرات  

 

 

قس  العلوم الطبية السريريةأعضاي  يئة التدرريس في   

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 bashaireh@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي خلدون محمد خير صالح بشايره

 zain.a@yu.edu.jo دكتوراه استاي زين العابدين عبدالعايا عبدهللا عبدهللا

 firasz@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي فراس قسيم مصطفى الاعبي

 ahmad.helaly@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد احمد محمد نبيإ زكي هاللي

 asmaa.mnayyis@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد اسماء محمد حسن المنيج

 ala.ibrahim@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد االء يونا عبدهللا ابراهيم

 msaraireh@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد المثنى محمد عطوي الصرايره

 anas.jaiuossi@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد يانا محمود محمد الجيوس

 eman.shdaifat@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد ايمان حسين سليمان الشديفات

 ihab.jaradat@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد ايهاب ابراهيم محمد جرادات

 batool.eldos@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد بتول تيسير محمد الدوس

 jomana.a@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد جمانه وليد علوه السليمان

 husam.barakat@yu.edu.jo البورد استاي مساعد حسام علي فالح بركات

 hasan.albalas@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد حسن ابراهيم محمود البلج

 hasan.alrashdan@yu.edu.jo شهادة الامالة تاي مساعداس حسن شاهر عطا الرشدان

 khaled.seetan@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد خالد عيسى صالح سيتان

 dema.atoum@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد ديما مصطفى سليمان عتوم

 rami.omari@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد رامي موسى فرحان العمري

 raed.ennab@yu.edu.jo تدريب اختصاص في الطب استاي مساعد رائد محمود حسن عناب

 raad.dowais@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد رعد عبدالمالك حبيب دويا

 soha.beitawi@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد سها نافذ عبداللطيف البيتاوي

 sahem.ghraibeh@yu.edu.jo شهادة الامالة اي مساعداست سهم سامح مصطفى الغرايبه

 suhair.qudsieh@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد سهير محمد عادل محمود قدسيه

 sharaf.albashir@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد شرف محمود علي البشير

 saleh.urouq@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد صالح نضال صالح ابو عروق

 salah.daradkeh@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد صالح توفيق خليإ درادكه

 adel.alsharei@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد عادل صالح عبدالغني الشرع

 abdalla.fayyad@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد عبدهللا مصطفى عبدهللا الفياض

 adnan.alshaer@yu.edu.jo البورد استاي مساعد محمد احمد الشاعر عدنان

 ghaith.heilat@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد  ي  بهج  قسيم هيالت

 qasem.shehab@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد قاسم جميإ قاسم شهاب

 loui.husinat@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد لؤي محمد محمود الحسينات
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 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 m.athamneh@yu.edu.jo البورد استاي مساعد محمد جميإ سعيد عثامنه

 m.hazaimeh@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد محمد حسين محمود الهاايمه

 mzubi@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد محمد طالل عبدهللا الاعبي

 mohammad.awwad@yu.edu.jo شهادة الامالة ساعداستاي م محمداكرم نايف سعيد عواد

 murad.shatanawi@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد مراد سالم محمد شطناوي

 hadeel.heilat@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد هديإ بهج  قسيم هيالت

 wedad.dolat@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد وداد ماجد موسى الدوالت

 yasser.rashdan@yu.edu.jo شهادة الامالة استاي مساعد ياسر حسن الااهي رشدان

 osama.hamdiyah@yu.edu.jo اختصاص العالي في الطب مدرس اسامه جمال احمد ابو حمديه

 razan.dodein@yu.edu.jo اختصاص العالي في الطب مدرس رزان عاات نمر دودين

 rawan.masri@yu.edu.jo اختصاص العالي في الطب رسمد روان محمد طعمه المصري

 adnan.almasri@yu.edu.jo اختصاص العالي في الطب مدرس عدنان فايا محمد المصري

 ghalia.a@yu.edu.jo اختصاص العالي في الطب مدرس  اليه محمد حامد ابو محسن

 maryam.dodin@yu.edu.jo اختصاص العالي في الطب مدرس مريم  ازي عبدالعايا دودين

 muntaser.omari@yu.edu.jo ماجستير مدرس منتصر محمد ناصر عمري

 mahdi.shboul@yu.edu.jo اختصاص العالي في الطب مدرس مهدي احمد قاسم الشبول

 mai.abdelkareem@yu.edu.jo اختصاص العالي في الطب مدرس مي مازن محمود عبدالكريم

 nahd.hussein@yu.edu.jo اص العالي في الطباختص مدرس ناهد احمد طالب حسين

 

 قس  العلوم الطبية األساسيةأعضاي  يئة التدرريس في 

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 Hakam.k@yu.edu.jo دكتوراه استاي حكم حسن مفلح الخطيب

 waleed.momani@yu.edu.jo دكتوراه استاي وليد محمود حسين المومني

 z.altaany@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك زيد نايف حسن الطعاني

 mszoubi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك مظهر سليم سعود الاعبي

 moawia.m@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك معاوية محمد حسين خطاطبة

 ayman.alzubi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد ايمن محمد عبدهللا الاعبي

 gamal.abdelhady@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد جمال طه السيد عبدالهادي

 doaa.ghorab@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد دعاء شما الدين احمد  راب

 ramada@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد رمادا راتب عبدالكريم خصاونه

 romany.gerges@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد روماني حلمي ثاب  جرجا

 reema.karasneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد ريما عبدهللا علي كراسنه

 ola.soudah@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد عال علي صالح سوداح

 fatimah.mahasneh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد فاطمه علي عيسى المحاسنه

 laila.m@yu.edu.jo وراهدكت استاي مساعد ليلى محمود علي مطالقه

 maryam.o@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد مريم محمد صالح العمري

 nesreen.bataineh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد نسرين محمد رضوان بطاينة

 heba.z@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد هبه وزير عات الاعبي

 ojahmany@yu.edu.jo ماجستير مدرس اسامه رجا عيد جهماني
 

 

 كلية الطبأعضاي  يئة التدرريس في 

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 ejlal.abuelrub@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد اجالل محمد يوسف ابو الرب

 noor.saleh@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا نور صبحي احمد الصالح
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 الصيـــدلة كلية

  ّيدلة في جامعة اليرموك عام إطال تم عالي. بقرار من مجلا التعليم ال 2013ق برنامج البكالوريوس في الصدددددد

سددداعة  165سدددنوات ) 5تُمنح درجة البالكولوريوس بعد إتمام الطالب للبرنامج الدراسدددي المعتمد خالل مدة أقصددداها  حي 

 قسم الممارسة، قسم الكيمياء الطبية وكيمياء العقاقير، لصيدالنيةسم الصيدالنيات والتقنية اق -معتمدة( بالتنسيق بين أقسام الكلية 

لتهييء الخريج  ،جال الرعاية الصحية وفي الصناعةم . يرّكا البرنامج على المسؤوليات األساسية للصيدلي فيالصيدالنية

ركات لتسددويق وفي شددللعمإ في مختلف مجاالت العمإ الصدديدالني في البح  والتطوير والمجال األكاديمي والصددناعة وا

 ومستودعات األدوية.

والعدد في تاايد كإ سددددددنة. عام  ،طالب 800تضددددددم الكلية حاليا حوالي و .2018خّرج  كليتنا الفوج األول من طالبها عام 

قط بدون مسارات حي  شمإ القرار الطلبة الذين التحقوا بالدراسة عامي ف الخطة الدراسية لتصبح تخصج صيدلة تم تعديإ 2016

 في إختيار مسار الصناعة أو مسار اإلدارة واألعمال. 2014و 2013طلبة عامي ل رك حرية القرارت مع ،2016و 2015

 

 صيادلة خبراي قادرين عل :ب  ملت مون بت ويد المجتم  ،في كلية الصيدلة ،محن

 عالج.ثار الجانبية للصرف الوصفات الطبية والتواصإ مع المرضى وتثقيفهم حول االستخدام األمثإ للدواء ورصد اآل 

 قيقة وتقديم المشورة بالمعلومات الد ،في المجتمع والمستشفيات والهيئات التنظيمية ،تاويد الفئات األخرى من المهنيين الصحيين

 الفورية حول التأثير الدوائي واستخدامات األدوية.

 دالنية.اإللمام الشامإ باألبعاد القانونية واألخالقية المتعلقة بالمنتجات الصي 

 فرص العمل

 .الصيدليات المجتمعية 

 .صيدليات المستشفيات العامة والتخصصية 

 .العيادات والمراكا الطبية 

   ا في مجال تسويق األدوية وكذلك األقسام التنظيمية.المكاتب العلمية لشركات األدوية خصوص 

 .مصانع صناعة وتطوير األدوية 

 .مراكا أبحاث تطوير الدواء 

 الحوسبة الصحية.شركات التأمين و 

 لصحة.والدواء ووزارة ا لعامة للغذاءا الهيئات والجهات التنظيمية كالمؤسسة 

http://pharmacy.yu.edu.jo/ 

Pharmacy.fac@yu.edu.jo 

 2760 فرعي 0096227211111هاتف 

 

 األكاديمية األقسام

 قسم الصيدالنيات والتقنية الصيدالنية 

 قسم الكيمياء الطبية وكيمياء العقاقير 

 قسم الممارسة الصيدالنية 

  

mailto:Pharmacy.fac
mailto:Pharmacy.fac
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 الصيدلة في البكالوريوس لبرمامج الدراسية الخطَّة

 ( ساعة معتمدة بنجاح.165متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في تخصج الصيدلة دراسة )

 -لمعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في تخصج الصيدلة كما يلي:توزع الساعات ا

 الساعا  المعتمدة المساقـــا 

 27 متطلبات الجامعة
 جباريةإ  12

 إختيارية 15
 إجبارية 32 32 متطلبات الكلية

 106 متطلبات التخصج
 إجبارية 97

 إختيارية  9
 165 المجمــوع

 

 كما يلي:  ،( ساعة معتمدة27لجامعة )أوًك: متطلبا  ا

 ساعة معتمدة( 12المتطلبا  اتجبارية ) -أ

 المتطلب سابق عدد الساعا  اس  المساق المساق رق  رم  المساق

AL 101 3 1لغة عربية  

El 101 3 مهارات لغة إنجلياية  

PS 102 3 التربية الوطنية  

MILT* 100 3 علوم عسكرية  

EL 99 استدراكي ستدراكي.إ –جلياية مهارات لغة إن  

AL 99  استدراكي ستدراكيا –لغة عربية  

COMP 99  استدراكي ستدراكي.إ –مهارات حاسوب  

علوم  MILT 100أ مساق ا بديال  لمساق 376ن يدرسوا مساق "تاريخ االردن الحدي  تخأردنيين يجوزللطلبة  ير األ *

 ساق في حساب معدالت الطالب.عسكرية وفي هذه الحالة تدخإ عالمة هذا الم

 

 لتالية:اويختارها الطالب من المساقات اإلنسانية والعلمية  ،ساعة معتمدة( 15متطلبا  الجامعة اتختيارية ) -ب

 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

 المساقا  اكمسامية

1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمية 

2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

4. Hum 104 3 الفن والسلوك 

5. Hum 105 3 إسهام األردن في الحضارة اإلنسانية 

6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانية 

7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

8. Hum 108 3 مهارات التفكير 

9. Hum109 3 النظم اإلسالمية 

10. Hum110 3 في األردن لثقافة السياحية والفندقيةا 

11. Hum111 3 تاريخ القدس 

12. Hum112 3 مقدمة في جغرافية األردن 

13. Hum113 3 الفكر التربوي اإلسالمي 

14. Hum114 3 الحاكمية الرشيدة والنااهة 

لمساقا  العلميةا  

1. Sci 101 3 البيئة والصحة العامة 
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 الساعا  المعتمدة اس  المساق رم  المساق الرق 

2. Sci 102 3 معلومات والمجتمعتكنولوجيا ال 

3. Sci 103 3 اللياقة البدنية للجميع 

4. Sci 104 3 مهارات التواصإ الفعال 

5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

6. Sci 106 3 دارة وتنمية المجتمعاإل 

7. Sci 107 3 البح  العلمي 

 

 وت مل: إجباريةساعة معتمدة   (32): متطلبا  الكلية ثاميًا:

 اس  المادة مساقرم  ورق  ال
الساعا  

 المعتمدة

الساعا  

 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي مظر 

CHEM 103 3 3 كيمياء عامة لطلبة الكليات الطبية - - 

CHEM 107 
كيمياء عامة عملي لطلبة الكليات 

 الطبية
1 - 3 CHEM 103 أو متاامن 

BIO 111 
علوم حياتية عامة لطلبة الكليات 

 الطبية
3 3 - - 

BIO 112 
علوم حياتية عامة عملي  لطلبة 

 الكليات الطبية
1 - 3 BIO 111 أو متاامن 

MATH 101 3 3 تفاضإ و تكامإ - - 

PHYS 101 ( 1فياياء عامة) 3 3 - - 

CS 110 3 3 برمجة بلغة مختارة - - 

BIO 201 3 3 تشريح و فسيولوجيا اإلنسان - BIO 111 

CHEM 215 3 3 كيمياء عضوية - CHEM 103 

PHAR 230 3 3 علم وظائف األعضاء للصيدلة - BIO 201 

PHAR 231 
علم وظائف األعضاء المرضي 

 للصيدلة
3 3 - PHAR 230 

STAT 203 
)لغير طلبة  اإلحصاء الحيوي

 اإلحصاء(
3 3 - MATH 101 

 
 ( ساعة معتمدة:106) متطلبا  التخصص: .2

 وتسعون ساعة معتمدل ت مل المواد التالية: سب   (97: )متطلبا  التخصص اتجبارية -

رم  ورق  

 المساق
 اس  المادة

الساعا  

 المعتمدة

الساعا  

 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي مظر 

PHAR 210 3 3 الكيمياء العضوية الصيدالنية - CHEM 215 

PHAR 211 210 3 - 1 الكيمياء العضوية الصيدالنية عملي PHAR أو متاامن 

PHAR 212 3 3 كيمياء حيوية - PHAR 210 

PHAR 213 3 3 الكيمياء التحليلية الصيدالنية - CHEM 215 

PHAR 214 3 - 1 الكيمياء التحليلية الصيدالنية عملي PHAR 213 أو متاامن 

PHAR 215 3 3 صيدلة فيايائية - 
CHEM 103 + 

MATH 101 

PHAR 216 215 3 - 1 صيدلة فيايائية عملي PHAR أو متاامن 

PHAR 220 215 - 3 3 تراكيب وحساب األشكال الصيدالنية PHAR 

221 PHAR 
تراكيب وحساب األشكال الصيدالنية 

 عملي
1 - 3 220 PHAR أو متاامن 

310 PHAR 210 - 3 3 العقاقير وكيمياء العقاقير PHAR 

311 PHAR 310 3 - 1 مختبر العقاقير وكيمياء العقاقير PHAR أو متاامن 
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رم  ورق  

 المساق
 اس  المادة

الساعا  

 المعتمدة

الساعا  

 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي مظر 

312 PHAR 3 3 التحليإ اآللي الصيدالني - 
PHAR 213 + 

PHAR 210 

313 PHAR 312 3 - 1 التحليإ اآللي الصيدالني عملي PHAR أو متاامن 

PHAR 315 3 3 كيمياء حيوية سريرية - PHAR 212 

320 PHAR 220 - 3 3 تكنولوجيا الصيدلة PHAR 

321 PHAR 320 3  1 تكنولوجيا الصيدلة عملي PHAR أو متاامن 

322 PHAR 332 - 2 2 مبادئ األعمال للصيدلة PHAR 

330 PHAR 230 - 3 3 علم األحياء الدقيقة الصيدالني PHAR 

331 PHAR 330 3 - 1 علم األحياء الدقيقة الصيدالني عملي PHAR أو متاامن 

332 PHAR ( 1علم األدوية) 231 - 3 3 PHAR 

333 PHAR ( 2علم األدوية) 332 - 3 3 PHAR 

410 PHAR ( 1كيمياء طبية) 333 - 3 3 PHAR 

411 PHAR ( 2كيمياء طبية) 410 - 2 2 PHAR 

412 PHAR  411 3 - 1 عملي (2)كيمياء طبية PHAR أو متاامن 

420 PHAR 3 3 صيدلة حيوية وحركية الدواء - 
PHAR 320 + 

PHAR  212 

421 PHAR 420 3 - 1 دراسة حاالت في حرائك االدوية PHAR أو متاامن 

422 PHAR 322 - 2 2 علم األوبئة واإلقتصاد الصيدالني PHAR 

423 PHAR 320 - 2 2 مستحضرات التجميإ PHAR 

430 PHAR ( اسابيع 8تدريب صيدالني ميداني) ساعة معتمدة 120انهاء  40 - 3 

431 PHAR ( 1علم المداواة) 333 - 3 3 PHAR 

432 PHAR  431 - 3 3 (2)علم المداواة PHAR 

532 PHAR 3 3 علم السموم - 
PHAR 330 + 

PHAR  333 

533 PHAR 333 - 2 2 علم المناعة واألمصال الصيدالني PHAR 

440 PHAR 422 - 3 3 التسويق الصيدالني PHAR 

441 PHAR  311 - 3 3 البديإ باألدوية الطبيعية والطبالعالج PHAR 

510 PHAR 411 - 3 3 تصميم األدوية PHAR 

520 PHAR 420 - 2 2 أنظمة إيصال الدواء للجسم PHAR 

523 PHAR 320 - 3 3 تكنولوجيا الصيدلة المتقدمة PHAR 

530 PHAR 432 - 3 3 علم المداواة السريري PHAR 

540 PHAR 3 3 الحيوية الصيدالنية التقنية - PHAR  330 

541 PHAR 3 3 البح  والتطوير في الصيدلة - PHAR 420 
 

 

الختيارية كما اساعات معتمدة من مساقات كلية  الصيدلة  (9)على الطالب اختيار مساقات بما يعادل  كختياريةامتطلبا  التخصص 

 هو مبين في الجدول: 

 اس  المادة رم  ورق  المادة
الساعا  

 المعتمدة

الساعا  

 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي مظر 

PHAR 314 
مختاره في الكيمياء التحليلية  مواضيع

 والتحليإ اآللي
3 3 - PHAR 312 

413 PHAR 1 1 ندوة في الصيدلة - PHAR 433 

424 PHAR 3 3 الشؤون التنظيمية الصيدالنية والجودة  PHAR 322 

PHAR 425 
السياسة الصحية ومتطلبات تداول 

 األدوية
3 

3 

 
- PHAR 440 

433 PHAR 333 - 2 2 علم الوراثة الدوائي PHAR 

434 PHAR 3 3 الرعاية الصيدالنية - PHAR 333 
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 اس  المادة رم  ورق  المادة
الساعا  

 المعتمدة

الساعا  

 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي مظر 

435 PHAR 333 - 2 2 أدوية بدون وصفة طبية PHAR 

442 PHAR 330 - 3 3 ثباتية الدواء PHAR 

443 PHAR 2 2 نظم المعلومات الصيدالنية - PHAR431 

444 PHAR 3 3 تسجيإ وقبول األدوية - PHAR 422 

445 PHAR 3 3 لفكرية الصيدالنيةالملكية ا - PHAR 322 

446 PHAR 2 2 مهارات اإلتصال في الصيدلة - PHAR 440 

PHAR 521 3 3 المحاسبة واإلدارة الصحية - PHAR 523 

522 PHAR 3 3 موضوعات مختارة في الصيدلة - PHAR 411 

PHAR 524 3 3 إقتصاد صيدالني متقدم - PHAR 520 

531 PHAR 2 2 المتقدمة الصيدالنية الحيوية التقنية - PHAR 540 

PHAR 542 2 2 أخالقيات وتشريعات صيدالنية - PHAR 322 

PHAR 543 2 2 تسويق الخدمات الصحية - PHAR 322 
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قس  الصيدكميا  والتقنية الصيدكميةقس  أعضاي  يئة التدريس في   

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 alaaj@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك مد علي الجباليعالء اح

 Hassan.Alhmoud@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد حسن علي مصطفى الحمود

 r.sharedeh@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد روان حمدان حمد الشريده

 derar.m@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد ضرار محمد ابراهيم العمري

 m.obeid@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد راضي عبيد محمد علي

 meriem.rezigue@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد مريم محمدالصادق اعمر رزيق

 alaa.qudah@yu.edu.jo ماجستير مدرس االء محمد مصطفى القضاة

 yasmin@yu.edu.jo ماجستير مدرس ياسمين محمد حسين حماات

 rasha.bashatwah@yu.edu.jo ماجستير ساعد تدريام رشا محمد ظاهر بشاتوه

 
 قس  الكيمياي الطبية وكيمياي العقاقيرقس  أعضاي  يئة التدريس في 

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 m.zaitoun@yu.edu.jo دكتوراه استاي محمد احمد محمد زيتون

 yazan.a@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك يان حسين احمد عكام

 bilal.aljaidi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد بالل علي احمد الجعيدي

 dimabals@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد ديما علي عليان البلج

 ghinaa@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد  يناء اسماعيإ محمد ابويياب

 bayan.malkawi@yu.edu.jo ماجستير مدرس بيان سليم احمد ملكاوي

 lorca@yu.edu.jo ماجستير مدرس لوركا اسامه يوسف الاعبي

 afnan.ayyad@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا افنان ماجد علي عياد

 

 قس  الممارسا  الصيدكمية أعضاي  يئة التدريس في 

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 mervat.alsous@yu.edu.jo دكتوراه ركاستاي مشا ميرف  مصباح زكي الصوص

 Osama.Yousef@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك اسامه يوسف عبدالرحمن ابو الرب

 rasha.arabyat@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك رشا محمود رضوان عربيات

 g.altaani@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك  ي  محمد يوسف الطعاني

 nusair@yu.edu.jo دكتوراه استاي مشارك نصيرمحمد بسام محمد 

 alaa.yehya@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد االء مخيمر صالح يحيى

 haneen.amawi@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد حنين احمد عبد عماوي

 saja.alnahar@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد سجى عبدالمنعم موسى النهار

 b.nusarairat@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا نصيرات بثينه تيسير سعيد

 z.aburashed@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا زينه عثمان رمضان ابو راشد

 s.shannag@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا سالم محمد ناصر شناق

 a.khasaweneh@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريا عفاف هشام تركي خصاونه
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 لعمــــــادا ا
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 العليا والدراسا  العلمي البحث عمادة

عليا في لتتولى تنظيم شددددؤون البح  العلمي والدراسددددات ال 1/6/1977أنشددددئ  عمادة البح  العلمي والدراسددددات العليا في 

الت الالزمة م التسددددددهيففي مجال البح  العلمي تعمإ العمادة على تهيئة البيئة المناسددددددبة للبح  العلمي عن طريق تقدي ،الجامعة

ادة منذ تأسديسدها ألعضداء هيئة التدريا والباحثين إلجراء الدراسدات العلمية داخإ الجامعة وخارجها. هذا وقد سداهم في تطوير العم

 اين الذين أسهموا بإثراء مسيرة البح  العلمي.نخبة من األساتذة المتميّ 

تصدددر عدد ا من  إي أنها ،المجالت العلمية المحكمة والمصددنفة عالمي  وتقوم العمادة بمسدداعدة الباحثين على نشددر بحوثهم في ا

تابعة إصدددددارها المجالت لكإ منها هيئة تحرير علمية مسددددتقلة تتابع تحكيم البحوث المقدمة إليها وقبول ما يسددددتحق منها للنشددددر وم

 دوري ا.

