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  كلمة رئيس الجامعة
  

  بسم الله الرحمن الرحيم

  الحمد لله رب العالمين والصالة والسالم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد

تواصل مسيرتها لتصبح جامعة شاملة وتبني مشاريعها في ميادين العلم  ةوالجامع يصدر هذا الدليل

، كلية ةواحد ةن عامًا، بعد أن بدأت بكلييخالل ست وثالث ة، ليصور ما توصلت إليه الجامعةوالبحث والمعرف

 ةر كليعضو هيئة تدريس، أصبحت اآلن تحتضن ثالثة عش) 51(و. ةطالبًا وطالب) 640(العلوم واآلداب، و

عضو هيئة تدريس وتخرج منها ) 930(، و ةطالبًا وطالب) 33512(كراسي وفيها  وسبعةعشر مركزًا  وثالثة

  . ةطالب وطالب) 111911(حتى اآلن 

علما بأن لدكتوراه برنامجا ل (18) برنامجًا للماجستير و 72)( اآلنكما أصبحت الجامعة تقدم 

  . 1977/1978في العام الجامعي كان الدبلوم والماجستير في التربية الجامعة قد طرحت أول برنامج في 

في  ةعرض الخطط الدراسيالسابق من أجل يهدف هذا الدليل إلى استكمال الجهود التي بذلت في 

الجامعية لدرجات البكالوريوس والدبلوم بهدف النهوض برسالة التعليم العالي في  ةمختلف مراحل الدراس

ورفد سوق العمل  ةوتلبية حاجات المجتمع األردني والعربي من التخصصات العلمي ةالهاشمي ةاألردني ةالمملك

  . ةفيها بالكفاءات المتخصص

السديدة ة العلمي ةالرؤيوالمهتم من داخل الجامعة وخارجها آمًال أن يبسط هذا الدليل للقارئ 

بجانب المعلومات االلكترونية على  لهم وأعضاء هيئة التدريس فيه مرشدًا وعونًا ة، وأن يجد الطلبةللجامع

  .موقع الجامعة

   

  ولي التوفيقوالله 

  

  عبـدالله المـوسى. د.أ

  رئيـس الجامعــة
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  معةاكلمة نائب رئيس الج
  

  بسم الله الرحمن الرحيم

الجامعة  تغيراتللوقوف على ن عامًا على تأسيسها يوثالث ةيصدر هذا الدليل لجامعة اليرموك بعد ست

أما . والتعرف على خطط وبرامج الجامعة في درجتي البكالوريس والدبلومعلى كافة الصعد األكاديمية واإلدارية 

والمتوفر ورقيا في معة افيما يتعلق ببرامج الدراسات العليا فيمكن االستعانة بدليل الدراسات العليا في الج

 . عمادة البحث العلمي والدراسات العليا أو الكترونيا على موقع الجامعة والعمادة

انجازًا عظيمًا، إن دل يعتبر ما تم إنجازه في جامعة اليرموك ، في شتى المجاالت في العقود الماضية 

في  دارات السابقة والحالية والعاملينوالمثابرة، لدى اإل ةنما يدل على االنتماء واإلخالص واإلرادإعلى شيء، ف

هذه . التي تسعى الجامعة لبلوغها ة، إضافة للتخطيط السليم ووضوح الرؤيا لتحقيق األهداف المتعددالجامعة

المحلي  لوطن والمجتمعل ةفقط، بل انطلقت غايتها خدم ةريالنظ ةعلى المعرف األهداف بطبيعة الحال لن تقتصر

   . م العربي والدول االسالمية الشقيقةوخدمة للمنطقة في العال

وال يسعني في هذا التقديم الموجز إال أن أتوجه بالشكر والتقدير إلى كل من ساهم ويساهم في 

  . على تحقيق هذه األهداف في مختلف مواقعهم ةمساعدة الجامع

ت الجامعة ايمن كليات ومديرلجنة الدليل جميع أعضاء إلى  ةلشكر والتقدير والمحبكما أتوجه با

كل من مدير دائرة التنمية والتخطيط أيضًا وأشكر ، المختلفة على جهودهم الطيبة في جمع مادة هذا الدليل

، والسيد أحمد أبو همـّام ةلمراجعة الدليل وتصويب األخطاء الواردة فيه بالتنسيق مع الجهات ذات العالق