لتخصصات ستير والدكتوراه في مختلـددددددـددددددف اتشرف العمادة على قبول الطلبة في برامج الماج ،وفي مجال الدراسات العليا

وحات وتتابع أداءهم األكاديمي والبحثي حتى تخرجهم. وتعتني العمادة بموضددددددوعات البح  العلمي ورسددددددائإ الماجسددددددتير وأطر

ني والعربي الدكتوراه والبحوث المنشدددورة في المجالت الصدددادرة عنها بربط العلـدددددددددوم والدراسدددات األدبية بحاجات المجتمع األرد

لمعدات الالزمة ا كان التقدم في البح  العلمـددددددي يستوجب التطوير المستمر للتجهياات واواإلسالمي وحإ المشكالت المستجدة. ولمّ 

 ث العلمية.فإن العمادة تعمإ على تقديم الدعم لمختبـــرات البح  والخدمات الالزمة لتهيئة المناخ المالئم إلجراء البحو

صدددددر عن تقسددددم النشددددر العلمي بتحرير الكتب والمجالت والدوريات العلمية المحكمة التي  وفي مجال النشددددر العلمي يقوم

جامعة ها وإخراجها وإصددددددددارها  ،ال تدقيق قة ب يذ اإلجراءات المتعل ئات تحرير المجالت وتنف يذ قرارات هي ي المواعيد فويقوم بتنف

 كاديمية.ون األمحكمة والتقارير والنشرات المتعلقة بالشؤالمحددة. باإلضافة إلى يلك يقوم قسم النشر العلمي بإصدار الكتب ال
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 الطـلبة نــؤون عمـادة

محور العملية  فالطالب باعتباره ،ا في تحقيق رسدددالة الجامعةامعة اليرموك بدور كبير ومميّ تقوم عمادة شدددؤون الطلبة في ج

الب بشكإ متكامإ يشمإ وعليه فالعمادة تهتم بشخصية الط ،هو الركياة األساسية التي تقوم عليها فلسفة الجامعة ،التعليمية والتربوية

الجامعة المختلفة  كما تعمإ كهماة وصإ بين الطالب ودوائر ،يحتاجه من خدماتالجوانب النفسية واالجتماعية والمادية فتقدم كإ ما 

 والمجتمع المحلي من جهة ثانية. ،من جهة

التها وتعمإ ضمن إطار ا بالحياة الجامعية وهي تسعى إلى تحقيق رسا للعمادة يجعلها أكثر العمادات تأثير  هذا الدور المميّ  إنّ 

سامها المختلفة.واحد من الخطط والبرامج المدرو شؤون الطلبة مع أ سة من خالل دوائرها وأق هداف الجامعة وتمتاج أهداف عمادة 

لمدني لتحقيق التنمية االمجتمعية في المجتمع  المتمثلة بإعداد القيادات المسددددددتقبلية لهذا البلد الغالي في كافة المجاالت والمشدددددداركة

نجازاتهم في إإبراز وطاقاتهم اإلبداعية  قاء بمستوى الطلبة وصقإ مواهبهم وتفجيرإضافة لالرت ،المستدامة والشاملة ألردننا العايا

 هللا. ا مع مسيرة اإلصالح والتطوير التي يقودها جاللة الملك عبدهللا الثاني ابن الحسين حفظهكافة الجوانب انسجام  

د البرامج وتقوم بإعدا ،رعاية واهتماملذلك تولي عمادة شددددددؤون الطلبة حياة الطالب الجامعية خارج قاعات الدراسددددددة كإ 

ة الجامعة شددخصددية الطالب ومسدداعدته على تخطي أية عقبات قد تعترض مسدديرته األكاديمية وبما يحقق رسددال المتنوعة بهدف تنمية

نية فية وفحي  تتضددددمن رسددددالتها العمإ على توفير نشدددداطات فكرية وثقا ،وأهداف عمادة شددددؤون الطلبة من خالل دوائرها المتعددة

معي إلى متوازنة متكاملة لطلبة الجامعة ولتتحقق رؤيتها للوصدددول بالطالب الجا ورياضدددية وإرشدددادية تسددداهم في تكوين شدددخصدددية

 اإلبداع في جميع المجاالت.

إضدددافة  ،رياضددديوالنشددداط ال ،والرعاية الطالبية ،والخدمات الطالبية ،تضدددم العمادة أربع دوائر هي: النشددداط الثقافي والفني

 باإلضافة إلى مكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين.ان للديو

 

http://dsa.yu.edu.jo/ 

Studentaffairs.fac@yu.edu.jo 

 2051فرعي  0096227211111  هاتف  

 

  

http://dsa.yu.edu.jo/
mailto:Studentaffairs.fac@yu.edu.jo
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 والفنــيدائـرة الن ـاط الثقافـي 

ا مع هذا وانسددددجام   ،ا من األطر التربوية الحديثة توفر الجامعة أنشددددطة مختلفة هدفها تطوير وصددددقإ شددددخج الطالبانطالق  

اية سدددددلوك طلبة وتقوم برع ،واجتماعية للطلبة ،وفنية ،الهدف التربوي تقوم الدائرة في عمادة شدددددؤون الطلبة بتوفير أنشدددددطة ثقافية

من خالل  وتهيئة مناخ جامعي مناسددددددب للطلبة ،نتماء لدى الطالبدروسددددددة لتنمية روح المسددددددؤولية واإلالجامعة من خالل برامج م

بية وإتاحة الفرصة ألكبر وكذلك االهتمام بالهيئات واألندية الطال ،المشاركة الفعالة في مختلف األنشطة الثقافية واالجتماعية والفنية

ياته بة لتحقيق ر باتهم وهوا بأنواعها المختلفة واكتشددددددداف مواهب الطلبة وقدراتهم عن طريق اتعدد ممكن من الطل بة م  حاد الطل

لفني في عمادة شدددؤون ويلك من خالل المرافق المختلفة التي توفرها دائرة النشددداط الثقافي وا ،والهيئات النشددداطية والنوادي الطالبية

 الطلبة من خالل األقسام التالية:

 (3606قس  الن اط الفني  اتت ) .1

إشددددرافه على الفرق الموسدددديقية والفلكلورية   ف القسددددم الفني على كافة النشدددداطات يات الطابع الفني والترويحي من خالليشددددر

 والتنا. ،روالسنوك ،والبلياردو ،وقاعات الشطرنج ،والمسرح ،وستديو الخاف ،وستديو النح  والفسيفساء ،والمرسم الجامعي

 القسم: النشاطات الفنية والترويحية التي ينظمها

 المعارض الفنية داخإ وخارج الجامعة. .1

 الحفالت الموسيقية والفلكلورية داخإ وخارج الجامعة. .2

 والتنا. ،والسنوكر ،بطوالت الشطرنج والبلياردو .3

 المسرحيات الهادفة داخإ وخارج الجامعة. .4

العاف  ،ق()الملص م جرافيكتصمي ،الكاريكاتير ،التصوير الفوتو رافي ،الخط العربي ،المسابقات الفنية مثإ )الرسم .5

 العرض المسرحي(. ،والغناء الفردي والجماعي

دوات الالزمة عقد دورات في فن الرسم التشكيلي والخرف والفسيفساء لطلبة الجامعة. يوفر القسم كافة المستلامات واأل .6

إشراف كادر ذه الغاية وبلهذه األنشطة للرا بين من طلبة الجامعة ممارسة هذه النشاطات في قاعات ومراسم مجهاة له

 فني متخصج في القسم وعلى مدار العام.

 

 (2957القس  الثقافي واكعومي  اتت ) .2

نتماء والوالء ويشرف القسم على إصدار جريدة "طلبة اليرموك" وهي جريدة إخبارية ثقافية شهرية تهدف إلى تنمية الشعور باال

ألدبية والثقافية ااهبهم ونشددددددر نتاجهم اإلبداعي والفكري في مختلف المجاالت وإبراز مو ،عند الطلبة لجامعتهم وقيادتهم وبلدهم

 كما تهدف إلى التغطية اإلعالمية ألنشطتهم الجامعية. ،والعلمية والفنية وتوفر فرص التعبير عن أرائهم

ن الكريم آا حفظ القرباإلضددددافة إلى يلك يشددددرف القسددددم على المسددددابقات الثقافية على مسددددتوى طلبة الجامعة في عدة حقول منه

 وتالوته والشعر والقصة القصيرة والمسرحية والمقالة والتحقيق الصحفي.

امج اعرف ويشددرف القسددم على إصدددار الكتاب السددنوي الخاص بطلبة الجامعة وتوزيعه على الطلبة الخريجين وينظم القسددم برن

نظيم زيارات تتبع الشاملة التي يشهدها الوطن إضافة إلى توطنك إلتاحة الفرصة أمام طلبة الجامعة لالطالع على معالم النهضة 

ء مناسددك ويشددرف القسددم على تسدديير رحلة ألدا ،وزيارات إلى المؤسددسددات الحكومية والخاصددة ،لمسددار الثورة العربية الكبرى

 العمرة لطلبة الجامعة بالتعاون مع كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية.
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 قس  التصوير واألرنفة .3

 ،اإلشراف عليهاقسم بتصوير جميع أنشطة الطلبة الثقافية والرياضية والفنية إضافة إلى تصوير حفالت تخريج الطلبة ويقوم ال

المتعلقة بالطلبة  كما يعمإ القسم على توثيق الصور واألفالم ،كذلك تجهيا صور العاملين وطلبة الجامعة لغايات الكتاب السنوي

ة. كما يقوم ة والتصنيف فضال عن إشراف القسم على الطلبة من هواة التصوير في العمادوأنشطتهم وفق أسا علمية في الفهرس

 القسم بإعداد ومتابعة انجاز الكتاب السنوي )السنابإ( للخريجين.

 (2057قس  الهيئا  الطوبية  اتت )  .4

الت الداخلية لبة ويشددرف على الرحيتولى اإلشددراف على إعمال اتحاد طلبة جامعة اليرموك واألندية الطالبية بعمادة شددؤون الط

 والخارجية إضافة إلى النشاطات الثقافية واالجتماعية والفنية الخاصة بالعمادة واألندية الطالبية فيها.

  

 اتحاد طلبة جامعة اليرموك

ة خصددديومقره الحرم الجامعي ويعمإ على بناء الشددد ،وله شدددخصدددية اعتبارية 1992تأسدددا اتحاد طلبة جامعة اليرموك عام 

الهيئة التدريسددددددية الطالبية المتكاملة الواعية لقضددددددايا أمتها وتعايا االنتماء للجامعة والوطن واألمة ويوثق الصددددددلة بين الطلبة و

ويعتبر كإ  ،امعةويمثإ الطلبة أمام الجامعة ويتبنى قضدداياهم لتحقيق مصددالحهم وفق تشددريعات وتعليمات الج ،والعاملين في الجامعة

 عام. معة عضوا   في الهيئة العامة لالتحاد ويشارك في انتخابات مجلا اتحاد الطلبة التي تجري كإطالب مسجإ في الجا

  

 األمدية الطوبيـــة

لمختلفة من توفر هذه األندية مايدا   من الفرص لنشاطات متخصصة تمكن الطلبة من ممارسة مختلف نشاطاتهم وهواياتهم ا

معالجة القضايا الفكرية وكما تهتم بمناقشة  ،الخدمات اإلنسانية لطلبة الجامعة والمجتمع المحلي حي  تهتم هذه األندية بتقديم ،خاللها

 وتهتم كذلك بصقإ المواهب المختلفة للطلبة. ،والثقافية والتدريب على الحوار الديمقراطي والنقد البناء

 ا:ــومن األندية القائمة حالي  

الحتياجات نادي أصدددددددقاء الطلبة يوي ا ،النادي األدبي ،لطلبة كلية اإلعالمنادي اإلعالم يخصددددددج  ،نادي الحوار والفكر

لطبي يخصج لطلبة االنادي  ،نادي األردن أوال ،نادي الثقافة الجامعية ،نادي الثورة العربية الكبرى ،نادي التراث الشعبي ،الخاص

 .وكلية تكنولوجيا المعلوماتلكترونيات يخصج لطلبة كلية الحجاوي نادي اإل ،كلية الطب وكلية الصيدلة

لى طلب ع بناء   ،ويتم تأسدديا هذه األندية بموجب تعليمات خاصددة بقرار من رئيا الجامعة وتنسدديب من عميد شددؤون الطلبة

إي  ،الخاصددددة ا محدده ترفد مياانية النادي ويسددددتثنى من يلك نادي يوي االحتياجات( طالب يدفعون رسددددوم  200يتقدم به أكثر من )

 ( طالب.100سيسه بعدد )يكتفي لتأ

ات السددددياسددددية وتنظم دائرة النشدددداط الثقافي والفني برنامج "اعرف وطنك" الذي يهدف إلى اطالع طلبة الجامعة على الفعالي

لتقاء لحضددارية واإلواالقتصددادية والعسددكرية والتعليمية في المملكة عن طريق الايارات الميدانية ويلك بغية اطالعهم على المعالم ا

 ردنية.حاب القرار من أجإ توطيد أواصر التعاون والمحبة بين الجامعة والمؤسسات الوطنية األمع أص

ولى اإلشدددراف على ا وفي األنشدددطة المختلفة إي تتاين أكاديمي  وهناك لجنة اسدددتقبال )االشدددرز( يتم تشدددكيلها من الطلبة المتميّ 

لتي تستضيفها الجامعة اي. كما تقوم باستقبال ومرافقة الوفود الطالبية تنظيم الحفالت والندوات التي تنظمها الجامعة والمجتمع المحل

 في مختلف النشاطات داخإ الجامعة وخارجها.
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 دائــرة الخـدمــا  الطـوبيـة

لبة الجدد وتقدم فهي التي تسددددددتقبإ الط ،واالجتماعية ،والمادية ،تعنى بتقديم الخدمات الطالبية بأشددددددكالها المختلفة الصددددددحية

 ات اإلرشادية للطالب طوال فترة دراسته.الخدم

 وتضم الدائرة األقسام التالية:

 (2064 /2054 اتت ) (123 ،122 ،106مكتب ) قس  أحوال الطلبة/ .1

 يقوم هذا القسم بتقديم الخدمات التالية:

 أ . إصدار البطاقة الجامعية للطالب.

 والنفقة الخاصة. ،همه مثإ حسن السلوكب. عمإ سجإ معلومات للطالب وإصدار العديد من الوثائق التي ت

 يحضر الطالب صورة شخصية واثبات شخصية. ،ج. لغايات إصدار البطاقة الجامعية

حتى ال يساء  ،د. على الطالب الذي يفقد الهوية الجامعية إبالغ دائرة األمن الجامعي وقسم اإلعارة في مكتبة الجامعة

 ء االستخدام.استعمالها مما يترتب عليه تحمإ مسؤولية سو

رضية مهـ. استكمال اإلجراءات الخاصة بتأجيإ وترصيد رسوم الساعات الدراسية لفصإ ما إيا أصيب الطالب بحالة 

 نه  ير قادر على االستمرار في الدراسة لهذا الفصإ.أتثب  للجنة 
 

 (.2058،2086،2964( اتت )115و114و113و112قس  التأمين/ مكاتب أرقام ) .2

 بتقديم الخدمات التالية وفق تعليمات التامين الصحي:يقوم هذا القسم 

ات المسلحة مين الصحي من خالل توفير المعالجة في العيادات الخاصة والمستشفيات الحكومية ومستشفيات القوأالت -أ

 ردنية ومستشفيات القطاع الخاص المتعاقد معها.ومستشفيات الجامعات األ

طالب مراجعة وعلى ولي أمر ال ،( دينار أردني في حالة الوفاة3000لى )التامين على حياة الطالب بمبلا حده األع -ب

 العمادة لعبالغ عن مثإ هذه الحاالت.

 

 (2056/2958) ( اتت121،111) مكتب . قس  القروض والمساعدا /3

في من الصي ويكون موعد تقديم الطلبات في نهاية الفصإ ،تقديم المساعدات والقروض للطلبة المحتاجين بدون فوائد -أ

قدمه توخالل الفصإ األول بعد صدور نتائج صناديق دعم الطالب الذي  ،كإ عام جامعي للفصإ األول الذي يليه

 وزارة التعليم العالي والبح  العلمي للفصإ الثاني.

م موعد تقدي ويكون ،توفير فرص تشغيإ لطلبة البكالوريوس في مرافق الجامعة المختلفة أثناء الدوام الرسمي للطلبة -ب

 الطلبات في أول أسبوعين من الفصإ األول والفصإ الثاني من كإ عام جامعي.

 منح أوائإ الطلبة في األقسام األكاديمية حسب المعدل التراكمي السنوي. -ج

منح الدرجة الجامعية التنسيق مع وزارة التعليم العالي بخصوص تقديم بعثات ألوائإ الطلبة في األقسام األكاديمية التي ت -د

لطالب في ا حسب المعدل التراكمي في نهاية الفصإ الثاني بحي  تغطي رسوم الساعات الدراسية التي سجلها  األولى

لق على لوحات )الفصلين األول والثاني من كإ عام جامعي( ويتم إعداد القوائم األولية في نهاية الفصإ الصيفي وتع

 الكليات الطالع الطلبة عليها لغايات االعتراض.

ها الجامعة سواء أو تشارك في ،وافا للطلبة المشاركين في األنشطة الطالبية التي تنظمها عمادة شؤون الطلبةتقديم الح -ه

 علما بأن هناك تعليمات تحكم هذا الموضوع. ،داخإ األردن أو خارجه

املين لعالبح  عن مصادر تمويإ صندوق الطالب المحتاج من خالل أبناء المجتمع المحلي والمؤسسات والشركات وا -و

 في الجامعة لغايات تقديم المساعدة للطلبة الفقراء.
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طلبات في مكاتب ويكون تقديم ال ،التنسيق مع الصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية لغايات دعم الطلبة الفقراء -ز

 الصندوق في محافظات المملكة المختلفة.

 

 (2034(  اتت )110مكتب رق  ) . قس  اتسكان/4

ربد ويبعد هذا السكن م بتنفيذ فلسفة الجامعة المتعلقة بتأمين سكن مناسب للطالبات القادمات من خارج مدينة ايقوم هذا القس

لخدمات ( متر عن البوابة الشمالية للجامعة وهيأت فيه سبإ الراحة وكافة ا100المسمى )يات النطاقين(  حوالي )

 الضرورية.

فرده مفة المستلامات الضرورية ومقسمة على النحو التالي:  رفة (  رفة مؤثثه ومجهاة بكا 60يتألف السكن من )

 ومادوجة وثالثية ورباعية.

 

 ويوفر السكن الخدمات التالية:

 .قاعة خاصة للمطالعة 

 .قاعة لمشاهدة التلفاز 

 .خدمات التدفئة والماء الساخن 

 .االتصاالت الهاتفية 

 ة.خدمة إسعاف وعالج الطالبات في الحاالت المرضية الطارئ 

 

شؤون  ويشرف على السكن مشرفات متخصصات يسعين لتقديم أفضإ الخدمات المطلوبة ومتابعة ما يلام لذلك مع عمادة

 دائرة الخدمات الطالبية حسب اإلمكانات المتاحة. الطلبة/

 

 تحدد إجراءات القبول واإلقامة بالسكن على النحو التالي:

ة قبإ أسبوعين في االلتحاق بالسكن نمويجا خاصا في عمادة شؤون الطلبالطالبة المقبولة في الجامعة والرا بة  تعبئ .1

عائلة على األقإ من بداية الفصإ الدراسي بحضور ولي أمرها وترفق صورة عن جواز سفرها أو صورة عن دفتر ال

 وصورتين شخصيتين للطالبة وشهادة خلو من األمراض المعدية.

لقبول لدفع امن قبإ اللجنة المختصددددة بعمادة شددددؤون الطلبة تأخذ إشددددعار  بعد الموافقة على إقامة الطالبة في السددددكن .2

سكن وبعدها سم اإلسكان للحصول على هوية ال يحق لها  القسط المطلوب في الدائرة المالية وتحضر إيصاال بذلك لق

 االلتحاق في السكن.

 ولي أمرها. ة للسكن والمقترنة بتوقيعويشترط لقبول الطالبات أو استمرارهن في السكن االلتاام بالتعليمات الداخلي

 

 دائــرة الرعايـة الطوبيــة

فة الجامعة على ضددددددرورة التحدي  والتطوير المسددددددتمرين والحرص على تطوير األداء الخدمي والوظيفي  ترتكا فلسدددددد

 واإلبداعي لطلبتها.

ائرة جديدة دالطلبة واستحداث  شؤون بتعديإ الهيكإ التنظيمي لعمادة 12/11/2007وعليه فقد جاء قرار مجلا الجامعة في 

 وقسددم شددؤون ،رشددادوقسددم اإل ،أقسددام رئيسددة هي قسددم رعاية الطلبة الوافدين أربعة لتحتضددن لطالبيةا الرعاية دائرة بمسددمى فيها

 وقسم رعاية الطلبة المعوقين. ،الخريجين
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 مهام الدائرة ومسؤولياتها

 : قس  رعاية الطلبة الوافدينأوًك 

ثقافي من جنسدديات مختلفة لى توفير البيئة األكاديمية واالجتماعية المالئمة للطلبة الوافدين  ني بالتنوع والتعدد اليسددعى القسددم إ

 جنسية. 45تصإ إلى 

ومساعدة  ،األردن ويهدف القسم إلى توفير معلومات دقيقة وشاملة عن الجامعة وطبيعة وكيفية الحياة الجامعية واالجتماعية في

اسدددتقطاب الطلبة من  وتوفير البيئة الجامعية الجايبة والعمإ على ،ن على التكيف واالندماج مع المجتمع الجامعيالطلبة الوافدي

 لتي تتمثإ بما يلي: االدول العربية واألجنبية ويلك من خالل توفير البيئة االجتماعية واألكاديمية المناسبة للطلبة الوافدين 

باإلضددافة إلى تسددهيإ أمور سددكنهم وقبولهم وتسددجيلهم  ،لترحيبية والتعريفية لهمام اللقاءات وتنظي ،اسددتقبال الوفود الطالبية   -

 .واستصدار الهوية الجامعية لهم

 .عمإ اإلقامة السنوية لهم السير بإجراءات   -

 .ذليإ العقبات التي قد تعترض مسيرتهم الدراسية وحياتهم االجتماعيةت   -

 .ياحية الحضارية والتاريخيةم األردن الستنظيم رحالت تعريفية بمعال   -

نظيم النشدددددداطات الثقافية والرياضددددددية والفنية التي  الب ا ما تكون مشددددددتركة مع الطلبة األردنيين بهدف التفاعإ والتنا م ت   -

 .واالندماج مع المجتمع الجامعي

رحالت لعربية وتسدددهيإ إجراءات إقامتهم وتنظيم السدددتقبال الوفود الطالبية األجنبية التي تؤم مركا اللغات لدراسدددة اللغة اا   -

 التعريفية والترفيهية لهم.

 

 ثاميًا: قس  اترناد

بوية واألسدددرية يسدددعى هذا القسدددم إلى تقديم خدمات اإلرشددداد لطلبة الجامعة وفي المجاالت كافة الدراسدددية واالجتماعية والتر

 فائقة يمكن تلخيصها بما يلي: ويلك من خالل وسائإ مدروسة وبعناية  ،والنفسية والمهنية

خطط دراسدددددية( من خالل برنامج محاضدددددرات ولقاءات  ،برامج ،وفير المعلومات الوافية للطالب عن الجامعة )تعليماتت    -

 .متكررة مع الطلبة

الم وسددددائإ اإلع ،شددددجيع الطلبة على زيارة القسددددم واالسددددتفادة من خدماته ويلك من خالل اإلعالن المتكرر )ملصددددقاتت   -

 .وإصدار نشرة تعريفية بالقسم ومهامه ونشاطاته المقروءة والمسموعة(

 ،إلرشاد الجمعي والفردي للطلبة مع الحرص على أمانة السر والمحافظة على خصوصية الطالباتقديم خدمات     -

 .صد ومتابعة المشكالت الطالبية والعمإ على تقديم الحلول المناسبة لهار    -

 الستشعار بالمشكلة والعمإ على تفاديها قبإ وقوعها.ت تربوية هادفة على طلبة الجامعة بهدف اإجراء دراسا   -

سبة وفق منهج علمي للطلبة المراجعين في مختلف المجاالت )   - شارات المنا سي ،كاديميأتقديم االست سري ،نف  ،اجتماعي ،أ

 .خدماتي( ،مهني

 هم الطلبة.عقد ندوات حوارية لمختلف الموضوعات التي ت   -

 .نجازإعقد دورات وورش عمإ متخصصة بالتعاون مع صندوق الملك عبدهللا ومؤسسة    -
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 قس  نؤون الخريجين  ثالثًا:

تسددددهيإ  يهدف القسددددم إلى تعايا عالقات االتصددددال والتواصددددإ مع الطلبة خريجي الجامعة وتقديم الخدمات التي من شددددأنها

 ج ويلك من خالل ما يلي: مهماتهم ومساعيهم الحياتية بعد التخر

 .ة الخريجين والتواصإ معهم من خالل مراسلتهم بالبريد العادي وااللكتروني باإلضافة إلى االتصال المباشرمتابع   -

 .اويد المؤسسات العامة والخاصة بأسماء الخريجين والتخصصات التي تطلبهات   -

 .األردنية والعربية وفير قاعدة بيانات متطورة عن الخريجين وسوق العمإت  -

 .اويد الجسم الطالبي بخريطة مهنية واضحة عن السوق األردنية والعربيةت  -

 .صدار مجلة فصلية تعنى بشؤون الخريجين وشجونهم وتعايا التواصإ فيما بينهمإ  -

ا تعاون مع نادي خريجي الجامعة لخدمة الخريج أوال  ال  -  .وأخير 

ركة في الندوات وإلقاء المحاضددرات العلمية والمهنية والتوعوية بهدف إفادة من هم امعة للمشددادعوة القياديين من خريجي الج  -

 على مقاعد الدرس بخبرات السابقين وتجاربهم.

 

 قس  رعاية الطلبة المعوقين  رابعًا:

بول والتسجيإ ت القبهدف رعاية الطلبة المعوقين ومساعدتهم في مجاال 2010إنشاء هذا القسم في النصف الثاني من عام  تمّ 

 وكافة اإلجراءات المتعلقة بوضعهم الخاص في مسيرتهم الدراسية.

 ،لحرم الجامعياوالتنقإ داخإ  ،كما سدددديقوم القسددددم بتكليف فريق من الطلبة لمسدددداعدة الطلبة المكفوفين في كتابة االمتحانات

ة تنفيذ اإلنشدداءات باإلضددافة إلى متابع ،تمع الطالبيوتنظيم األنشددطة الثقافية والرياضددية والفنية لهم بهدف إدماجهم في المج

 في مباني الجامعة والتي من شأنها تسهيإ حركتهم داخإ الحرم الجامعي.

 

 قس  الطلبة الوافدين

ا. ا لندنا ما يجعلهم إخوان  وسينهلون من العلم والحياة األردنية ومن عاداتنا وتقالي ،الطلبة الوافدين جاء ال يتجاأ من نسيجنا نّ إ

لى الرقي إيسددعى   حي  أن المكتب يدرك أن للطلبة الوافدين اهتمامات واحتياجات تختلف عن نظرائهم من الطلبة األردنيين. كما أنه

 ببيئة تعليمية يات ثقافات وحضارات متنوعة.

لهم خبرة واسددددددعة في  ي وق  لمسدددددداعدتهم من قبإ طاقم عمإ من موظفينأ وهذه دعوة نوجهها الى الطلبة الوافدين لايارة المكتب

 أمور وقضايا الطلبة الوافدين.

 

 الخدما  التي يقدمها المكتب للطلبة الوافدين:

جيإ حي  يتم اسددتقبال : يقوم المكتب باسددتقبال الطلبة الوافدين الجدد ومسدداعدتهم في إجراءات القبول والتسدداسددتقبال الطلبة الجدد -

ا لتسدددجيإ لهم تمهيد  ون المسددداعدة في متابعة اإلجراءات اإلدارية الخاصدددة بالقبول واالطلبة الجدد من قبإ ممثلي المكتب الذين يقدم

 اللتحاق الطلبة بالدراسة.

الخاصددددة بإقامات الطلبة في المملكة  : يقوم المكتب بمتابعة كإ ما يتعلق بالمعامالت واإلجراءات الرسددددميةمجات معامو  اكقامةإ -

 األردنية الهاشمية.

 قوم المكتب بمساعدة الطلبة في إيجاد السكن المناسب لهم وتوفير فرص المشاركة فيما بينهم في السكن.ي اعي:الجامب اكجتم -

بينهم لتبددادل الخبرات والتجددارب   لتقدداء فيمدداإليوفرللطلبددة فرص ا ملتق  دائ  ألصددددددددقدداي الطلبددة الوافدددين داخددل المكتددب تنظي  -

 للطلبة الوافدين والطلبة األردنيين. واالستفادة من بعضهم البعض وهو ملتقى مفتوح
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 بة الجاليات.: المساهمة مع دائرة النشاط الرياضي في إعداد برامج لبطوالت رياضية ولقاءات ودية بين طلالمجال الرياضي -

فيات والمسدددتشدددا منهم لوعكة صدددحية سدددواء مع عيادة الطلبة أ: متابعة الحاالت الصدددحية للطلبة في حال تعرض أي  المجال الصدددحي -

ي كافة فإضددددددافة إلى تشددددددكيإ مجموعات من الطلبة لايارة ومرافقة الطالب  ،واالطمئنان على مراحإ العالج الالزمة ،األخرى

 مراحإ العالج.

نظم المكتب لقاء للطلبة الوافدين مع األسددتاي رئيا الجامعة خالل العام الدراسددي لطرح ومناقشددة ي لقاي الرئيس بالطلبة الوافدين: -

واجه الطلبة خالل اي يعمإ المكتب على تذليإ الصعوبات وحإ المشكالت التي قد ت ،والمشاكإ التي تواجه الطلبة الوافدين القضايا

 فترة دراستهم في الجامعة.

المعرض التراثي السدددنوي والذي يضدددم أجنحة   : يعمإ المكتب على تنظيم العديد من األنشدددطة الثقافية وفي مقدمتهاالمجال الثقافي -

 ،ن العربية واألجنبيةثإ الدول المشاركة إضافة إلى إقامة العشاء الشعبي الذي تقدم فيه أطباق ومأكوالت شعبية تشتهر بها البلداتم

 ف الجنسيات.كما ينظم المكتب الحفإ الفني الفلكلوري الوطني ويشتمإ على فقرات فلكلورية يقدمها الطلبة الوافدون من مختل

 ،بة الوافدين: يعمإ المكتب وبشدددكإ دوري على دراسدددة علمية مسدددحية للوقوف على مسدددتوى التوافق للطلةالمجال التوافقي للطلب -

كما ينظم  ،بالتي يعاني منها الطال ،وحصدددر المشدددكالت في المجاالت الدراسدددية واالقتصدددادية واالجتماعية واالنفعالية والصدددحية

لبة من خالل برامج موجهة لخدمة قطاعات المجتمع األردني كرعاية لنفسدددي للطا  المكتب نشددداطات هادفة إلى التوافق االجتماعي

 األيتام والعجاة وكبار السن.

 

 الرحو  الثقافية والسياحية -

 ئرة الرعاية الطالبية العديد من الرحالت للمناطق الحضارية والسياحية واألثرية في المملكة منها:اتنظم د

 .مدينة البتراء 

  الخاصة.منطقة العقبة االقتصادية 

 .وادي رم 

 .جرش وعجلون 

 .محمية ضانا وحمامات عفرا 

 .أم قيا والحّمة األردنية 

  وباقي المحافظات  عمان. 

 البحر المي  والمغطا. 

 زيارات علمية واجتماعي. 

 داء مناسبك العمرة.لكة العربية السعودية ألمينظم المكتب رحلة دينية للم 

  

 دائــرة الن ـاط الرياضـي

ة( والمعسددكرات )الجوال بإعداد الخطط الفصددلية والسددنوية فيما يتعلق بالنشدداطات الرياضددية والنشدداطات الكشددفيةتقوم الدائرة 

م من الطلبة سددددواء أكانوا من الفرق الرياضددددية أ ،وبرامج جائاة األمير الحسددددن للشددددباب وتعميمها على أكبر عدد ممكن من الطلبة

لشددبابية اوتعمإ على زيادة تفاعإ الجامعة مع المجتمع والمؤسددسددات  ،الكشددفياألخرين الرا بين في ممارسددة نشدداطهم الرياضددي و

لرياضدددديين وتسددددعى إلى عقد الندوات الرياضددددية التي تتعلق بالتدريب للمشددددرفين ا ،والتربوية والرياضددددية من خالل هذه األنشددددطة

 حافظات.واألندية والمراكا في الم وتقوم بخدمة المؤسسات الرياضية ،والمجتمع المحلي بقصد رفع كفاءة التدريب الرياضي

كما  ،وتشدددرف الدائرة على العديد من األنشدددطة التي تقام بالمناسدددبات واألعياد الوطنية وبما يختج بالجانب الرياضدددي منها

 تشرف على نقإ شعلة اليرموك من موقع معركة اليرموك إلى الحرم الجامعي وكذلك حفالت التخريج لطلبة الجامعة كإ عام.
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 الدائرة األقسام التالية:وتضم 

 (3064. قس  التدريب الرياضي )  اتت 1

 يقوم هذا القسم بتقديم النشاطات التالية:

ن الطلبة أ. وضددددع خطط التدريب الرياضددددي العامة لطلبة الجامعة واإلشددددراف على تنفيذها وإفسدددداح المجال ألكبر عدد ممكن م

 للمشاركة ببرنامج التدريب الرياضي.

 طط الخاصة الختبارات المستوى للفرق الرياضية في الجامعة  والعمإ على تطويرها.ب. متابعة الخ

اريات والبطوالت ج. متابعة الطلبة المقبولين على نظام التفوق الرياضي من حي  انتظامهم بالتدريب الرياضي واالشتراك بالمب

 الرياضية وتنسيب العقوبات الالزمة للمخالفين منهم.

 ريب الرياضي للفرق الرياضية بالتنسيق مع المشرفين والمدربين المعنيين.د. وضع جداول التد

 هـ. إقامة اللقاءات الرياضية واإلشراف على تنظيم الدورات الرياضية في الكليات واألقسام.

( 40وعددهم ) اي  و. اإلشراف على اختبارات التفوق الرياضي التي تعقد قبإ بداية كإ عام دراسي لقبول الطلبة المتفوقين رياض

 وطالبة. ب اطال

 ز. تنظيم الدورات والبطوالت الرياضية الداخلية والخارجية في األلعاب المختلفة.

 ح. االحتفاظ بسجإ خاص للطلبة الرياضيين في جميع األلعاب الجماعية والفردية.

 

 (2070. قس  المعسكرا  والجوالة وجائ ة الحسن لل باب )  اتت 2

 م النشاطات التالية:يقوم هذا القسم بتقدي

معسكرات ال ،المعسكرات الترويحية ،أ. وضع خطة عمإ سنوية إلقامة المعسكرات الطالبية وتشمإ )معسكرات العمإ التطوعي

الردنية امعسددكرات حوارات شددبابية لطلبة الجامعات  ،معسددكرات جائاة الحسددن للشددباب( ،المعسددكرات الرياضددية ،التدريبية

 لسفة جامعة اليرموك.بحي  تنسجم مع أهداف وف

مجال خدمة  وتنظيم المسدددابقات الكشدددفية الخاصدددة بمرحلة الجوالة في ،ب. تشدددكيإ عشدددائر الجوالة والجواالت من طلبة الجامعة

 وتنمية المجتمع والرحالت االستكشافية سيرا  على األقدام.

 وتنمية وتطوير المجمع. ج.  إقامة معسكرات العمإ داخإ الحرم الجامعي وخارجه بقصد المساهمة في خدمة

عة لكإ طالب شددراف على برنامج جائاة الحسددن للشددباب الذهبية وتنظيم انتسدداب الطلبة إليه ووضددع خطة التدريب والمتابد. اإل

 وطالبة وتحديد المشرفين والتابعيين للبرنامج.

 عمإ التطوعية.هـ. العمإ على إنشاء مخيم تدريبي متعدد األ راض لطلبة الجامعة عن طريق معسكرات ال

 دي الكشفي مستقبال.و. تنظيم دورات تدريبية كشفية لطلبة الجامعة بقصد إعداد القيادات الكشفية التي تؤهإ الطلبة للعمإ القيا

 ز. إقامة التجمعات الكشفية لمرحلة الجوالة والمعسكرات الطالبية على المستوى المحلي والعربي.

يات ودوائر الجامعة بعد ح. تنظيم فرق عمإ تطوعي وفرق طوارئ د قديم الخدمات لمختلف كل دريب تاخإ الجامعة تتولى ت

 الطلبة لهذا النشاط.

 ط. المشاركة في الحفالت والمناسبات الوطنية التي تقيمها الجامعة.
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 جائ ة الحسن لل باب

 والذهبية(. ،والفضية ،)البروناية العمإ في برنامج الجائاة تطوعي ولها ثالث مستويات

خراط في المشدداركة الذاتية في أربعة برامج شددبابية عام باالن 25-14تجسددد فكرة الجائاة إتاحة الفرصددة للشددباب األردني من سددن وت

جائاة الذهبية النشاط الرياضي. وكذلك مشروع اإلقامة الخارجي لمستوى ال ،الرحالت ،المهارات ،تربوية ال منهجية هي: الخدمات

 ،العدالة ،م الحريةات. يعتمد نجاح الجائاة على تفهم المشدداركين ألهمية البرامج حي  أنها تجسددد مفاهيالتي تنطبق على طلبة الجامع

 المحبة وتحمإ المسؤولية وخدمة المجتمع. ،التعاون والمشاركة

 ويمكن لطلبة الجامعة الحصول على نشرات خاصة حول الجائاة من مكتب قسم المعسكرات والجوالة.

 

 (2050رياضي )  اتت قس  التنظي  ال .3

 يقوم هذا القسم بتقديم النشاطات التالية:

 تأمين المواصالت والتغذية الالزمة للفرق الرياضية. -أ

 متابعة الصيانة المستمرة بكافة أشكالها لمبنى الجمنازيوم. -ب

 إعداد الصالة لحفالت التخريج وجميع المناسبات واالحتفاالت التي تقام في مبنى الجمنازيوم. -ج

 اظ بالسجالت التالية:االحتف -د

 . سجإ الفرق الرياضية وأسماء الالعبين.1

 . سجإ البطوالت والمسابقات الرياضية الرسمية.2

 . سجإ اللقاءات واأليام الرياضية الودية.3

 . سجإ النتائج للبطوالت والمسابقات الرياضية.4

 لرياضية.تأمين اإلسعافات األولية للفرق الرياضية خالل المباريات والبطوالت ا -ه

 توفير الحجوزات للقاعة والمالعب المرافقة للطلبة واألندية والمؤسسات الوطنية. -و

 

 لعاب الجماعية والفردية التالية:ويستطيع الطالب أن يمارس رياضته المفضلة في األ

 . كرة اليد3. كرة السلة                      2. كرة القدم                      1

 . التنا األرضي6. كرة الطاولة                   5                   . كرة الطائرة4

 . الكاراتيه9. التايكواندو                      8. االسكواش                     7

 . الشطرنج12. السباحة                      11. الجمباز                      10

 الرمي(. ،الوثب ،)الجري . ألعاب القوى14    . المبارزة                 13

 

 القبول حسب التفوق الرياضي والفني 

حي  يتم اختيارهم في بداية كإ عام من خريجي  اوفني   اا من المقاعد كإ عام للطلبة المتفوقين رياضدددي  تخصدددج الجامعة عدد  

% في كلية 80يقإ معدل الطالب في الثانوية العامة عن الثانوية العامة الذين يتمتعون بقدرات رياضددددددية وفنية متفوقة على أن ال 

% في بقية التخصددددصددددات. وهناك الئحة 65و ،% في كليات الشددددريعة والقانون واإلعالم70وعن  ،الحجاوي للهندسددددة التكنولوجية

مجلا التعليم  للتفوق الرياضدددددي والفني يتم اختيار هؤالء الطالب بموجبها على أسددددداس تنافسدددددي وفق نظام نقاط محدد ومعتمد من
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العالي. يقبإ الطالب بعد اجتيازه امتحان القدرات الفنية والرياضددددددية الذي تعقده عمادة شددددددؤون الطلبة لهذه الغاية وال يااد الطالب 

 عالمات على معدله في الثانوية العامة.