  .على تنضيد وإخراج الدليل هوالسيدة إيمان ربابع

  . الله جميعًا لما فيه خير وطننا وأمتنا وجامعتناوفقنا 

  

  د عدنان العتوم.أ  

 نائب رئيس الجامعة للشؤون األكاديمية                                                   

  رئيس لجنة دليل الجامعة      
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  لجنة الدليل
  رئيسًا األكاديميةللشؤوننائب الرئيسعدنان العتوماألستاذ الدكتور

  مقررًا كلية التربية/األستاذ الدكتور رافع الزغول

  عضوًا  عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب/الدكتور أحمد الطعاني

  عضوًا  كلية التربية الرياضية/األستاذ الدكتور هاني الربضي

  عضوًا كلية اآلداب/الدكتور محمد العجلونياألستاذ 

 عضوًا  كلية القانون/الدكتور بكر السرحان

 عضوًا  كلية العلوم/الدكتور أيمن حموده

 عضوًا  كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية/الدكتور رائد خصاونه

 عضوًا  كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية/الدكتور محمود الخصاونة

 عضوًا  اكلية اآلثار واإلنثربولوجي/الدكتور محمود النعامنه

 عضوًا  كلية الفنون الجميلة/الدكتور خليل طبازه

 عضوًا  كلية اإلعالم/الدكتور عزام عنانزه

 عضوًا  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية/الدكتور زكريا الخضر

 عضوًا  مركز اللغات/الدكتور عبدالله بركات

 عضوًا  دائرة القبول والتسجيل/السيد محمد عبابنه

 عضوًا  مركز الحاسب والمعلومات/السيد عزام ذياب

 عضوًا  دائرة العالقات العامة/السيدة منار مارديني
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  2011/2012الدراسيلتقويم الجامعي للعام ا
 2011/2012االول:الفصـــل

  مالحظـــات المناسبــــة/اإلجــــــراء التاريــــــــــخ  اليـــــــــوم

  *عطله  عيد الفطر السعيد تقديرا 1/9/2011-30/8  الخميس-الثالثاء

     اجراءات قبول الطلبه المستجدين و تسجيلهم 4/9/2011  االحد 

ودوام وتسجيل الطلبة القدامى بدء العام الجامعي   11/9/2011  االحد

 أعضاء هيئة التدريس

  

   بدء الدراسه 18/9/2011  االحد

    فترة االنسحاب و االضافه 22/9/2011-18/9  الخميس-االحد

    إلجراء امتحان غير مكتمل آخر موعد 13/10/2011  الخميـــس

  *عطله  عيد االضحى المبارك تقديرا 9/11/2011-5  االربعاء-السبت

  *عطلــــة  )تقديرا(ـه1433محرم1عيد راس السنه الهجريه 26/11/2011  السبت

     2011/2012التسجيل للفصل الثاني بدء 18/12/2011  االحد

    انتهاء فترة االنسحاب 22/12/2011  الخميس

  عطله  عيد الميالد المجيد 25/12/2011  االحد

     اخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعيه الغراض التخرج 29/12/2011  الخميـــس

    بدء االمتحانات المحوسبه 31/12/2011  السبت

  عطله السنه الميالديهعيد راس 1/1/2012  االحد

   االمتحانات النهائيه 16/1/2012-4 االثنين  -االربعاء 

اخر موعد العتماد النتائج النهائيه من قبل اعضاء هيئة   19/1/2012  الخميس

 التدريس

  

    بدء إجازة أعضاء هيئة التدريس 22/1/2012  االحد

   يوم التخريج   

 2011/2012الثاني:الفصـــل

  مالحظـــات المناسبــــة/اإلجــــــراء التاريــــــــــخ  اليـــــــــوم

    استكمال عملية التسجيل للفصل 22/1/2012  األحـــــــــد

     بدء دوام اعضاء هيئة التدريس 29/1/2012  االحد

ربيع اول 12عيد المولد النبوي الشريف  4/2/2012  السبت

 )تقديرا(ـه1433

  *عطله

   بدء الدراسه 5/2/2012  االحد

   فترة االنسحاب واإلضافة 9/2/2012-5    األحد ـ الخميس

     اخر موعد الجراء امتحان غير مكتمل 1/3/2012  الخميس

     2011/2012بدء التسجيل للفصل الصيفي  22/4/2012  السبت

  عطله عيد العمال 1/5/2012  الثالثاء

   انتهاء فترة االنسحاب 10/5/2012  الخميس

    آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعية إلغراض التخـرج 10/5/2012  الخميس