 

 اترناد الوظيفي ومتابعة الخريجينمكتب 

ردنية ت األهللا الثاني باسدددتحداث مكاتب لعرشددداد المهني في الجامعااسدددتجابة لر بة وتوجيهات صددداحب الجاللة الملك عبد

لفنية واإلرشدداد قام  جامعة اليرموك باسددتحداث مكتب لتنفيذ هذه الر بة السددامية في عمادة شددؤون الطلبة ليتولى خدمات المشددورة ا

 .سويقية لخريجي الجامعاتالمهني في مجاالت مهارات االتصال وطرق الحصول على فرص العمإ بما يعاز الفرص الت

 

 الفكــــرة

جاء إنشددداء مكاتب اسدددتشدددارات مهنية متخصدددصدددة في حرم الجامعات وتح  إشدددراف عمادات شدددؤون الطلبة في الجامعات 

إ بما يعاز االردنية لتقديم خدمات المشورة الفنية واإلرشاد المهني في مجاالت مهارات االتصال وطرق الحصول على فرص العم

ي ومؤسسات بحي  تكون هذه المكاتب حلقة من حلقات التواصإ بين المجتمع الطالب ،إ التسويقية لخريجي الجامعاتمن فرص العم

 .اوإقليمي   االقطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني محلي  
 

 

 األ دا 

 .لك من خاللتقديم خدمات النصح واإلرشاد بما يحقق الموائمة بين مخرجات النظام التعليمي ومدخالت سوق العمإ وي

 .توفير قاعدة بيانات عن احتياجات أسواق العمإ من الموارد البشرية -

 ا.وإقليمي   امحلي   الموائمة بين مهارات االتصال التي يتم بموجبها تدريب الطالب عليها مع االحتياجات الحقيقية لسوق العمإ -

 .لة تعليمهم الجامعيمساعدة الطلبة في تأمين فرص عمإ دائمة بعد التخرج أو مؤقته خالل مرح -

 .وفعاليات القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني ،فتح قنوات االتصال بين المجتمع الطالبي في الجامعات -

 

منها جامعة ضجامعة ومن  23مكاتب خاصة للتأهيإ الوظيفي في  2004نشىء صندوق الملك عبدهللا هلل الثاني للتنمية عام أ

 :نخراط في التدريب الالزم لدخول سوق العمإ من خاللواإل ،اكتساب الخبراتحي  تساعد الطلبة على  ،اليرموك

نشدداء مشدداريع إعقد الدورات المختصددة وورش العمإ في مجاالت مختلفة كمهارات االتصددال والقيادة وإعداد السدديرة الذاتية وكيفية 

لفرص اخالل ربطهم بسددوق العمإ وإتاحة  من ،ومسدداعدة الطلبة الخريجين في الحصددول على فرص عمإ دائمة ومؤقتة ،اقتصددادية

 .أمامهم للقاء أرباب العمإ عبر األيام الوظيفية التي تنظم في فترات مختلفة من السنة

امج تسهم في تشكإ مكاتب التأهيإ الوظيفي حلقة وصإ بين الطلبة الممياين في الجامعات وعدد من المؤسسات التي تنفذ بر

ركة في أنشطة شبابية إي تتيح هذه المؤسسات للطلبة فرص المشا ،دوق الملك عبدا هلل الثاني للتنميةالتنمية الشبابية وعلى رأسها صن

 .محلية وخارجية

 . يتبنى مكتب التأهيإ الوظيفي المبادرات الطالبية وتقديم الدعم اللوجستي

 .تنفذ مكاتب التأهيإ الوظيفي برامج أخرى تعنى بالتوعية والتثقيف بأمور تهم الطلبة
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 خدما  المكتب

 : تدريب الطلبة على مهارات

 .إجراء مقابالت العمإ عند التقديم للوظائف -

 .إعداد السيرة الذاتية -

 .عقد ورشات العمإ المتخصصة -

ويلك ضمن  .عمليةعداد وتنظيم برامج تدريبية تطبيقية متطورة لتمكين الطلبة من الحصول على الحدود الدنيا من الخبرة الإ -

 .التخرج تخصصاتهم قبإ

 .واق العمإتوفير متطلبات ووسائإ انتقال الطلبة من البيئة الجامعية األكاديمية إلى البيئة المهنية والعملية ألس -

 .اين من طلبة الجامعةتوفير الظروف البيئية واإلمكانات المناسبة لدعم المبدعين والمتميّ  -

 . طننتماء للوونشاطات الخدمة العامة لتعايا اإلتشجيع الطلبة للمشاركة في المعسكرات وبرامج العمإ التطوعي  -

 .فتح قنوات االتصال بين المجتمع الطالبي في الجامعة وفعاليات القطاع الخاص -

 ،التشغيإوصندوق التنمية  ،فتح قنوات االتصال مع مؤسسات حكومية وخاصة مثإ المركا الوطني لتنمية المارد البشرية -

 .منآبإ طلبة للوصول إلى أفاق جديدة والتفكير الخالق والبح  والتطوير لمستقمؤسسة انجاز ويلك لتوسعة مدارك ال
 

 : برامج المكتب

 : برمامج درب .1

  "LOYAC"من قبإ صندوق الملك عبدا هلل الثاني للتنمية وشريكه مركا ،وهو برنامج تدريب محلّي "Drab" يطبق

مام إلى شركة حي  يقومون باالنض ،في الجامعات األردنية للطلبة األردنيين ،وبدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي

 .أسابيع مدفوعة على األقإ 8ضمن قطاع خاص/ عام أو مؤسسة  ير حكومية تستضيفهم كمتدربين لـ 
 

 برمامج دع  السفر .2

الجامعات بة بهدف دعم طل ،2006قام صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية بإطالق برنامج دعم السفر الدولي في العام 

 ،(اأو كلي   السفر )جائي  األردنية للمشاركة في األنشطة الشبابية المختلفة في أنحاء العالم. يغطي هذا البرنامج تكاليف تذاكر ا

من أية عقبات أو  وتكاليف الفياا للطلبة المتميّاين في األنشطة الالمنهجية الهادفة. إن الهدف من هذا البرنامج هو الحد

 ،المؤتمرات ،ببرامج تبادل الطال ،د تمنع الطلبة األردنيين من المشاركة في تلك الفعاليات من الندواتصعوبات مالية ق

 ةيرجى زيار ،الطلب البرامج التدريبية والنشاطات األخرى. لمعرفة المايد عن شروط البرنامج وعملية تعبئة

 http://www.kafd.jo/sites/default/files/International_Travel_Support_Application.pdf 

 برمامج دع  م اري  التخرج .3

لملك عبدهللا من خالل صندوق ا ،هدف هذا البرنامج إلى تمويإ تكاليف البح  والتطوير لمشاريع التخّرج لطالب الجامعات

لة الملك عبدهللا الجويلك استجابة لرؤية  ،وهو يستهدف المشاريع التي ينفذها الطالب في الجامعات األردنية ،الثاني للتنمية

المالئمة ومنحهم  من خالل تهيئة الظروف والبيئة ،الثاني المعظم في دعم اإلبداع والمبدعين والمتمياين من طلبة الجامعات

ية التطور والتقدم لمساعدة مسيرة األردن في عمل ،اإلمكانيات والوسائإ التي تمّكنهم من إبراز إبداعاتهم الفكرية والفنية

 .إيجابية وملموسة وتحقيق نتائج

 لمايد من المعلومات واالستفسارات مراجعة مكتب التأهيإ الوظيفي/ عمادة شؤون الطلبة/ الطابق األرضي

 kafd@yu.edu.jo     ي  لكترونالبريد اإل

 2280فرعي   7211111هاتف 
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 واتدارية ةـــالعلمي  ـــالمراك
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 اللغا  مرك 

 يتولى المركا المهام التالية:  ،كبر المراكا في الجامعةأوهو من  1979أنشىء المركا عام 

بهدف  اآلف طالب وطالبة من مختلف التخصدددصدددات فصدددلي ا 6نجلياية لما يقارب تدريا متطلبات الجامعة في اللغة اإل .1

 .تحسين أداء الطلبة في اللغة اإلنجلياية وإكسابهم مهاراتها المختلفة

 .ه بهفي حالة نجاح 99في اللغة اإلنجلياية في مستوى البكالوريوس يعفى من مساق ل.ز تدريا مساقين إجباريين  .2

المحلي  ودورات في مختلف مهارات اللغة اإلنجلياية مثإ دورات امتحان التوفإ ،دورات مسددددداندة لهذه المسددددداقاتعقد  .3

لمجتمع المحلي ع من أجإ خدمة أبناء اويلك بالتعاون مع مركا الملكة رانيا للدراسددددات األردنية وخدمة المجتم ،والدولي

 .والمؤسسات الحكومية والخاصة

 .تدريا متطلبات الجامعة في اللغة العربية لما يقارب ستة أالف طالب وطالبة .4

ة مع مؤسسات أجنبية برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها ويتم تنفيذ هذا البرنامج من خالل اتفاقيات دولي تقديم وتطوير .5

فرجينيا الصدددددديفي الذي يعد من أقدم برامج اللغة  –ومن أهمها برنامج جامعتي اليرموك  ،حكومية وخاصدددددددة أكاديمية

تكسدددددداس وهناك برامج أخرى يتم تنفيذها بالتعاون مع جامعات مينيسددددددوتا وريتشددددددموند و ،العربية لألجانب في األردن

عربية للطلبة إضددددددافة إلى برامج اللغة ال ،وماسدددددديينوبرنامج اللغة العربية للدبل ،الباوسددددددو وعدد من الجامعات األوربية

 .الماليايين بالتعاون مع عدد من الجامعات في ماليايا إضافة إلى برامج للطلبة من كوريا وتايوان

الطالب  تدريا اللغة العربية في عدة مسدددتويات يخضدددع الطلبة المسدددجلين في البداية إلى امتحان مسدددتوى ومن ثم يدرس .6

بية أل راض ا اللغة العرويدرس المركا أيضددددد   ،ة المختلفة: القراءة والكتابة والمحادثة واالسدددددتماعالمهارات األسددددداسدددددي

 .خاصة

د التام في حوسبة امتحان المستوى وامتحانات المساقات اإلجبارية لضمان سرعة إستخراج النتائج للطلبة وضمان الحيا .7

 .قياس أداء الطلبة وتقويم تحصيلهم

 

http://langcenter.yu.edu.jo 

languages.cen.edu.jo 

 2251فرعي  0096227211111هاتف 
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 أعضاي  يئة التدريس في مرك  اللغا 

 البريد اتلكترومي  المؤ ل العلمي الرتبة اكس 

 omarokasha@yu.edu.jo دكتوراه استاي عمر يوسف عكاشه حسن

 ahlamm@yu.edu.jo ماجستير استاي مساعد احالم واصف قاسم مسعد

 anatour@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد مإ شحاده علي الناطورا

 dima.h@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد ديما علي محمد حجازي

 saharmad@yu.edu.jo ماجستير استاي مساعد سحر محمد شريف الجادهللا

 safa_s@yu.edu.jo ماجستير استاي مساعد صفاء شريف كليب الشريده

 linda@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد حمن راضي عبيدلينداء عبدالر

 halah@yu.edu.jo دكتوراه استاي مساعد هاله فايا فارس الحمد

 asma.alheeh@yu.edu.jo ماجستير مدرس اسماء عبدالسالم اسماعيإ الحيح

 banan.k@yu.edu.jo ماجستير مدرس بنان محمد عبدهللا القرعان

 halimah.salleh@yu.edu.jo ماجستير مدرس سإحليمه صالح مصطفى ابوالع

 dghazaleh@yu.edu.jo ماجستير مدرس دياال حاتم صديق ابو االه

 rijan.o@yu.edu.jo ماجستير مدرس ريجان عبده حسن عبيدات

 salemsaadeh81@yu.edu.jo ماجستير مدرس سالم مصطفى حسين سعاده

 sumayahfk@yu.edu.jo ماجستير مدرس سميه فؤاد سليم خصاونه

 emadcorner@yu.edu.jo ماجستير مدرس عماد صالح محمود عوض

 maramf@yu.edu.jo ماجستير مدرس مرام مفيد فالح العبدهللا

 manarasqalan@yu.edu.jo ماجستير مدرس منار محمد محمود عسقالن

 meera.hijazi@yu.edu.jo ماجستير مدرس ميره عبدالرحمن محمد الحجازى

 nadiam@yu.edu.jo ماجستير مدرس موسى سليمان الذياب ناديه
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 ا ــوالمعلوم بــالحاس  ــمرك

لمجتمع لوحدات الجامعة المختلفة وا الحاسدددددوبيةتقديم الخدمات ل ،30/6/1979بتاريخ أنشدددددئ مركا الحاسدددددب والمعلومات 

وقسدددم إدارة  ،اديميةكنظمة األوقسدددم األ ،قسدددم الديوان لية:المحلي وتطوير األنظمة وتقديم الدعم الفني و يرها من خالل األقسدددام التا

شبكات ،أنظمة المعلومات وقسم  ،لبشريةانظمة الموارد أوقسم  ،نظمة المالية والتأمين الصحيوقسم األ ،وقسم أنظمة الحاسوب وال

 .نظمة اللوازم والخدمات والصيانةأوقسم  ،رشفةخدمات الويب واأل

 ية:ويتولى المركا المهام التال

 برمجة أنظمة المعلومات الحاسوبية لوحدات الجامعة المختلفة وإدامتها وتطويرها لتلبي احتياجات العمإ. .1

 إدامة وتطوير مواقع الجامعة والخدمات االلكترونية المتعددة. .2

 تشغيإ وإدامة أجهاة الخوادم الرئيسية ووحدات تخاين بيانات الجامعة الرئيسية وتحديثها وتطويرها. .3

 خدمات الدعم الفني إلدامة عمإ أجهاة الحواسيب الشخصية وتوابعها.تقديم  .4

 الموظفين.تشغيإ وإدامة شبكة الجامعة وتوفير خدمة اإلنترن  لجميع مختبرات الجامعة ومكاتب أعضاء هيئة التدريا و .5

لدراسددات ة رانيا لتقديم خدمات التدريب واالسددتشددارات في حقول أنظمة الحاسددبات والمعلومات بالتنسدديق مع مركا الملك .6

 األردنية وخدمة المجتمع.

 .يحتضن المركا امتحانات الرخصة الدولية في استخدام الحاسوب المعتمد من اليونسكو .7

التطبيقات ووالبرمجيات  ،وأجهاة ومعدات الشبكات ،يقوم بشكإ دائم ومستمر بوضع المواصفات الفنية لألنظمة الحاسوبية .8

 ة المختلفة.ها وملحقاتها المختلفة التي تتطلبها طبيعة أعمال وحدات ومرافق الجامعوأجهاة الحواسيب الشخصية وتوابع

ابعة لدائرة اللوازم يشارك العاملون في المركا في اللجان الفنية المنبثقة عن لجنة العطاءات المركاية ولجنة المشتريات الت .9

 لدراسة عروض شراء تلك األنظمة والبرمجيات واألجهاة والمعدات.

 

http://cic.yu.edu.jo  

computer.center@yu.edu.jo 

  2551فرعي  0096227211111هاتف 
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 القسرية والهجرة والناتحين الوجئين دراسا  مرك 

رة القسرية النازحين والهجبتوجيه من صاحب السمو الملكي األمير الحسن بن طالل المعظم أنشئ مركا دراسات الالجئين و

متداد اوالمركا هو  ،28/7/1997( بتاريخ 1396وقد تأسددددددا المركا بموجب قرار مجلا التعليم العالي رقم ) ،بجامعة اليرموك

 .12/7/1992لبرنامج دراسات الالجئين والنازحين الذي تأسا في الجامعة بتاريخ 

ه بعض ه إدارة الجامعة ضدددمن موازنتها السدددنوية إضدددافة إلى ما تقدمويعتمد المركا في تمويله بشدددكإ رئيا على ما تخصدددصددده ل

نوية خاصدددة سدددكما تخصدددج عمادة البح  العلمي والدراسدددات العليا في الجامعة موازنة  ،المنظمات الدولية واإلقليمية من تبرعات

 لدعم بعض األبحاث التي ينفذها المركا.

 

 :المهام التاليةالمرك   يتول 

هرة عالمية كظا ،اء البحوث والدراسددددات المتعلقة بقضددددايا اللجوء والناوح التي تتفاقم يوما بعد يومإجراء وتشددددجيع إجر .1

 تؤثر على األرض واإلنسان.

وقد بدأ  ،اقتراح تدريا مسددددداقات تتعلق بالهجرة القسدددددرية في الجامعة كمتطلبات اختيارية في الخطط الدراسدددددية للطلبة .2

 .1997/1998الجئون والنازحون" لطلبة الجامعة بداية العام الدراسي المركا فعليا بتدريا مساق "السكان ال

 .تنمية الوعي واإلدراك بقضايا اللجوء والناوح التي أصبح  تبعاتها المتعددة تؤثر على البشرية جمعاء .3

 .وتبادلها مع مراكا البح  المشابهة في العالم ،إصدار النشرات والمطبوعات الخاصة بالهجرات القسرية .4

 .المؤتمرات والندوات حول مختلف القضايا يات العالقة بقضايا اللجوء والناوحعقد  .5

 .تدريب كوادر محلية وإقليمية عاملة في مجال رعاية الالجئين لتكون قادرة على مجابهة األحداث الطارئة .6

 

 :و يطمح المرك  إل  أن

   في منطقة الشرق األوسط امرموق   ابحثي   ايصبح مركا. 

  في التنفيذ واقتراح المشروعات البحثية ،خالل رفده بباح  ليكون محور العملية البحثيةتعايا كادره من.  

 ان هذا حي  ك ،إعادة مسددداق "السدددكان الالجئون والنازحون" إلى خطة البكالوريوس في الجامعة كمتطلب جامعة اختياري

الدولي  لتوصدديات المؤتمر ايلك تنفيذ  حي  يأتي  ،(110المسدداق موطنا في قسددم االقتصدداد فيما سددبق تح  رما ورقم )ق 

( حول "الالجئون واألمن والتنمية المسدددددتدامة في الشدددددرق األوسدددددط: 2016آيار  16 –15الذي عقده المركا في عمان )

 .لجنوب" ويلك تح  رعاية دولة رئيا الوزراءا –الحاجة إلى حوار الشمال

 .إقامة برنامج ماجستير في دراسات الهجرة القسرية 
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 الجودة وضمان اكعتماد مرك 

الخدمات التي تقدمها  ايير العالمية والوطنية في كافةا من الجامعة لالرتقاء بمكانتها الُمسدددتحقة ومتابعة مدى تطبيق المعسدددعي  

العتماد م. حي  يضددددطلع المركا بمهمات متابعة مؤشددددرات ا2003فقد تم تأسدددديا المركا في العام  ،للمسددددتفيدين من تلك الخدمات

قوم المركا وبشكإ يه(. كما دكتورا ،ماجستير ،وضمان الجودة لكافة البرامج األكاديمية في الجامعة بمستوياتها الثالثة )بكالوريوس

الدعم المهني  مسدددددتمر بإعداد برامج تدريبية ألعضددددداء الهيئة التدريسدددددية في الجامعة قائمة على دراسدددددة الحاجات التدريبية لتوفير

خدمة  ،يالبح  العلم ،واألكاديمي وبما يتناسدددب مع طبيعة عمإ عضدددو الهيئة التدريسدددية تتضدددمن أربعة محاور رئيسدددة )التدريا

 وخدمة الجامعة(.  ،تمعالمج

 

 ويتول  المرك  المهام التالية: 

ية بما يقوم المركا بالتعاون مع الكليات األكاديمية بالسددددعي للحصددددول على اعتمادات وشددددهادات ضددددمان الجودة عالم .1

 .ستراتيجيةيحقق رؤية ورسالة وأهداف وقيّم الجامعة وخطتها اإل

 :تيةيهدف المركا إلى العمإ على تحقيق األهداف اآل .2

 .على معايير االعتماد األردنية متابعة مؤشر االعتماد للتخصصات األكاديمية في الجامعة بناء   .3

 .الحصول على االعتماد المحلي لجميع البرامج األكاديمية في الجامعة .4

 .الحصول على االعتماد الدولي لبرامج أكاديمية مختارة في الجامعة .5

 .ؤساء األقسام المعنيين بالايارةلتنسيق ما بين لجان هيئة االعتماد ورا .6

 .تابعة تقارير هيئة االعتماد الصادرة بعد الايارة وأخذ اإلجراء الالزمم .7

 .تابعة امتحان الكفاءة الجامعية وتحليإ النتائج على مستوى الجامعةم .8

 .لجامعة اليرموك ستراتيجيةمتابعة تطبيق المحاور المتعلقة بمحور الجودة في الخطط اإل .9

 .ي تحقيق معايير جودة مؤسسات التعليم العالي األردنيةاإلسهام ف .10

 ا.ودولي  ا وإقليمي   ااالرتقاء بوضع الجامعة ضمن تصنيف الجامعات محلي   .11

 .توفير التدريب الالزم ألعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة .12

  .تأهيإ األعضاء الجدد ودعمهم ألداء مهامهم .13

  ج االرتقاء بمستوى الهيئة التدريسية.تنفيذ سياسات الجامعة وتطلعاتها التي تخ .14

ى الجامعة في مراقبة موقع الجامعة في التصدددنيفات العالمية للجامعات واقتراح آليات العمإ المناسدددبة لالرتقاء بمسدددتو .15

 تلك التصنيفات. 
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 المجتم  وخدمة األردمية للدراسا  راميا ةالملك مرك 

ألردنية م ويلك بعد أن تم دمـدددددـدددددج: مركا الدراسات ا2006آب  28حي  تأسا في  ،هو أحـدددددد المراكا العلمية في الجامعة

بدورها  اوإيمان   اعرفان   ،ة رانيا العبدهللاوقد تـددددددددم توشدديح المركا باسددم صدداحبة الجاللة الملك ،ومركا االسددتشددارات وخدمة المجتمع

جتمع الجليإ في خدمة قضددايا الوطن والمواطن وعملها الدؤوب من أجـدددددددإ توفير كإ أسددـدددددددـدددددددباب الرقي واالزدهار ألفـدددددددراد الم

 .ومؤسـســـاته

ريددب من تددد وتنطوي رؤيددة المركا على تقددديم خدددمددة للمجتمع المحلي واإلقليمي يات نوعيددة متمياة في جميع الميددادين

ن األردني واسددتشددارات ودراسددات لتغطي جميع قضددايا المجتمع المحلي والعربي. ويتطلع المركا إلى تقديم أفضددإ الخدمات للمواط

ل األمثإ للموارد والعربي وإكسددددابه المهارات الفنية والعلمية ويتأتى يلك من خالل التوظيف الكامإ للقدرات واإلمكانات واالسددددتغال

 .ية في الجامعةالمالية والبشر

 ويتول  المرك  المهام التالية: 

اء كان  لوقوف على طبيعة هذه المشدددكالت والمعوقات سدددواالتي تواجه المجتمع األردني و سدددتراتيجيةدراسدددة القضدددايا اإل .1

 .اجتماعية ..الخ( وأساليب معالجتها ،اقتصادية ،)سياسية

تغطي جميع لفي جميع الميادين من تدريب واستشارات ودراسات  تقديم خدمة للمجتمع المحلي واإلقليمي يات نوعية متمياة .2

 قضايا المجتمع المحلي والعربي.

توظيف الكامإ تقديم أفضدددددإ الخدمات للمواطن األردني والعربي وإكسدددددابه المهارات الفنية والعلمية ويتأتى يلك من خالل ال .3

 .ة في الجامعةللقدرات واإلمكانات واالستغالل األمثإ للموارد المالية والبشري

ي القطاعين العام في تأدية الخدمات المسدداعدة للمؤسددسددات ف واالسددهاماالحتياجات المجتمعية  وتلبيةاالسددتشددارات الفنية  تقديم .4

حقيق الكفاءة توالخاص سددددددواء داخإ المملكة أو خارجها ويلك وفق المعايير الدولية والمحلية المعتمدة لكإ برنامج من أجإ 

 والفعالية. 

 .رجة الدبلوم )سنة دراسية واحدة( باإلضافة للدورات المختلفة والمتنوعة في جميع الميادينمنح د .5

 .القيام ببحوث ودراسات علمية عن المجتمع األردني ونشرها .6

 .عالقة بأهداف المركــاالتنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية يات  .7
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 األردمية المرأة لدراسا  بسمة ةميراأل مرك 

محلي في إلشدددددراك المرأة في المجتمع ال ،جاء إنشددددداء مركا األميرة بسدددددمة لدراسدددددات المرأة األردنية في جامعة اليرموك

ط السدددلبية السدددائدة القطاعين العام والخاص مع المرأة في القطاع األكاديمي )بوصدددفها معلمة أو طالبة( في تغيير االتجاهات واألنما

 عن المرأة األردنية.

تكا على تر ،ة علميةإلى جنب مع الرجإ في العملية التنموية الشدددداملة وفق منهجي امن فهم ألهمية إدماج المرأة جنب   اوإنطالق  

 ،اعلة مع الرجإلتأخذ مكانتها ودورها الطبيعي شددددددريكة ف ،والعمإ على تمكين المرأة وتأهيلها ،نتائج البحوث والدراسددددددات العلمية

 وعلى المستويات كافة. ،وإتاحة الفرص أمامها في المجاالت المختلفة

 .3/1/2011تاريخ  ،(2011/1جاء تأسيا المركا بموجب قرار مجلا أمناء الجامعة في جلسته رقم )

  

 ويتول  المرك  المهام التالية:

بتكافؤ الفرص  تتمتع فيه المرأة ،المسددددداهمة في بناء مجتمع يتميا بمايد من التنوع والديمقراطية واحترام حقوق االنسدددددان .1

 .وسبإ التقدم في مختلف مناحي الحياة

 .أة األردنيةالتطلع نحو ريادة علمية في مجال البحوث االجتماعية ودراسات المر .2

 .جراء دراسات وأبحاث علميةإ .3

 .تقديم خدمات استشارية .4

 .القيادات النسائية تقديم برامج تدريبية تساعد على توفير الظروف المناسبة لتعايا قدرات المرأة األردنية واعداد .5

بط منها اصددددة ما يرتتوفير مناخ علمي مالئم ويلك بتفعيإ البح  العلمي وتناول قضددددايا المجتمع األردني ومشددددكالته وخ .6

 .واستثمار الكوادر المتخصصة من أعضاء هيئة التدريا ،بالمرأة للوصول ألنسب الحلول

شدداملة على صددناعة السددياسددة االجتماعية وتقويمها والتواصددإ مع المخططين وصددناع القرار للمسدداهمة في قيادة التنمية ال .7

 .المستوى الوطني
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 واكبتكارالريادة  مرك 

 دول المجاورةساهم  اإلصالحات األخيرة في تعليم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والمطالب الصعبة لها في األردن وال

عالي في تكنولوجيا الم قة تنظيم شددددددركات تكنولوجيا المعلومات واالتصددددددداالت. لعب التعليم ال علومات في تحول ملحوظ في طري

تعاون من أجإ ا في تعايا أعمال تكنولوجيا المعلومات واالتصدددداالت من خالل إقامة الروابط وتعايا الا رئيسددددي  واالتصدددداالت دور  

د تم تأسددددديا فق ،عات واالنتقال إلى اقتصددددداد قائم على المعرفة. وكجاء من هذا الجهد الوطنيتقديم خدمة أفضدددددإ الحتياجات القطا

ي مجال تكنولوجيا ( في كلية الحجاوي للهندسددة التكنولوجية في محاولة لتعايا اإلبداع واالبتكار فAECE) واالبتكارالريادة  مركا

 ،ئة التدرياألفكار الفكرية القادمة من قطاع األعمال وأعضددددددداء هيبلورة ا ،واألهم من يلك ،المعلومات واالتصددددددداالت التطبيقية

 والطالب وتحويلها إلى منتجات حقيقية.

ات بتأسددددديا عدد من حاضدددددنات الصدددددناعة يات الصدددددلة من الشدددددركات الوطنية والدولية لتكنولوجيا المعلوم المركاوقام 

 واالتصاالت. 

 ويتول  المرك  المهام التالية:

 ئمة والخدمات ألصحاب المشاريع الريادية الفردية والشركات الصغيرة.البيئة المال تقديم .1

ندسدية وتصداميم تطوير البرمجيات في مجموعة متنوعة من التطبيقات بما في يلك التطبيقات الطبية والصديدالنية والعلوم اله .2

 ونمذجة النظم المعقدة والمحاكاة.  ،استراتيجيات األعمال والحلول ،النظام

لبية احتياجات ا للطلبة وأعضدداء هيئة التدريا للعمإ في المشدداريع التي يمكن أن توفر خبرات التعلم الصددعبة وتفرصدد   تقديم .3

 ومن المتوقع أن يقبإ خمسين طالب تدريب في كإ عام ولمدة ستة أشهر للتدريب في الحاضنات. ،السوق

يب العملي والمهارات من خالل التدر ،والبحوث ،الحاضددنات بمسدداعدة الطالب على تعايا قدراتهم والكفاءة الشددخصددية قيام .4

 في حإ المشكالت والمشاركة في أنشطة التعلم القائمة على المشاريع. 

 ي. الطالب من فهم طبيعة التفاعالت في مكان العمإ واكتساب المهارات المهنية والتقنية والعمإ الجماع تمكين .5

ت وتعايا المجاالت يات الصددلة بتكنولوجيا المعلومات واالتصدداالزيادة معرفة الطالب والتوعية حول أحدث التطورات في  .6

 اإلبداع واالبتكار وريادة األعمال لديهم. 

  توفير فرص وظيفية في مختلف التخصصات للخريجين المتمياين. .7

 على التقنيات الرائدة في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. بصورة مشتركةالمهنيين والمهندسين  تدريب .8
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 المفتوحة التعلي  ومصادر اتلكترومي التعل   مرك 

 

ذي اتخذه في جلسته واستناد ا إلى قرار مجلا العمداء ال (2/2018قم )موافقة مجلا األمناء في جلسته رعلى  إنشاؤه بناء   تمّ 

  .31/12/2017التي انعقدت بتاريخ  (47/2017رقم )
 

 الهد  والغاية من إم اي المرك :

حدث األسدداليب ويسددتخدم أ ،إن الهدف الرئيا من إنشدداء المركا هو اإلدارة الكلملة لموضددوع التعلّم اإللكتروني في الجامعة

طرح عبر تقنيات لتدريب وتجهيا وتمكين أعضاء هيئة التدريا من مختلف التخصصات في الجامعة للبدء في تطوير مساقات توال ـددُ

ا من  ،اإلنترن  طرح عبر االنترن  لمختلف الدرجات العلمية بدء  لدبلوم اوالتي سددددددتتطور مع الوق  لتصددددددبح برامج كاملة تـددددددددددددُ

ا  ،كتوراه عندما يتوفر العدد المطلوب من المسددداقات المطروحةوالبكالوريوس وانتهاء  بالماجسدددتير والد سددداسدددي ا من عمإ أوإّن جاء 

طرح عبر االنترن  باللغة العربية تكون موجهة بشكإ خاص الستقطاب ا لطلبة من المركا ستوجه نحو تصميم وتطوير مساقات تـدددددُ

ا وماليايا باإلضافة إلى تركي ،أندونيسيا ،مع التركيا على دول جنوب شرق آسيا ،جميع الدول العربية واإلسالمية ا التي تبدي اهتمام 

 متاايد ا في تعلّم اللغة العربية والشريعة اإلسالمية.

 

 الرؤية:

م التعليمي أن يصبح المركا مؤسسة يات شهرة عالمية لتوفير التعلّم اإللكتروني عالي الجودة يساهم في النهوض بالنظا

 والمنطقة والعاليم.

 

 الرسالة:

يئة التدريا هإنشداء مركا مسدتقإ للتعلّم اإللكتروني يسدتخدم أحدث األسداليب والتكنولوجيا لتدريب وتجهيا وتمكين أعضداء 

ت الرئيسددددددية األربعة والدعم الكامإ للمكونا ،ليكونوا قادرين على إنتاج محتوى إلكتروني عالي الجودة يتوافق مع المعايير العالمية

 إللكتروني.وأساليب التقييم والتواصإ ا ،ومحتوى التعلّم ،والطالب ،تشمإ: أعضاء هيئة التدريا للتعليم اإللكتروني والتي

 

 األ دا :

 لجامعة. تعايا ونشر ثقافة التعلّم اإللكتروني عبر االنترن  بين أعضاء هيئة التدريا والموظفين والطالب في ا .1

ما يعود بالنفع على يّا في التعلّم اإللكتروني عبر االنترن  باالعتراف العالمي من قبإ األوسدددددداط العلمية والدولية بالتم .2

 المجتمع األردني. 

والتكنولوجيا  ويسددددتخدم أحدث األسدددداليب ،الريادة في إنتاج محتوى إلكتروني عالي الجودة يتوافق مع المعايير العالمية .3

طبيقات وتقنيات أو رجمتها في النهاية إلى تبما يعود بالنفع على قطاع التعليم العالي في األردن والمنطقة والتي يمكن ت

 منتجات. 

  المساهمة في التحّول الرقمي المعلوماتي لجامعة اليرموك بما يخج التعليم الجامعي والدراسات العليا. .4

شطة في التعلّم اإللكتروني عبر اإلتعايا مكانة جامعة اليرموك باعتبارها جامعة رائدة ومو .5 نترن  بالتعاون ثوق بها ون

 لوثيق مع التعليم العالي في األردن والمنطقة.ا
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 مرك  األمير فيصل لتكنولوجيا المعلوما 

ين المعظم، من قبإ سمو األمير فيصـددددددإ بن الحس 29/7/2003افتتاح مركا األمير فيصإ لتكنولوجيا المعلومات بتاريخ  تمّ 

للتصميم والتطوير  ترك مـددا بين مركـددا الملك عبد هللا الثانيوقد جاءت فكرة تأسيا المركا نتيجة   للتـددعـددـدداون والتنسيـددـددق الـددـددمش

 .وجامعــة اليرموك
 

 مباة عن المرك 

د هللا الثاني جاءت فكرة تأسددديا مركا األمير فيصدددإ لتكنولوجيا المعلومات نتيجة للتعاون والتنسددديق ما بين مركا الملك عب

لى صناعة النظم علصناعية وتوطينها ويلك بما يمكن من امتالك القدرة للتصميم والتطوير وجامعة اليرموك بهدف نقإ التكنولوجيا ا

اجة حوصددددددناعة البرمجيات وتعديلها وكذلك تطوير وتعديإ البرمجيات العملياتية بما يلبي ( (Embedded Systemsالمضددددددمنة 

 القوات المسلحة األردنية والسوق المحلي.

 من التخصصات التالية :يعقد المركا سنويا  برنامجين لدراسة الماجستير ض

   لكترونية المختلفة نتيجة   لمتطلبات األنظمة اإل2003برنامج الماجستير في هندسة الحاسبات / النظم المضمنة والذي بدأ في عام

 رج للمشددداركين فيوبرمجياتها العاملة في القوات المسدددلحة واألجهاة األمنية األردنية بحي  يتم التركيا عند بناء مشددداريع التخ

 هذا البرنامج على تطوير الحلول التي تهدف إلى تطوير هذه األنظمة وبرمجياتها وتحديثها.

  بإ القوات المسلحة نتيجة   لتاايد الطلب عليه من ق 2009برنامج الماجستير في هندسة اإلتصاالت الالسلكية والذي بدأ في العام

 واألجهاة األمنية األردنية.

 جيوش الدول  اط القوات المسلحة واألجهاة األمنية األردنية باإلضافة إلى عدد من الضباط منالدارسين في المركا هم من ضب

من، جمهورية الي العربية الشددددددقيقة أو المدنيين من المبعوثين من هذه الدول )مملكة البحرين، دولة اإلمارات العربية المتحدة،

الدراسددة خارج  لى المسددتوى المحلي من الموظفين الذين ير بون فيالمملكة العربية السددعودية( ، هذا باإلضددافة إلى المدنيين ع

 أوقات الدوام الرسمي.

وهذه الدورات تعقد في الغالب  2006في المركا مع بداية النصددددددف الثاني من العام   فتح باب الدورات المتخصددددددصددددددة تمّ 

من الضدددباط في جيوش الدول العربية   المتدربينللمهندسدددين من ضدددباط القوات المسدددلحة واألجهاة األمنية األردنية أو للمهندسدددين 

 الشقيقة.

 

 :الرؤية 

   كري والمدني للتصميم والتطوير وتاويد المنتجات والخدمات لمختلف القطاعات، القطاع العس اومصدر   اأن يكون المركا مرجع

 والشركات في األردن وخارجه. ن خالل التعاون مع المؤسساتم  بشقية العام والخاص، ويلك في مجال تكنولوجيا المعلومات،

 .التعاون مع المراكا المماثلة في الدول الصناعية المتقدمة 

 ومشدددداريعهم  اعتماد المركا كمرجع اسددددتشدددداري لتقديم الحلول المالئمة ألية معاضددددإ فنية قد يواجهها المتدربون خالل أعمالهم

 المستقبلية.

 

 :الرسالة

وتقنية صدددناعة البرمجيات المالئمة، وتسدددخيرها لتلبية (  (Embedded Systemsامتالك تقنية صدددناعة النظم المضدددمنة 

، وتطوير القدرات في مجال تصدددنيع األنظمة اإللكترونية والبرمجية وتطويرها ومسدددتقبال   احتياجات العسدددكرية والمدنية، حاضدددر  اال

فيها سواء أكان  هذه األنظمة عسكرية أم  والتدريب العملي على عمليات تحدي  وتطوير األنظمة والمعدات والبرمجيات المستخدمة

 مدنية.
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 األ دا  

   ي المعدات الدفاعية فإيجاد برمجيات وطنية ) حديثة، قليلة الكلفة وسهلة االستيعاب( كبديإ   عن البرمجيات األجنبية المستخدمة

 يسددمح للمسددتخدم بأياد  أجنبية ال (Source Codesوالصددناعية والتي  البا   ما تكون قديمة، باهظة التكاليف، معقدة ومراجعها )

 بامتالكها.

 امعة اليرموك االعتماد على الذات في صددددناعة البرمجيات االسددددتراتيجية والتخلج من التبعية األجنبية، مسددددتعينين بما تمتلك ج

 ومركا الملك عبد هللا الثاني للتصميم والتطوير من كفاءات وقدرات فنية في شتى المجاالت.

 يإ من المهندسين البشرية المؤهلة والمدربة في مجال بناء النظم المضمنة وصناعة البرمجيات، وبالتالي رعاية ج إعداد الطاقات

برمجيات المتخصدددصدددين والمدربين على أحدث األسددداليب والتقنيات المسدددتخدمة في مجال بناء األنظمة واألجهاة والمعدات وال

 المرتبطة بها.

  أكتسدداب أحدث التطورات العملية والتقنية المتسددارعة في البيئات الصددناعية يات العالقة والسددعي المتواصددإ والدؤوب لمواكبة

 الممارسات في هذا المجال واألستفادة منها.

 ات واألنظمة في المسدددداهمة الفاعلة في تطوير الحلول المناسددددبة للمعاضددددإ الفنية، الحالية والمسددددتقبلية، والتي تتعرض لها المعد

 المدنية.المؤسسات العسكرية و

 اإلنتاج  المساهمة الفاعلة في تحدي  وتطوير المعدات، عسكرية ومدنية، وخاصة تلك التي خرج  من الخدمة أو توقف  خطوط

 والتاويد والدعم الفني في الدول المصدرة لها.

 

https://pfitc.yu.edu.jo 

pfitc@yu.edu.jo 

 5337463 6 00962هاتف: 

 

  

https://pfitc.yu.edu.jo/
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 الرسمية األردمية للجامعا  المكتبية الخدما  في  ـ  التمي مرك 

الخدمات المكتبية  ا فيتأسيا "تجمع مكتبي" إلدارة شبكة معلومات المكتبات الجامعية الرسميه األردنية باسم مركا التميّ  تمّ 

 ةيعقعه من جمعلى مذكره تفاهم مو األردن( حي  تم إنشدددددداؤه بناء   ،ربدإقره في جامعة اليرموك )وم ةللجامعات األردنية الرسددددددمي

ا للمركا بت ةالجامعات الرسددددمي نيسددددان  27اريخ األردنية وبموجب خطاب معالي وزير التعليم العالي بأن تكون جامعة اليرموك مقر 

 م. 2004
 

 المهام التالية:المرك   ويتول 

 .األردنية ةالرسمي ةومات المكتبات الجامعيإدارة شبكة معل .1

 .بغية تحقيق ترشيد النفقات ةتنسيق خدماتها المختلف .2

 .بمصادر المعلومات ةتنظيم المشارك .3

 .ةالرسمي ةاألردني ةتوصيد آليات العمإ وأدواته بين المكتبات األعضاء في تجمع المكتبات الجامعي .4

 

 

http://www.jopuls.org.jo 

coe@yu.edu.jo 

 3394فرعي  0096227211111هاتف 

 

 

  

http://www.jopuls.org.jo/
mailto:coe@yu.edu.jo
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 ةــــاتداري رــالدوائالوحدا  و
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 والتدقيق الداخلي الرقابة وحدة

ا إلى المادة الصننننادرة اسننننتناًدجامعة اليرموك في  خليوالتدقيق الداالرقابة  تعليمات وحدة 2019( لسنننننة 2رقم )بموجب تعليمات 

 وتسعى الوحدة إلى ما يلي: ،2018( لسنة 18ج/أ( من قانون الجامعات األردنية رقم )/24)

 

 المهام بشكل عام: 

 القيام بالتدقيق والرقابة المالية واإلدارية والفنية وكشف حاالت عدم المطابقة.  -أ

 ي الجامعة للخطط المالية واإلدارية والفنية والبرامج الموضوعة لذلك. متابعة تنفيذ الجهات المختلفة ف -ب

 االقتصادية الستثمار أموال الجامعة والعائد الذي تحصل عليه مقابل ذلك.  ستراتيجيةمراقبة اإل -ت

 متابعة إجراءات العمل للتأكد من مدى كفاءتها وفعاليتها وتشخيص المشكالت اإلدارية في األقسام.  -ث

 وصيات المتعلقة بالتشريعات لمواكبة التطورات الحديثة للنهوض بمستوى األداء في الجامعة. تقديم الت -ج

 متابعة تقارير ديوان المحاسبة واإلجراءات التي تمت لمعالجة الخلل والرد على استيضاحات الديوان.  -ح

 
 مهام أقسام الوحدة: 

  أوال: قسم التدقيق والرقابة المالية ويقوم باألعمال اآلتية:

 التحقق من صحة وسالمة التقديرات واإليرادات والنفقات الواردة في الموازنات. .أ

صيل إيرادتها التحقق من أن الحقوق المالية المستحقة للجامعة والمركز الصحي والمدرسة النموذجية )والمشفى( قد تّم تح .ب

 في المواعيد المحددة.