    بدء االمتحانات المحوسبه 12/5/2012  السبت

    االمتحانات النهائيه 24/5/2012-14  الخميس-االتنين

  عطله عيد االستقالل 25/5/2012  الجمعه

أعضاء هيئة العتماد النتائج النهائية من قبل آخر موعد   27/5/2012  االحد

 التدريس

  

    بدء اجازة اعضاء هيئة التدريس 27/5/2012  االحد

   يوم التخريج   
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 2011/2012الصيفي:الفصــــل

  مالحظـــات المناسبــــة/اإلجــــــراء التاريــــــــــخ  اليـــــــــوم

    عملية التسجيل للفصلاستكمال 10/6/2012  األحـــــــــد

    دوام أعضاء هيئة التدريـس بدء 10/6/2012  االحد

   بدء الدراسة 17/6/2012  األحـــــــــد

   فترة االنسحاب واإلضافة 19/6/2012-17  األحد ـ الثالثاء

    )تقديرا(ه 1433رجب27ذكرى االسراء و المعراج 17/6/2012  االحد

    الجراء امتحان غير مكتملاخر موعد 12/7/2012  الخميس

   انتهاء فترة االنسحاب 26/7/2012  الخميـــس

   آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعية إلغراض التخرج  2/8/2012  الخميس

    بدء االمتحانات المحوسبه 4/8/2012  السبت

   االمتحانات النهائية 9/8/2012-6  االثنين ـ الخميس

أعضاء هيئة العتماد النتائج النهائية من قبل آخر موعد   12/8/2012  االحد

 التدريس

  

    بدء إجازة أعضاء هيئة التدريس 12/8/2012  االحد

    يوم التخريج    

  العطل حسب التقويم الهجري
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  مدير مركز التميز للخدمات المكتبية   السيد عوض العثامنة 

  مدير دائرة المكتبة الحسينية  عدنان البصولالدكتور األستاذ 

  دائرة الشؤون القانونيةمدير   الدكتور محمد البشايرة

  مدير دائرة الخدمات العامة  الدكتور هارون القضاة

  مدير دائرة التنمية والتخطيط  الدكتور رضوان العجلوني

  مدير دائرة الموارد البشرية  السيد جعفر الشوحة

  مدير دائرة الرئاسة  السيد مخلص العبيني



 ب ب 
 

 

 مدير دائرة القبول والتسجيل  السيد حاتم الشريدة

  مدير دائرة االنتاج والصيانة والتدريب  المهندس عبدالرحيم الخطيب

 مدير الدائرة الهندسية  المهندس بسام حمادنة

  مدير دائرة النشاط الثقافي والفني  السيد فريد طوالبة

  مدير دائرة الخدمات الطالبية  السيد محمد جوارنه

  مدير دائرة الرعاية الطالبية  السيد بسام دلقموني

  مدير دائرة النشاط الرياضي  السيد علي مقابلة

 اللوازممدير دائرة   السيد سمير منسي

 الماليةمدير الدائرة   السيد شريف منصور

 مدير دائرة العالقات العامة واإلعالم  السيد يوسف طبيشات

 مدير صندوق االستثمار لجامعة اليرموك  السيد وليد الحاللشة

 المدرسة النموذجيةمدير   السيد فاضل شطناوي

 مدير دائرة األمن الجامعي  السيد مصطفى الشياب
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  جامعة الريموك في سطور
 موقع الجامعة 

كــم عــن ) 90(وعلــى بعــد  تقــع جامعــة اليرمــوك فــي مدينــة اربــد فــي شــمال المملكــة االردنيــة الهاشــمية    

م692515.180على مساحة تقدر بـ العاصمة عمان، 
2

في الموقـع الحـالي واألرض الجنوبيـة هـذا باإلضـافه إلـى        

م264947.43بــ   مساحات أرض أخرى تابعـة للجامعـة فـي مدينـة اربـد وفـي أمـاكن أخـرى مـن المملكـة تقـدر           
2
، 