لنظام ابند الموازنة وفي حدود المخصننصننات المقررة لها في  التحقق من أن النفقات قد تّم صننرفها بصننورة سننليمة وضننمن .ت

 المالي والموزانات السنوية. 

 عة. التأكد من صحة وسالمة تطبيق القوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة باألمور المالية بالجام .ث

 يرادات والنفقات. المعززة لها والمتعلقة باالالتأكد من صحة اإلجراءات المحاسبية للمعامالت والمستندات المالية والوثائق  .ج

 التحقق من تطبيق سياسة ضبط النفقات. .ح

 التأكد من أن القوائم المالية مبوبة حسب األصول وصحة البيانات الواردة بها.  .خ

 مراقبة حسابات التسوية من أمانات وسلف وحسابات جارية والتحقق من صحة القيود.  .د

 ومدى العائد الذي تحصل عليه مقابل ذلك.  مراقبة استثمار أموال الجامعة .ذ

 مراجعة وتقييم التعليمات المالية واإلجراءات المالية والسجالت المحاسبية المستخدمة بهدف تطويرها.  .ر

لتوريدات التحقق من مراعاة مصنننننلحة الجامعة وحقوقها المالية في أي مشنننننرو  أو اتفاق يتعلق بالمقاوالت والعطاءات وا .ز

 ها. واإلنجازات وغير

 تقديم االستشارة وإبداء الرأي في أي موضو  ذات طبيعة مالية بناء على طلب الرئيس أو رئيس الجامعة.   .س

 

 ثانيًا: قسم التدقيق والرقابة اإلدارية ويقوم باألعمال اآلتية: 

 ابعة لها. ات التالتأكد من تطبيق وتنفيذ القرارات اإلدارية وتوافقها مع التشريعات المعمول بها في الجامعة والوحد -أ

سننننبة بشننننأنها متابعة اإلجراءات وتشننننخيص المشنننناكل اإلدارية في الكليات والوحدات التابعة للجامعة واقتراح الحلول المنا -ب

 والتوصية باتخاذ ما يلزم لمنع تكرارها. 
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تلف من هذه دس والمراقبة مسنننتودعات الجامعة والقيام بعمليات الجرد المفاجل للمواد الموجودة فيها ودراسنننة أسنننباب التك -ت

 المواد والتحقق من سالمة وقانونية إجراءات الشطب والتصرف. 

 تها. تقييم مستوى األداء اإلداري وتحديد أسباب القصور في العمل واإلنتاج واقتراح الحلول لتالفيها أو معالج -ث

بين الجهات  في المهام الوظيفيةمتابعة الممارسنننننننات اإلدارية الخاطلة في الجامعة الناتجة عن ازدواجية أو/ و تداخالت  -ج

 وتقديم التوصيات الالزمة لتالفيها أو إزالتها. 

 التحقق من صحة التعامل مع الشكاوى اإلدارية المرفوعة.  -ح

ا لمواكبة التوصنننية بتبديل التشنننريعات اإلدارية التي تنظم العمل وتقديم المالحظات للجهات المختصنننة حول مدى مالءمته -خ

 هوض بمستوى الجامعة. التطورات الحديثة للن

 التأكد من وجود وصف وظيفي لكل الوظائف في الجامعة.  -د

 التأكد من سالمة إجراءات التعيين والترقية واالبتعاث ألعضاء هيلة التدريس.  -ذ

 التأكد من سالمة إجراءات التعيين والترقية للموظفين اإلداريين في الجامعة.  -ر

 

 قوم باألعمال اآلتية: ثالثًا: قسم التدقيق والرقابة الفنية وي

 التأكد من اتبا  أنظمة السالمة ومعاييرها في جميع مرافق الجامعة.  -أ

 مراقبة إجراءات النظافة والسالمة الصحية في مختلف مرافق الجامعة.  -ب

 التأكد من حسن استخدام األجهزة واآلالت والمعدات وضرورة اتبا  الفحص الدوري وإجراء الصيانة الدورية.  -ت

 ن مالءمة تصاميم المشاريع لألغراض التي تنشأ من أجلها. التأكد م -ث

لمراقبة ومطابقتها مراقبة ومتابعة مراحل تنفيذ المشاريع المتعاقد عليها مع الشركات والتأكد من سالمة إجراءات التنفيذ وا -ج

 للشروط والرسومات والمواصفات الفنية المتعاقد عليها. 

 فقها والتأكد من سالمتها وصيانتها. الكشف الدوري على مباني الجامعة ومرا -ح

 نشلت من أجلها. متابعة المشروعات المنفذة والتي تّم إتمامها للتأكد من سالمة تشغيلها وصيانتها وتحقيق األغراض التي ُأ -خ

أماكن ومراقبة شروط السالمة العامة والسالمة الصحية في مطاعم الجامعة والمقاصف وخزانات مياه الشرب والمشارب  -د

 اد الشاي والقهوة في الكليات والدوائر. إعد

  مراقبة أمور السالمة العامة والسالمة الصحية في المختبرات وأماكن تربية الحيوان والمشاتل في الجامعة. -ذ

 مراقبة إجراءات النظافة في المباني والحرم الجامعي.  -ر

 والسالمة.  التأكد من استخدام الزي الموجود من قبل العاملين والتزام شروط النظافة -ز

 التأكد من االستعمال األمثل في استعمال مصادر الطاقة والمياه وموارد الجامعة.  -س

 التأكد من معالجة إجراءات مكافحة اآلفات والحشرات والقوارض.  -ش

الكشننف على مسننتودعات الجامعة من حيص الصننالحية وحسننن سننير العمل من حيص التصنننيف والتخزين والتأكد من عدم  -ص

 كدة.وجود مواد را

 

https://afcontrol.yu.edu.jo 

 AdminFin.Control@yu.edu.jo 

 5206فرعي  0096227211111هاتف 

  

https://afcontrol.yu.edu.jo/
mailto:school@yu.edu.jo
mailto:school@yu.edu.jo


 

453 
 

 لقاموميــــةا ال ـــؤون مكتب

 التالية: مهام التتولى دائرة الشؤون القانونية 

 .إبداء الرأي في القضايا الحقوقية والجاائية المتعلقة بالعاملين في الجامعة .1

 .المشاركة في وضع مشاريع القوانين واألنظمة والتعليمات للجامعة ومراجعتها وتدقيقها .2

  مجلا الجامعة. المشاركة بعضوية اللجنة القانونية المنبثقة عن .3

كون الجامعة طرف ا م المشددددددورة القانونية للمجالا التأديبية في الجامعة في صدددددديا ة العقود واالتفاقيات والتعهدات التي تيتقد .4

 .فيها

 .تقديم االستشارات القانونية لجميع وحدات الجامعة من خالل رئيا الجامعة .5

 ت األردنية يات العالقةتوثيق منظومة التشريعات المتعلقة بالجامعة والتشريعا .6

إصددددار و اهامتابعة تعديالت القوانين واألنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة واألسدددا والقرارات الصدددادرة بمقتضددد .7

 .دليإ مجموعة القوانين واألنظمة والتعليمات الخاصة بالجامعة

 .بليا بشأنهاوإعداد كتب الت ،استالم التبليغات القضائية الخاصة بالجامعة ومتابعتها .8

داريين والفنيين أمانه سدددددر لجان التحقيق والمجالا التأديبية االسدددددتئنافية واالبتدائية ألعضددددداء هيئة التدريا والموظفين اإل .9

 وأمانة سر لجنة تحقيق عمادة شؤون الطلبة.
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 الجامعــة رئــاسة دائرة
 

 وتتولى المهام التالية: ،1976سنة أنشئ  الدائرة 

 .إدارة مراسالت رئاسة الجامعة وتوثيقها .1

 .اعة القرارات ومتابعة تنفيذهاالمعلومات الالزمة لصن استكمال .2

 .الثقافية واألكاديمية وبرامج العمإ االتفاقياتالمساهمة في إعداد  .3

 .وبرامج العمإ وتعميمها االتفاقياتتوثيق  .4

 .تنظيم المعامالت والمراسالت المتعلقة بترقيات أعضاء هيئة التدريا في الجامعة .5

 مراجعي رئيا الجامعة.  استقبالتنظيم  .6
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 والتخطيط التنمية دائرة

ة واسدددتدام ،ةحي  تسدددعى نحو تعايا ثقافة التميّا والحاكمي 1976أُنشدددئ  دائرة التنمية والتخطيط مع تأسددديا الجامعة عام 

كما  ،لجامعةوتفعيإ دورها و ايتها المنشدددودة في التنمية والتخطيط بما فيه مصدددلحة ا ،التطوير والتحسدددين وفق أفضدددإ الممارسدددات

ألولويات وتحرص الدائرة على اسددتمرارية نهج التخطيط االسددتراتيجي لمواكبة المسددتجدات ومواجهة التحديات بشددكإ ينسددجم مع ا

ا إلجراء العمإ المع ،داء المتميّا ونوعية الخدمة المقدمةوتحقيق األهداف لينعكا على األ ق  لدائرة وف ياري بمتابعة الخطة وتقوم ا

 .معةللجامعة باعتماد النهج التشاركي وبمساهمة واسعة النطاق من الكليات والوحدات اإلدارية في الجا ستراتيجيةاإل

 وتتول  الدائرة المهام التالية:

 .للجامعة ستراتيجيةخطة اإلالمشاركة بإعداد ومراجعة ال .1

 .إعداد وتنفيذ الخطة التشغيلية .2

 .تقديم الدعم والمشورة لألقسام والوحدات األخرى بالجامعة في قضايا التخطيط .3

 .مراقبة تنفيذ الخطط وتصحيح االنحرافات إن وجدت .4

 .إعداد وتقديم التقارير الدورية حول مدى تطبيق الخطط .5

 .التخطيط إعداد البرامج التدريبية في مجال .6

لصعوبات التي إعداد التقارير نصف السنوية والسنوية عن جهود الجامعة ووحداتها فيما يتعلق بمستويات تنفيذ الخطط وا .7

 .تواجه التنفيذ

 .ستراتيجيةإعداد الدراسات والخطط المتعلقة بتوسع الجامعة بما يتفق مع التوجهات اإل .8

 .ت ونشاطات الجامعةإنشاء بنك معلومات يحوي مختلف معلومات وبيانا .9

 .نشر الوعي التخطيطي في الوحدات والدوائر من خالل عمإ محاضرات تتعلق بالتخطيط وأهميته .10

 .التعاون والتنسيق مع الجهات األخرى يات العالقة في الجامعة لتخطيط ودراسة المشاريع التطويرية .11

 .المشاركة والتنسيق مع الجهات المعنية بخصوص إعداد الموازنة .12

  .همة في إعداد وتحدي  الهياكإ التنظيمية والوصف الوظيفي لكافة الوظائف في مختلف مرافق الجامعةالمسا .13

 .إعداد جداول العبء التدريسي واإلضافي ألعضاء هيئة التدريا لجميع الفصول الدراسيّة .14

 .اإلحصائيةوإعداد الدراسات والتقارير والنشرات  ،جمع المعلومات اإلحصائية ألنشطة الجامعة المختلفة .15

 .دراسة أساليب العمإ واإلجراءات اإلدارية وتحليلها وتطويرها .16

ظائف... ولجنة توصديف الو ،ولجنة الهيكإ التنظيمي ،اإلشدراف على اللجان المتخصدصدة مثإ: لجنة التنمية والتخطيط .17

 .و يرها من اللجان التي يتمتع مدير الدائرة برئاستها أو عضويتها وأمانة سرها
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 والتسجيل القبول دائرة

متعلقة بدراسدددتهم وإعداد الجداول ال ،إجراءات قبول الطلبة وتسدددجيلهم وانتقالهم تنفيذحي  تقوم ب ،1976 عام أنشدددئ  الدائرة

لمعنية داخإ اويلك بالتنسدددديق والتعاون مع الجهات  ،وإجراءات منح الشددددهادات للخريجين ،سدددديرهم األكاديمي وامتحاناتهم ومتابعة

 الجامعة وخارجها. 

 

 وتتول  الدائرة المهام التفصيلية التالية:

 استكمال إجراءات قبول الطلبة المستجدين.  .1

 ة للب  فيها. استقبال طلبات االنتقال في كإ فصإ دراسي وتحويلها للجان المختص .2

 إعداد الجدول الدراسي لجميع المساقات والشعب المطروحة في الجامعة لكإ فصإ دراسي.  .3

 إعداد جدول االمتحانات النهائية لكإ فصإ دراسي.  .4

 تنظيم وتنفيذ عملية تسجيإ الطلبة للمساقات واإلنسحاب واإلضافة في كإ فصإ دراسي.  .5

 ية. واحتساب المعدالت الفصلية والتراكمية والخطة الدراس ،لعالماتمتابعة السير األكاديمي للطلبة من رصد ا .6

 إصدار جميع الوثائق التي يحتاجها الطلبة باللغتين العربية واإلنجلياية.  .7

 ،طة الدراسيةالتحقق من استيفاء الطلبة المتوقع تخرجهم لمتطلبات الحصول على الدرجة العلمية المسجلين لها وحسب الخ .8

 وإصدار الشهادات الخاصة بهم.  ،الخريجين واستخراج قوائم

 تاويد الجهات الموفدة بنتائج الطلبة الموفدين على نفقتها. .9

 أية مهام أخرى يات عالقة بطبيعة عمإ الدائرة. .10
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 ةــــالمالي رةـــئداال

دنية واألنظمة لقانون الجامعات األر اتقوم الدائرة المالية بمهمة إدارة أموال الجامعة بما في يلك قبضددددددها وصددددددرفها طبق  

افة األعمال وتطوير وتنفيذ السددددياسددددات واإلجراءات والخطط والبرامج التي تتعلق بك ،والتعليمات والقرارات الصددددادرة بمقتضدددداها

 .امعة وسجالتها الماليةضافة إلى اتخاي كافة االحتياطات واإلجراءات الالزمة ووسائإ الرقابة الكافية لحماية أموال الجباإل ،المالية

 المهام التالية: الدائرة  وتتول 

 .لقواعد محاسبية سليمة اتنظيم السجالت والقيود المحاسبية للجامعة وفق   .1

عليمات المعمول للت ااول وبيانات والمعلومات التفصدديلية المتعلقة بها وفق  إعداد مشددروع موازنة الجامعة وما تتضددمنه من جد .2

 .بها

 .اإعداد سندات الصرف والشيكات آلي   .3

 .اأرشفة المعامالت والكتب الواردة والصادرة آلي   .4

ن في الجامعة وليوإبال ها للمسددددددؤ ،إعداد وتحليإ التقارير المالية الدورية التي تظهر االتجاهات الهامة في أنشددددددطة الجامعة .5

 .التخاي القرارات المناسبة

 .متابعة األمور المالية مع الجهات يات العالقة .6

 .المشاركة في اللجان المتعلقة باألمور المالية في الجامعة .7

 .تطوير اإلجراءات المالية لضبط العمإ وتحدي  أساليب التدقيق الداخلي .8
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 الب ريـــة المــوارد دائــرة

وموظفيها حي  معة وتمثإ المحور األساسي لتنظيم العالقة بين الجا ،تعد دائرة الموارد البشرية  من وحدات الجامعة الرئيسة

تسددعى منذ تأسدديسددها و ،تقوم دائرة الموارد البشددرية بالتخطيط والتنظيم واإلشددراف على تنفيذ السددياسددات المتعلقة باألفراد في الجامعة

واتبهم وعالواتهم إلى توفير العناصددر البشددرية يات الكفاءة العالية والمؤهلة وإدارة شددؤون الموظفين وأعضدداء الهيئة التدريسددية ور

والتحقق من  ،عةوقهم وامتيازاتهم وتدريبهم وتطويرهم وتقييمهم وقياس كفاءاتهم ورفع مسددددددتوى األداء الفردي والعام في الجاموحق

 .ولين يوي العالقةؤتنفيذ األعمال المناطة باألفراد ويلك بالتنسيق مع المس

 .مة المعمول بهاللقوانين واألنظ اوفق   ،ئهابفترة الخدمة في الجامعة وحتى انتها اابتداء من اإلعالن عن الشوا ر ومرور  

  وتتول  الدائرة المهام التالية: 

 .دراسة احتياجات وحدات الجامعة المختلفة من الكوادر البشرية .1

  .توفير الكادر الوظيفي المؤهإ .2

 .توجيه واقتراح دورات تدريبية لهم في مجال عملهم .3

 .اإلشراف على التقييم الدوري للعاملين في الجامعة .4

ي تطوير أداء تجميع المعلومات الناتجة عن هذا التقييم لدراسدددددتها وتحليلها والخروج بالنتائج والتوصددددديات التي تسددددداعد ف .5

 .العاملين

  للجامعة. ستراتيجيةاإلسهام في وضع الخطط المرحلية واإل .6

 .توفير قناة اتصال بين العاملين وإدارة الجامعة .7
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 واتعوم العامة العوقا  دائرة

ين كافة الوحدات وتعتبر الدائرة حلقة الوصإ ب ،1976تاامن إنشاء دائرة العالقات العامة واإلعالم مع تأسيا الجامعة عام 

والسدددعي إلى تحقيق  وتهدف إلى إبراز رسدددالة الجامعة ،في الجامعة وترتبط مباشدددرة مع إدارة الجامعةاألكاديمية والعلمية واإلدارية 

 أهدافها.

 المهام التالية: وتتول  الدائرة 

البية واالنجازات إعداد األخبار والتقارير الصدددحفية لنشددداطات الجامعة العلمية والثقافية والفنية والرياضدددية والنشددداطات الط .1

لمواقع اإلخبارية ي تحققها حي  تقوم بتاويد وسدددددائإ اإلعالم المحلية والعربية المقروءة والمسدددددموعة والمرئية واالعلمية الت

 .yunnإضافة إلى نشرها على شبكة الجامعة اإلخبارية  ،بها

  معة.جاوتعد تقريرا يوميا بها إلى إدارة ال ،توثق الدائرة ما ينشر عن الجامعة في الوسائإ اإلعالمية المختلفة .2

 .ر نشرة األنباء اإلخبارية باللغة العربيةاصدإ .3

  توثيق النشاطات فوتو رافيا وتاويد وسائإ اإلعالم بها. .4

 .التحضيرية اإلعداد والتنظيم للمؤتمرات والندوات وورش العمإ التي تنظمها الجامعة من خالل مشاركتها بعضوية اللجان .5

 .وتوفير الهدايا ،ة المناسبة لهماستقبال ضيوف الجامعة وتأمين اإلقامة والضياف .6

  إعداد الدعوات الخاصة بنشاطات الجامعة وتوزيعها داخإ الجامعة وخارجها. .7

سددكن لهم وإعداد الطلبة األجانب الدارسددين في مركا اللغات ضددمن برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها وتأمين ال اسددتقبال .8

 باإلضافة إلى تأمين عودتهم إلى بالدهم. ،ألردنبرامج خاصة لهم لايارة المناطق الحضارية في ا

 .على المدرجات الرئيسة في مبنى المؤتمرات والندواتاإلشراف  .9

 نشر اإلعالنات الخاصة بالجامعة في الصحف المحلية والعربية. .10

اإلخراج  وعمليات ،واللوحات اإلرشددادية لمباني الجامعة ،وأ لفة المطبوعات والمنشددورات ،تصددميم الملصددقات اإلعالنية .11

 وطباعة كافة مطبوعات الجامعة ومنشوراتها. ،والمونتاج الالزم للمطبوعات وتجهياها فني ا للطباعة
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 طول بن الحسين مكتبة

 :وتتلخج رسالتها وأهدافها بما يلي ،م1976أنشئ  المكتبة سنة 

ائم على قتوفير مصدددددادر المعلومات التي تفي بإحتياجات مسدددددتخدمي المكتبة ومعالجتها وتنظيمها وترتيبها بإسدددددلوب فني  .1

اإلستفادة الكاملة  يمكنهم من ،ا إنها تخلق وعيا كافيا لدى مستخدميهاالمواصفات المكتبية المتقدمة والممارسات الحديثة. كم

 .من هذه المصادر التى تتيحها من خالل آلية تقوم على التعليم المستمر والتدريب للمستفيدين

صددادر شدداركة بمتعايا التعاون والتنسدديق بين المكتبة ومثيالتها من المؤسددسددات الوطنية واإلقليمية والدولية من خالل الم .2

والعمإ  ،وللتقليإ الكلفة والوق  والجهد المبذ ،المعلومات وتقنين السدددددياسدددددات والممارسدددددات وتقليصدددددها الى الحد األدنى

مشاركة في وقد قام  المكتبة في هذا السياق بال ،المشترك بنظام معلومات مكتبات محوسب متكامإ على المستوى الوطني

والمكتبة  ،ميةالرسددددمية مركا التميا لخدمات المكتبات الجامعية األردنية الرسددددتأسدددديا تجمع للمكتبات الجامعية األردنية 

 .م 2004عضو فاعإ في هذا التجمع خاصة انها تحتضن مركا التميا منذ تأسيسه عام 

وت وتعكا عدة لغات وتتفا ،لف مصدددر معلومات في مختلف حقول المعرفةأ( سددتماية 600000تضددم المكتبة أكثر من ) .3

ير لف مجلد من الكتب والتقارأ( خمسدددماية وخمسدددة عشدددر 515000لمصدددادر من ورقية الى رقمية. فمنها )أشدددكال هذه ا

يمة ( قرص مدمج لعدد من الصددددددحف اليومية القد2000و) ،عداد الدوريات السددددددابقةألف من مجلدات أ( 90و) ،الورقية

 .والحديثة

معية العالمية لدوريات والكتب والتقارير والرسددددددائإ الجاتوفر المكتبة عدد من قواعد البيانات الرقمية التي تضددددددم اآلف ا .4

 ,تبللك  ebrary و،للدوريات والكتب والتقارير EBSCO وهي متاحة على شددددددبكة اإلنترن  مثإ قاعدة ،بالنج الكامإ

ن وم رونيو يرها من القواعد التي يمكن اإلطالع عليها بايارة موقع المكتبة اإللكت ،للرسدددددددائإ الجامعية Proquestو

ضدددددداء هيئة تتيح اآلن هذه القواعد من خارج الحرم الجامعي إلع ،بالتعاون مع مركا الحاسددددددب ،الجدير يكره أن المكتبة

ات العليا التدريا باعتماد معلومات البريد اإللكتروني الذي حصددددلوا عليه من مركا الحاسددددب في الجامعة وطلبة الدراسدددد

 .قاتباستخدام أرقامهم السرية الخاصة بتسجيإ المسا

ر خدمات النج تتيح المكتبة قاعدة المكتبة العربية الرقمية لتكشدددددديف ورقمنة الدوريات والكتب والرسددددددائإ الجامعية لتوفي .5

 .الكامإ

ونظام تصدددنيف مكتبة الكونجرس األمريكية في تنظيم  21ايير مارك أمريكية ومع -تعتمد المكتبة قواعد الفهرسدددة اآلنجلو  .6

 .الدورياتستخدم نظام المكتبات اآللي العالمي األفق في التاويد والتصنيف واإلعارة ووت ،وفهرسة مصادر المعلومات

وكذلك  ،ةتوفر المكتبة مختبر حاسدددددوب للبح  في فهارس المكتبة اآللية للوصدددددول الى الكتب المتوفرة على رفوف المكتب .7

 تب.ات والرسائإ الجامعية والكللبح  في قواعد البيانات العالمية للوصول الى النج الكامإ لألبحاث والدراس
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  ةـــاج والصيامــة واتمتــرة الهندســـدائ

 المهمة الرئيسية: 

لتي تقدمها اام بأعمال الصنننيانة المختلفة لضنننمان اسنننتمرارية الخدمات تصننننيع بعل اللوازم التي تحتاجها الجامعة، والقي

 ية فيها. ودراسة سبل تخفيل تكاليف هذه الخدمات بالتنسيق مع الجهات المعنوتقديم الخدمات التدريبية للطلبة، الجامعة، 

تفق عليها ات المطلوبة المتقديم االسننننتشننننارات الهندسننننية المتعلقة بمنشنننناءات الجامعة واإلشننننراف على تنفيذها بالمواصننننف

 الجامعة.  ستالمها، ومتابعتها للتأكد من مدى إشغالها بشكل اقتصادي، وتسجيل عقاراتها بالتنسيق مع الجهات المعنية فياو

 

 المهام التفصيلية: 

 إعداد كافة وثائق المشرو  من حساب الكميات والمواصفات للبنود المختلفة وتقدير التكلفة المتوقعة. .1

 ة وتنقيح المخططات والمستندات الالزمة لتنفيذ المشرو .مراجع .2

 تسليم الموقع رسمًيا للمقاول. .3

ج الزمنية تخطيط وإدارة فترة تنفيذ المشننرو  وذلك بعمل برامج زمنية لكافة أنشننطة المشننرو ، ومراجعة وتحديص البرام .4

 وفق فعاليات العمل بالموقع.

 قع.إعداد التقارير المرحلية لتقدم العمل بالمو .5

 تحديد واعتماد مواد التنفيذ الالزمة قبل البدء بتنفيذ البند لتوفيرها بالوقت المناسب للعمل. .6

 المحددة. التخطيط وتحديد األنظمة الكفيلـة بتخفيل فتـــرة التنفيذ دون المســاس بالجـــودة المطلوبة والتكلفة .7

مع البرنامج  لتأكد من صحة مسـننننننـننننننـننننننار    أعمالهم تماشًياالمتابعة الدورية مع المقاول الرئيسي والمقاولين الفرعيين ل .8

 الزمني العام للمشرو .

 -تخطيط وإدارة تكلفة التنفيذ، يتم تخطيط تكلفة التنفيذ لكل أنشطة المشرو  وفق البنود التالية: .9

 . إعداد ميزانية المشرو 

 . تحليل ميزانية المشرو 

 . تقدير تكلفة المشرو  لكل بند / ولكامل المشرو 

 .دراسة عامة للمشرو  وتقديم التوصيات 

 .تقدير التكلفة الالزمة ألوامر التغيير 

 . تقدير التكلفة لإلضافات المحتملة للمشرو 

 .مناقشة وتحديد التكلفة واعتمادها لكل أمر تغييري 

 . تحديد وتقييم جداول التدفقات النقدية لمراحل المشرو 

 قرير دوري لتقدم العمل وتكلفة التنفيذ.مراجعة واعتماد مستخلصات المقاول وإعداد ت 

 تقارير إدارة المشرو  .10

 .إعداد تقرير أسبوعي بالموقع 

 .إعداد تقرير مالي شهري 

 .إعداد تقرير مرحلي يوضح تقدم العمل بالموقع 

 . إعداد تقرير مرحلي للتكلفة وتقدم العمل بالمشرو 

 . إعداد تقرير مرحلي بالمستخلص المالي للمشرو 

 بتكلفة األوامر التغييرية )إن وجدت(. إعداد تقرير 
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 استالم المشرو :  .11

 تتم إجراءات االستالم االبتدائي للمشرو  وفق التالي:           

 .إجراء الفحص واالختبارات األولية الالزمة وإعداد كشف بالمالحظات الالزم تنفيذها أو معالجتها 

 كد من جودة األعمال.استالم التقديمات التالية من المقاول ومراجعتها للتأ 

 إتمام تنفيذ العمل حسب المخططات. -

 استالم شهادة ضمان جودة التنفيذ. -

 إجراء اختبارات التشغيل واستالم كتالوجات التشغيل. -

 إجراء الفحوص النهائية وإعالم المالك بالمالحظات التي التـزال موجودة ولم تتــم معالجته. -

 م االبتدائي.إتمام إجراءات التسليم النهائي بعد عام من تاريخ االستال إصدار شهادة إتمام االستالم والعمل على -

ها حسب إصدار أمر صرف الدفعة النهائية )الختامية( للمقاول والتوصية للمـنننـنننالك بحجـنننـنننز أي مبال  أو مصادرت -

 المخالفات التي قد تترتب على التنفيذ.

 ساعده على ذلك فريق اإلشراف المكون مما يلي:يتم تعيين مديًرا للمشرو  ممثاًل للمهندس في الموقع وي .12

  عمال المعمارية.لمتابعة األ –مهندس معماري 

 .مهندس كهربائي لمتابعة األعمال الكهربائية 

  متابعة أعمال الصحي والتدفلة والتكييف.ل –مهندس ميكانيك 

  نشائية.لمتابعة األمور اإل –مهندس مدني 

 عمال الواردة في أعاله.مراقب )مساعد مهندس( لكل تخصص من األ 

 .الدعم الفني: ويتكون من مهندسين لكل تخصص وإداريين 

 قتها للمواصفات لجنة االعتماد ومراقبة الجودة وتأكيد الجودة وعمل الفحوص المخبرية الالزمة للمواد والتأكد من مطاب

 والشروط.

 .لجنة لدراسة األوامر التنفيذية والمطالبات المالية 

 عمال حال إنجازها.لجنة استالم األ 

 إنتاج وصيانة األثاث الخشبي للقاعات الدراسية والمختبرات العملية ومكاتب الجامعة. .13

 إنتاج وصيانة األثاث واألبواب المعدنية ومقاعد الدراسة في القاعات الدراسية والمختبرات. .14

 إنتاج وصيانة أبواب وشبابيك األلمنيوم في مباني الجامعة. .15

الرئيسننننية  بائية وصننننيانة اإلنارة في مباني الجامعة، وكذلك صننننيانة وإصننننالح اللوحات الكهربائيةعمل التمديدات الكهر .16

 وشبه الرئيسية والفرعية واإلشراف والتنفيذ على كل شبكة الفولتية المنخفضة.

 متابعة صيانة وتشغيل أنظمة توليد الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية. .17

 ة ومتابعة تشغيلها.تركيب وإصالح أنظمة كاميرات المراقب .18

 لخ...(.تشغيل وإصالح األجهزة الكهربائية مثل )ماتورات، مكيفات، مضخات، أجهزة الكترونية، مصاعد كهربائية، ا .19

 .تشغيل وإصالح بويلرات التدفلة المركزية وكذلك التمديدات الصحية في مباني الجامعة والعمارات السكنية .20

 ية.يق متابعة شبكة مياه الجامعة الداخلية وخزانات المياه الرئيسإدامة تزويد الجامعة بمياه الشرب عن طر .21

 ة.تركيب عدادات فرعية للمياه والكهرباء وإصدار فواتير كهرباء ومياه شهرية لجميع المستثمرين في الجامع .22

 النطاقين.عمان وسكن ذات  –القيام بجميع أعمال الصيانة الخاصة بالمجمع التجاري يرموك مول وكذلك مبنى االرتباط  .23

 متابعة أمالك الجامعة العقارية من أراضي ومباني. .24
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 ك وما شابهها.تأهيل المباني المختلفة لتتالءم مع استخدامات الجامعة المتغيرة من عمل قواطع واستحداث أبواب وشبابي .25

 تدريب طلبة كلية الهندسة التدريب الميداني لغايات التخرج. .26

 ميدانًيا. تدريب طلبة المراكز الحرفية تدريًبا .27

 تدريب وتشغيل عدد من المهندسين حديثي التخرج بالتشارك مع وزارة األشغال العامة واإلسكان. .28
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 الجامعــي األمــن دائــرة

 .ي الجامعةوتعتبر من الدوائر المهمة ف ،1991أنشئ  دائرة األمن الجامعي كوحدة مستقلة مرتبطة برئاسة الجامعة عام 

 وتتول  الدائرة المهام التالية: 

  المحافظة على األمن الداخلي وسالمة مرافقها وممتلكاتها ويلك بالتعاون مع الجهات المعنية في الجامعة. .1

احتفاالت واف على كافة األنشطة التي تجري داخإ الجامعة كتسجيإ الطلبة وانتخابات إتحاد الطلبة في اإلشر المشاركة .2

  التخريج والمهرجانات الفنية والمؤتمرات والندوات وأية أنشطة أخرى.

عمإ على وال وتقديم اإلسعافات األولية الالزمة عند وقوع أي حادث ،المحافظة على السالمة العامة داخإ الحرم الجامعي .3

من صالحية  والتأكد ،إخالء المصابين والتنسيق مع األجهاة المختصة مثإ الدفاع المدني ومديرية الصحة في محافظة اربد

 أجهاة اإلنذار( وصيانتها بشكإ دوري. ،أجهاة السالمة العامة )طفايات الحريق

 .دخول الحرم الجامعيإصدار التصاريح الالزمة لدخول سيارات العاملين واألشخاص المسموح لهم ب .4

بة والعاملين والاوار إضافة إلى تنظيم عملية دخول الطل ،مراقبة البوابات الرئيسية للجامعة وجميع المباني والمرافق واآلليات .5

 على مدار الساعة.
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 العامـــة الخدمـــا  دائــرة

لالزمة والضرورية قوم الدائرة بدور كبير ومميا في توفير الخدمات ات ،1991نشئ  دائرة الخدمات العامة كوحدة مستقلة عام أ

همة والحيوية في وتعد دائرة الخدمات العامة من الدوائر اإلدارية الم ،ة وضيوفها والجهات الرسميةللطلبة والعاملين في الجامع

 الجامعة ويات صلة مباشرة بكافة وحدات الجامعة.

 

 :وتتول  الدائرة المهام التالية

 تأمين خدمة النقإ لجميع منتسبي الجامعة وضيوفها الرسميين. .1

 الفاكا. تأمين االتصاالت الهاتفية وخدمات .2

 عداد الطعام والشراب وتقديمه.إتقديم خدمة  .3

 المحافظة على نظافة جميع مرافق الجامعة وساحاتها وشوارعها وتوفير الشروط الصحية فيها. .4

رور في تجهيا الحدائق والمسطحات الخضراء والعناية بها وادامة تخضيرها بحي  تظهر كمعلم جميإ يدخإ البهجة والس .5

 والعاملين. نفوس الطلبة والاوار

ها باالتفاقيات ومراقبة عملها والتحقق من التاام ،االشراف على األكشاك والمطاعم والمقاصف المؤجرة داخإ الحرم الجامعي .6

 ة.وااللتاام بالشروط الصحة والسالمة العام اوعدم بيع أية مواد من المواد الممنوعة قانون   ،المبرمة معها
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 اللـــــواتمالمشتريات و دائــرة

 المهمة الرئيسية: 

ها والعمإ على فات المطلوبة وتخاينها والمحافظة عليها وصرفتوفير اللوازم التي تحتاجها مختلف وحدات الجامعة بالمواص

 ويلك بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة.  ،إعداد عقود التأمين والصيانة الالزمة لها

 

 المهام التفصيلية: 

لمشكلة بموجب ء اتوفير احتياجات الجامعة من اللوازم والخدمات عن طريق شرائها محلي ا أو خارجي ا من خالل لجان الشرا .1

 ها.لوالمشكلة بموافقة رئيا الجامعة وحسب الصالحيات المحددة  2019( لسنة 28نظام المشتريات الحكومية رقم )

 لك التخليج عليها. يمتابعة اإلجراءات المتعلقة باستيراد اللوازم بالتنسيق مع الجهات المعنية في الجامعة وخارجها بما في  .2

ا للجامعة. العمإ على التخليج على ا .3  للوازم المقدمة منح 

  استالم المواد ومعاينتها والتأكد من وصولها في الوق  المحدد ومطابقتها للمواصفات والكميات المطلوبة. .4

ة المحلية وتخاينها إدخال اللوازم إلى المستودعات وتسجيإ القيود الالزمة بذلك وتصنيفها وترمياها ومعادلة أسعارها بالعمل .5

 لى المحافظة عليها. بصورة تؤدي إ

 صرف اللوازم وتسجيلها حسب األصول وإيصالها إلى الجهات الطالبة.  .6

 اإلحتفاظ بالقيود المتعلقة بالعهد المصروفه للعاملين في الجامعة ومتابعة حركتها.  .7

 استكمال اإلجراءات المتعلقة بالتأمين على ممتلكات الجامعة ولوازمها المتوفرة لديها والمستوردة.  .8

معنية داخإ الجامعة تكمال اإلجراءات المتعلقة بإبرام عقود الصيانة للمعدات واآلليات واألجهاة ومتابعتها مع األطراف الاس .9

 وخارجها. 

 مراقبة المخاون واللوازم والتأكد من صالحيته وتوفره بالكميات المناسبة.  .10

 المناسبة.  أكد من توفيرها بالكميات والنوعياتاإلحتفاظ بسجالت وقيود تمكن من مراقبة المخاون لجميع اللوازم والت .11

 القيام بأية مهام أخرى يات عالقة بطبيعة عمإ الدائرة.  .12

 

 

https://supplies.yu.edu.jo 

 Supplies@yu.edu.jo 

  6191فرعي  0096227211111هاتف 

https://supplies.yu.edu.jo/
mailto:school@yu.edu.jo
mailto:school@yu.edu.jo


 

467 
 

 الدولية والعوقا  الت بيك دائــرة

ي األنشطة ال يتجاأ من الجامعة وانعكا يلك على جميع أنشطة الجامعة وبخاصة المشاركة ف اأصبح التعاون الدولي جاء  

من  اتهما. وانطالق  لى جودة البحوث العلمية وكذلك التعليم واستمرارياألكاديمية الدولية كعنصر أساسي لتطور الجامعة مع الحفاظ ع

لبعد الدولي للجامعة افإن الجامعة بادرت إلى إنشاء دائرة للعالقات والمشاريع الدولية جاءت لتلبي حاجة ملحة لتفعيإ  ،هذا المفهوم

شاريع البحثية المدعومة والطلبة لعطالع واالستفادة من الم وكوسيلة لتطوير جودة التعليم فيها عالوة على فتح  المجال أمام العاملين

 من جهات مانحة دولية والمشاركة في البرامج الدولية للتبادل العلمي والتدريب والدراسة. 

ع الجامعات تهدف دائرة العالقات والمشاريع الدولية إلى مساعدة الجامعة على تحقيق أهدافها من خالل ربط أنشطة الجامعة م

ع الدولية وتبادل لمؤسسات العلمية والبحثية المرموقة وتفعيإ رؤية الجامعة نحو العالمية من خالل تفعيإ المشاركة في المشاريوا

 ذه األ راض. هلكتروني باللغة اإلنجلياية ليخدم الطلبة والعاملين والبرامج المشتركة والمساهمة في تطوير موقع الجامعة اإل

 

 التالية:وتتول  الدائرة المهام 

 التعاون الخارجي للجامعة وتنفيذها. إستراتيجيةإدارة  .1

 اقتراح اتفاقيات علمية مع الجامعات الدولية في المجاالت التي تايد من نقاط التميا بالجامعة. .2

 للجامعة. لقصوى منهاوتحقيق االستفادة ا ،العمإ على تفعيإ اتفاقيات التبادل الثقافي والعلمي المبرمة مع الجامعات العالمية .3

 بالجامعة. دعوة األساتذة والعلماء المتمياين لايارة الجامعة واالستفادة من تجاربهم وخبراتهم للباحثين والدارسين .4

 اإلشراف والمتابعة لبرامج التبادل الطالبي للجامعة مع الجامعات األخرى. .5

 الدولي. جامعة في الحصول على االعتمادالتواصإ مع الهيئات الدولية للجودة واالعتماد لتبادل الخبرات ومساعدة ال .6

 نشر ثقافة تدويإ التعليم بالجامعة على كإ المستويات. .7

 ة األخرى.خرى مع الجامعات العالميتبادل المعلومات والبحوث والدراسات والنشرات والدوريات واإلحصاء والمراجع األ .8

 لدولية.العمإ على مساعدة الجامعة على احتالل مركا متقدم في التصنيفات ا .9

 عقد اتفاقيات للتدريب المهني مع جهات دولية مختلفة. .10

 تنشيط المشاركة الدولية في االنشطة الجامعية الثقافية والرياضية. .11

 إرشاد الطالب الدوليين عند تقدمهم لاللتحاق بالجامعة وتنسيق هذه العملية. .12

 ا.لدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريتوفير المعلومات الكافية عن برامج تبادل طالب مرحلة البكالوريوس وا .13

 تسهيإ تنظيم زيارات الشخصيات األجنبية والوفود الرسمية. .14

 رصد مجاالت التميا البحثي في الجامعات العالمية واقتراح إنشاء مشروعات بحثية مشتركة معها. .15

 ارجية المانحة.تقديم الدعم الفني للباحثين في الجامعة إلعداد مقترحات مشاريع لتقديمها للجهات الخ .16

 زيادة عدد المشاريع والدراسات المشتركة بين الجامعة والجامعات األجنبية. .17

 إدارة ومراقبة المشاريع المدعومة من جهات خارجية. .18
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 واللجانأمامة سر المجالس  دائــرة

 :الهد 

ة القرارات التي يتّم العمداء( ومتابع ،الجامعة ،تهدف دائرة أمانة سر المجالا واللجان إلى تنظيم اجتماعات المجالا )األمناء

 ،نها على الكمبيوترلقرارات وتخايوتدوين ا ،اتخايها باالجتماعات وإعداد المراسالت وإجراء االتصاالت الالزمة مع الجهات المعنية

 .(لجنة قضايا المعبوثين ،كما يتم تنظيم ومتابعة وتنفيذ عمإ اللجان التابعة للدائرة )لجنة التعيين والترقية

 

 :المهما 

 (:العمداي ،الجامعة ،أمامة سر مجالس )األمناي

 .تنظيم اجتماع المجلا .1

 .إعداد جدول األعمال وإرساله لألعضاء .2

 .امالت واألوراق لبنود االجتماع وتدقيقهاتحضير المع .3

 .تبليا أعضاء المجلا بمكان وتاريخ انعقاد االجتماع .4

 .تدوين القرارات وتخاينها على الكمبيوتر .5

 .لمعنيةمتابعة القرارات التي تّم اتخايها باالجتماع وإعداد المراسالت وإجراء االتصاالت الالزمة مع الجهات ا .6

 

 لجنة التعيين والترقية:

لخدمة من الموارد ااستالم معامالت التعيين والترقية والتثبي  والنقإ واإلنتداب واإلعارة واإلجازات واالستقاالت وإنهاء  .1

 .وتدقيقها ومراجعتها ،البشرية والكليات األكاديمية

 .ادعوة اللجنة لالجتماع التخاي قراراتها للتوصية بها إلى مجلا العمداء التخاي القرار المناسب بشأنه .2

 

 :لجنة قضايا المعبوثين

العاملين في  استالم معامالت االيفاد ألعضاء هيئة التدريا والمحاضرين المتفر ين ومساعدي البح  أو التدريا والفنيين .1

ا لنظام اإليفاد في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وفق   ،أو ممن ارتبطوا بالعمإ معها ،المجال األكاديمي في الجامعة

 .بالتنسيق مع الموارد البشرية ،ل به في الجامعةالمعمو

 .الترتيب لعقد اجتماع للجنة قضايا المبعوثين مع رئيا اللجنة وتبليا األعضاء .2

 .عضاءإعداد جدول األعمال وإرساله لأل .3

 متابعة القرارات والتوصية بها إلى مجلا العمداء التخاي القرار المناسب بشأنها. .4
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 اليرموك جامعة استثمار صندوق 

لدعم أنشطة الجامعة وبصورة  ،لناشئة عن يلكللعمإ على استثمار أمواله وتخصيج اإليرادات ا ،1979أنشئ الصندوق عام 

    خاصة تمويإ مشاريعها التنموية. و يتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية يات استقالل مالي و إداري وله موازنة

 :وتتألف موارد الصندوق المالية مما يلي ،مستقلة يتم إقرارها من مجلا أمناء الجامعة 

 .معة للصندوقالمساهمة السنوية التي تخصصها الجا .1

الهبات والتبرعات والمساعدات من األموال المنقولة و  ير المنقولة التي تقدم للصندوق وأي موارد اخرى ترد إليه يوافق  .2

 .عليها مجلا األمناء على أن تؤخذ موافقة مجلا الوزراء عليها إيا كان من مصدر  ير أردني

 

 عائدا  استثمار أموال الصندوق

توزيع أمواله على قطاعات مختلفة من األنشطة االقتصادية لتحقيق أعلى مستويات  وق االستثمارية فقد تمّ لتحقيق أهداف الصند

 .من العائد على األموال المستثمرة وبأقإ التكاليف والمخاطر

 

 :يقوم الصندوق بأم طة متعددة أ مها

 .ة الصندوقشراء وبيع األصول  ير المنقولة واستغاللها بالطريقة التي تتناسب و مصلح .1

 .شراء و بيع أسهم الشركات و سندات الدين الصادرة عن الحكومة أو المكفولة منها داخإ المملكة و خارجها .2

 .استثمار أموال الصندوق عن طريق إيداعها في البنوك أو أي مشروع يي مردود مالي مضمون .3

 

والدخول  ،ديثة في االستثمارات في السوق الماليويعمإ الصندوق على تحدي  قنواته االستثمارية لتتماشى مع التوجهات الح

 .في المحافظ االستثمارية و يرها من القنوات االستثمارية الجديدة والتي تتصف بالمحافظة والبعد عن المخاطره
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 المدرسة النموذجية

بناء العاملين حي  أنها تهدف الى تقديم خدمات تعليمية أل ،و تعمإ وفق تعليمات خاصة بها 1979/1980تأسس  المدرسة عام 

لتجديدات التربوية ناء المجتمع المحلي من خالل برامج تعليمية متطورة وتستوعب اباليرموك والعلوم والتكنولوجيا وأفي الجامعتين 

سبة ألعضاء هيئة ضافة لتوفير فرص مناإ ،في مناخ تربوي سليم يشجع على االبداع والمشاركة و تنمية القيم واالتجاهات االيجابية

 اء الدراسات التربوية والتطبيق العملي بما يتفق ومصلحة طلبة المدرسة.التدريا والطلبة في الجامعة الجر

ُص على االنفتاح على المجتمع المحلي من أولياء األمور  آملين ،إيمانا منها بدوره في تحقيق رسالة التعليم ،إن إدارة المدرسة لتَحر 

 بنائهم وتوجيههم وتحفياهم المستمر.التواصإ المستمر مع المدرسة لما فيه المصلحة العامة ومتابعة مسيرة أ

ا  جاء الصرح المدرسي  بـ: مجها 

 والمجالت الدورية الثقافية. اتوتضم بين جنباتها الكتب العلمية واألدبية والمصور المكتبة 

  فياياء( ،كيمياء ،)أحياءالحديثة المختبرات العلمية. 

  التعليمي.أستوديو المدرسة 

  لعقد االجتماعات وإلقاء المحاضرات العلمية النوعية.الحديثة قاعة الفيديو الماودة باألجهاة 

  المتعددة الداخلية والخارجية.صاالت األلعاب الرياضية 

 مشا إ التربية المهنية. 

  التربوي.قسم اإلرشاد 

 .العيادة الصحية 

 .المسرح والموسيقى 

ها األسرة األردنية ة والوطنية والدينية التي تعيشالمرافق لتخرج النشاطات التربوية وتحتفإ بالمناسبات القوميهذه  وتتنا م

  لتثري خبرات طلبتها وتنمي منظومة القيم واالتجاهات والوالء لألسرة الهاشمية.

 وتعنى المدرسة النمويجية بـ:  

 من خالل المرجعية التاريخية. ،تعايا مفاهيم االنتماء للوطن وللقيادة الهاشمية -

 يعاز االنتماء والوالء وحب الوطن.توجيه النشاطات المدرسية بما  -

 توضيح قيم اإلسالم السمحة في أيهان الطلبة بالحجة والبرهان. -

ألنمويج ووطن العدالة تضمين مفاهيم التربية الوطنية والمدنية في المناهج التربوية لتحقيق الرؤية المستقبلية لبناء األردن ا -

 والمساواة وتكافؤ الفرص.

لتربية في مرحلة امي وتحسين مستوى العملية التربوية ومواصلة خطط التطوير التربوي مع تأكيد دور رفع كفاءة النظام التعلي -

 التحول الديمقراطي.

ء بالعملية التربوية واالرتقا ،كمال بوتقة العمإ الصادقمعهم إلسعى تو ،قنوات االتصال فتفتح المدرسة معهمأولياء األمور  أما

م بدء العمإ به والوقوف على نتائج أبنائهم من خالل نظام المدرسة النمويجية المحوسب الذي ت ،نمن خالل مجلا اآلباء والمعلمي

 والذي يتيح ألولياء األمور متابعة أبنائهم علمي ا ومسلكي ا. 2007/2008في العام الدراسي 

 

http://mschool.yu.edu.jo 

modelschool@yu.edu.jo 

2991فرعي  0096227211111هاتف   

  

http://mschool.yu.edu.jo/
mailto:modelschool@yu.edu.jo


 

471 
 

  



 

472 
 

  



 

473 
 

 فهرس المحتويا 
 ز ............................................................................................................................... الدليـــــل لجنــــة

 ح ............................................................................................................................الجامعة رئيس كلمة

 ط ............................................................................................ 2021/2022 الدراسي للعام الجامعي التقوي 

 ل ....................................................................................................................................الجامعة إدارة

 1 .................................................................................................................... سطور في اليرموك جامعة

 5 ............................................................................................................البكالوريوس درجة منح تعليما 

 21 ............................................................................ الصيدلة كلية لطلبة الميدامي الصيدكمي التدريب تعليما 

 24 ..................................................................... اليرموك جامعة في الطب في البكالوريوس درجة منح ما تعلي

 35 ...................................................................................................... اليرموك جامعة في الدكتورال برامج

 35 ............................................................................... اليرموك جامعة في الدكتورال درجة لنيل العام اتطار

 36 .................................................................................................... اليرموك جامعة في الماجستير برامج

 36 .............................................................................. اليرموك جامعة في لماجستيرا درجة لنيل العام اتطار

 37 .............................................................................................. بالطلب إرفاقها الواجب الثبوتية األوراق

 38 .......................................................................................................................... الجامعية الرسوم

 40 .............................................................................................. برامج الدراسا  العليا في جامعة اليرموك

 40 ........................................................................................................................... الدكتورال برامج

 40 ......................................................................................................................... الماجستير برامج

 43 ............................................................................................................................... العلــــوم كليـــة

 44 ........................................................................................................................... الرياضيا  قس 

 45 .................................................................................................. الرياضيا  لقس  الدراسية الخطة

 53 ............................................................................................................................. الفي ياي قســـ 

 54 ..................................................................................................... الفي ياي لقس  الدراسية الخطة

 61 ........................................................... الحيوية الطبية الفي ياي في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 67 .................................................................................................................. ــايالكيميــــــــ قســــــ 

 68 ............................................................................ الكيميـــاي في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 75 ....................................................................................................................... الحياتية العلوم قس 

 76 ............................................................................................. الحياتية العلوم لقس  الدراسية الخطة

 82 ........................................................................................................................... اتحصــاي قســ 

 83 .................................................................................................... اتحصاي لقس  الدراسية الخطة

 88 ................................................................................................................والبيئة األرض علوم قس 

 89 ...................................................................................... والبيئة األرض علوم لقس  الدراسية الخطة

 98 ......................................................................................................... العلمية الخدمية المساقا  قس 

 99 ................................................................................................................................... اآلداب كليــة

 100 .............................................................................................................. وآدابها العربية اللغة قس 

 101 ................................................................ العربية اللغة قس  في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 104 .......................................................................................................... وآدابها اتمجلي ية اللغة قس 

 105 ................................................... وآدابها اتمجلي ية اللغة قس  في ريوسالبكالو لدرجة الدراسية الخطة

 109 ........................................................................................................................... التاريــخ قسـ 

 110 ....................................................................... التاريخ قس  في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 113 ................................................................................................................ الحديثة اللغا  قســـــــ 

 114 .......................................... الفرمسية اللغة /الحديثة اللغا  قس  في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 117 ............................................................................................. اكجتماعية والخدمة اكجتماع عل  قس 

 118 ..................................... اكجتماعية والخدمة اكجتماع عل  تخصص البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 123 ................................................................................................................... السياسية العلوم قس 

 124 ................................................. السياسية العلوم في البكالوريوس درجة عل  للحصول الدراسية الخطة

 128 ........................................................................................................ وال رقية السامية اللغا  قس 



 

474 
 

 129 ........................................................... العبرية اللغة تخصص في البكالوريوس لدرجة الدراسية خطةال

 132 ....................... رسيةالخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في اللغا  السامية وال رقية/ تخصص اللغة الفا

 136 ......................... اللغة التركية تخصص /وال رقية السامية اللغا  في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 141 ............................................................................................................................ الجغرافيا قس 

 142 ........................................................................... الجغرافيا في البكالوريوس درجةل الدراسية الخطة

 147 ............................................................................................................................. الترجمة قس 

 148 ............................................................................ الترجمة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 151 ............................................................................................................................. عرار كرسي

 152 ......................................................................................................... اتدارية والعلوم اكقتصاد كليــة

 153 ............................................................................................................................ اكقتصاد قس 

 154 ........................................................................... اكقتصاد في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 158 ........................................................................................................................... المحاسبة قس 

 159 .......................................................................... المحاسبة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 164 ........................................................................................................ والمصرفية المالية العلوم قس 

 165 ...................................................... والمصرفية المالية العلوم في ريوسالبكالو لدرجة الدراسية الخطة

 169 ...................................................................................................................... األعمال إدارة س ق

 170 ..................................................................... األعمال إدارة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 174 ...................................................................................................................... العامة ارةاتد قس 

 175 ..................................................................... العامة اتدارة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 179 ............................................................................................................................ التسويق قس 

 180 ........................................................................... التسويق في البكالوريوس لدرجة الدراسية ةالخط

 183 ..................................... الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص التسويق/ فرعي تخصص آخر

 185 ..................................................................................................................... واألعمال المال قس 

 186 ................................................................... واألعمال المال في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطط

 189 .................................................................................................... التكنولوجية للهندسة الحجاو  كلية

 190 .................................................................................................................. الحاسوب  ندسة قس 

 191 ................................................................. الحاسوب  ندسة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 196 ................................................................................................................. اتتصاك   ندسة قس 

 197 ................................................................ اكتصاك  دسة ن في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 203 ......................................................................................................... الكهربائية القوى  ندسة قس 

 204 ....................................................... الكهربائية القوى  ندسة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 211 .............................................................................................................. اتلكتروميا   ندسة قس 

 212 ............................................................. اتلكتروميا   ندسة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 217 .................................................................................... الحيوية الطبية والمعلوماتية النظ   ندسة قس 

 218 ........................................... الحيوية الطبية المعلوماتية  ندسة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 223 ................................................... الحيوية الطبية النظ   ندسة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 228 ................................................................................................................... المدمية الهندسة قس 

 229 ............................................................ المدمية الهندسة قس  في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 235 ................................................................................................................ الصناعية الهندسة قس 

 236 ............................................................ الصناعية الهندسة  قس /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 241 ................................................................................................................... العمارة الهندسة قس 

 242 ................................................................. العمارة  ندسة قس  /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 247 ...............................................................................................................الميكاميكية هندسةال قس 

 248 ........................................................... الميكاميكية الهندسة قس  /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 252 .................................................................................................................................. التربية كلية

 253 ................................................................................................ والتربو  اترناد  النفس عل  قس 

 254 ...........................................................النفسي اترناد تخصص /لوريوسالبكا لدرجة الدراسية الخطة



 

475 
 

 258 ......................................................................................................... التدريس وطرق المنا ج قس 

 259 ............................................................... الطفل تربية تخصص /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 261 ................................................................... الخطة الدراسية لدرجة البكالوريس/ تخصص معل  صت

 265 ........................................................................................................... التربية وأصول اتدارة قس 

 267 ..................................................................................................... كلية ال ريعة والدراسا  اتسومية

 268 .................................................................................................................... وأصوله الفقــه قس 

 269 ................................................................. البكالوريوس ةلمرحل وأصوله الفقه لقس  الدراسية الخطة

 273 ........................................................................................................................ الدين أصول قس 

 274 ................................................................... البكالوريوس لمرحلة الدين أصول لقس  الدراسية الخطة

 278 ............................................................................................. اتسومــية والمصار  اكقتصــاد قسـ 

 279 ............................................ البكالوريوس لمرحلة اتسومية والمصار  اكقتصاد لقس  الدراسية الخطة

 283 .............................................................................................................. اتسومية الدراسا  قس 

 284 ......................................................... البكالوريوس لمرحلة اتسومية الدراسا  لقس  الدراسية الخطة

 289 ............................................................................... العلمي والبحث اتسومية للدراسا  با امج كرسي

 289 ............................................................................. اتسومي لوقتصاد كامل عبدهللا صالح ال يخ كرسي

 290 ..................................................................................................................... الرياضية التربية كلية

 291 ..................................................................................................................... الرياضة علوم قس 

 293 ..................................................................................................................... البدمية التربية قس 

 295 .............................................. الرياضيــة التربيــة كلـــية فــي البكــالوريوس لدرجــة الدراســية الخطـة

 298 ............................................................................................................................ القامـــون كليـــة

 299 .................................................................................................................... الخاص القامون قس 

 300 ....................................................................................................................... العام القامون قس 

 301 ....................................................................... القامون كلية في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 304 ........................................................................................................................ الجميلة الفنون كلية

 305 .................................................................................................................. الت كيلية الفنون قس 

 306 ................................................................. الت كيلية الفنون في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 313 .............................................................................................................................. الدراما قس 

 314 ................................................................. الدرامـــــا تخصص /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 319 ............................................................................................................................. التصمي  قس 

 320 ............................................ التطبيقية والفنون التصمي  تخصص /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 326 ........................................................................................................................ الموسيقـــــا قس 

 327 ................................................................... الموسيقا تخصص /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 332 .......................................................................................... الحاسوب وعلوم المعلوما  تكنولوجيا كلية

 334 .................................................................................................................. الحاسـوب علـوم قسـ 

 335 ........................................................... الحاسوب علوم تخصص /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 339 ....................................................................................................... الحاسوبية المعلوما  مظ  قس 

 340 ............................................. الحاسوبية المعلوما  مظ  تخصص /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 344 ............................................................................................................. المعلوما  تكنولوجيا قس 

 345 .................................................... المعلوما  تكنولوجيا تخصص /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 348 .......................................................... األمن السيبرامي تخصص /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 352 .............................................................................................................. واكمثروبولوجيا اآلثار كلية

 353 ............................................................................................................................. األثــار قســ 

 354 ....................................................................اآلثار تخصص في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 358 .................................................................................................................... األمثروبولوجيا قس 

 359 .................................................................. األمثروبولوجيا في البكالوريوس لبرمامج الدراسية الخطة

 365 .............................................................................................. وإدارتها التراثية المصادر صيامة قس 

 366 ...................................................... التراثية المصادر صيامة في البكالوريوس لبرمامج الدراسية الخطة



 

476 
 

 370 ............................................................................................................................. النقوش قس 

 371 .................................................................................................................. األردمي التراث متحت

 372 ........................................................................................................................ المختبرا  وحدة

 372 ....................................................................................................... األثرية لألبحاث عو دير محطة

 373 .................................................................................................................................. اتعوم كلية

 374 ............................................................................................................................ الصحافة قس 

 375 ........................................................................... الصحافة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 382 ............................................................................................................... والتلف يون اتذاعة قس 

 383 .............................................................. والتلف يون اتذاعة في البكالورويس لدرجة الدراسية الخطة

 390 ........................................................................................................ واتعون العامة العوقا   قس

 391 ....................................................... واتعون العامة العوقا  في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 397 .................................................................................................................... والفنادق السياحة كلية

 398 ................................................................................................................... والسفر احةالسي قس 

 399 ................................................................ السياحية اتدارة في البكالوريوس لبرمامج الدراسية الخطة

 404 .................................................................................................................... الفندقية اتدارة قس 

ة  405 ................................................................. الفندقية اتدارة في البكالوريوس لبرمامج الدراسية الخطَّ

 408 ................................................................................................................................ الطـــــب كلية

ة  409 ............................................................................. الطب في البكالوريوس لبرمامج الدراسية الخطَّ

 415 .............................................................................................................................. دلةالصيـــ كلية

ة  416 .......................................................................... الصيدلة في البكالوريوس لبرمامج الدراسية الخطَّ

 421 ................................................................................................................................. العمــــــادا 

 422 ................................................................................................. العليا والدراسا  العلمي البحث عمادة

 423 .................................................................................................................... الطـلبة نــؤون عمـادة

 424 ....................................................................................................... والفنــي الثقافـي الن ـاط دائـرة

 426 ........................................................................................................... الطـوبيـة الخـدمــا  دائــرة

 427 ............................................................................................................. الطوبيــة الرعايـة دائــرة

 433 ......................................................................................... لخريجينا ومتابعة الوظيفي اترناد مكتب

 435 ............................................................................................................ العلميـــة واتدارية المراكـــ 

 437 .............................................................................................................................. اللغا  مرك 

 439 ....................................................................................................... والمعلومــا  الحاســب مركــ 

 440 ............................................................................ القسرية والهجرة ينوالناتح الوجئين دراسا  مرك 

 441 ........................................................................................................ الجودة وضمان اكعتماد مرك 

 442 ............................................................................ المجتم  وخدمة األردمية للدراسا  راميا الملكة مرك 

 443 ....................................................................................... األردمية المرأة لدراسا  بسمة األميرة مرك 

 444 ................................................................................................................. واكبتكار الريادة مرك 

 445 ................................................................................ المفتوحة التعلي  ومصادر اتلكترومي التعل   مرك 

 446 .......................................................................................... المعلوما  لتكنولوجيا فيصل األمير مرك 

 448 ................................................................. الرسمية األردمية للجامعا  المكتبية دما الخ في  ـ  التمي مرك 

 449 ........................................................................................................... اتداريــــة الوحدا  والدوائــر

 451 ....................................................................................................... الداخلي والتدقيق الرقابة وحدة

 453 .......................................................................................................... القاموميــــة ال ـــؤون مكتب

 454 ................................................................................................................ الجامعــة رئــاسة دائرة

 455 ................................................................................................................ والتخطيط التنمية دائرة

 456 ................................................................................................................. والتسجيل القبول دائرة

 457 ...................................................................................................................... الماليــــة دائـــرةال

 458 ............................................................................................................ الب ريـــة المــوارد دائــرة

 459 ........................................................................................................ واتعوم العامة العوقا  دائرة



 

477 
 

 460 ................................................................................................................ طول بن الحسين مكتبة

 461 ............................................................................................ مـــةوالصيا واتمتــاج الهندســة دائـــرة

 464 ............................................................................................................... الجامعــي األمــن دائــرة

 465 ............................................................................................................ العامـــة الخدمـــا  دائــرة

 466 ....................................................................................................... اللـــــواتمو المشتريات دائــرة

 467 .................................................................................................... الدولية والعوقا  الت بيك دائــرة

 468 .................................................................................................. واللجان المجالس سر أمامة دائــرة

 469 .................................................................................................... اليرموك جامعة استثمار صندوق 

 470 ..................................................................................................................... النموذجية المدرسة

 

 

 