  .الجامعات الرسمية من بينوهي ثاني جامعة أردنية 

  

 نشأتها ووحداتها التنظيمية

بتأسيس جامعة  1975صدرت اإلرادة الملكية السامية بتاريخ الرابع والعشرين من حزيران عام 

 1977-1976اليرموك حيث استقبلت جامعة اليرموك الدفعة األولى من الطلبة في بداية العام الجامعي 

طالبا وطالبة، في حرم جامعي محدود في مدينة اربد، اعتبر حينها حرما مؤقتا وبدأت بكلية ) 640(وعددهم 

  . واحدة هي كلية العلوم واآلداب

، كما تضم أكاديميًا وخمسين قسمًا خمسة) 55(عشر كلية ويبلغ عدد االقسام فيها  ثالثة) 13(تضم الجامعة 

 ًاعشر مركزاثنا ) 12(البحث العلمي والدراسات العليا، وعمادة شؤون الطلبة، اضافة إلى عمادتين هما عمادة 

علمية وبحثية، ومحطة العلوم البحرية في العقبة باالشتراك مع الجامعة األردنية،  يكراس سبعة) 7(، وًاعلمي

 ومتحف المسكوكات، عي،متحف التراث االردني، ومتحف التاريخ الطبي ،متاحف ةوثالثدائرة ادارية، ) 16(و

من أعضاء هيئة التدريس من ) 930(ويعمل في الجامعة . ومدرسة نموذجية البناء العاملين في الجامعة

  .من العاملين في المجاالت المختلفة من غير اعضاء هيئة التدريس) 1742(مختلف الرتب والتخصصات، و

 الرؤيا

ني واالقليمي تسعى إلى اإلبداع والتميز أن تكون جامعة متميزة ونموذجية على المستوى الوط

 وتساهم في تحسين نوعية التعليم والبحث العلمي وفق أعلى المستويات العالمية

 الرسالة

التميز في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع من خالل برامج تعليمية مرتبطة بالتنمية الشاملة 

حصنة بالقيم االصيلة، قادرة على مواكبة التطورات العلمية وتخريج أجيال متميزة من الطالب مسلحة بالعلم وم

 .والتكنولوجية ومواجهة مستجدات العصر، والمنافسة على المستويين االقليمي والدولي

 القيم

تهدف جامعة اليرموك إلى تحقيق رؤيتها ورسالتها وفق منظومة من القيم  :قيم الجامعة األساسية

االساسية التي تحدد هوية الجامعة كمؤسسة تعليمية تسعى إلى تقدم العلم والبحث العلمي وتسعى جاهدة 
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إليجاد البيئة المالئمة لتحقيق طموحات طلبتها وهيئتها التعليمية وخدمة مجتمعنا الغالي وفق منظومة من 

   .لقيم التي تتوافق مع مجتمعنا الكبير كمجتمع عربي ومسلما

  

 :المنظومة وتضم هذه

على مستويات االلتزام االجتماعي أتسعى جامعة اليرموك الى تحقيق  :االلتزام االجتماعي واألخالقي .1

والمثل  واألخالقي بما يتماشى مع تعاليم الدين اإلسالمي الحنيف والعادات والتقاليد العربية االصيلة

 .اإلنسانية العليا

تسعى الجامعة جاهدة الى تحقيق أعلى مستويات االنتماء الوطني الصادق لطلبتها عن طريق  :االنتماء .2

 .تعزيز الروح الوطنية ووضع المصلحة العامة فوق كل المصالح الشخصية

العالمية وتسعى الى  االنسانيةتتبنى الجامعة رؤية عالمية من حيث المبادىء والمعايير  :الرؤية العالمية .3

التفاعل االيجابي مع جميع الثقافات وفتح أبواب التعاون مع جميع الجامعات والمراكز البحثية العالمية 

  .المتميزة

تسعى الجامعة الى تحقيق الشمولية في تكامل أشكال المعرفة المختلفة وتوسيع رقعة التخصصات :الشمولية .4

 .ي تركز عليهاواالهتمامات البحثية الت

تلتزم الجامعة بمعايير تربوية رفيعة المستوى، ساعية دائما إلى تطوير العملية التربوية والبحث  :الجودة .5

 .وفق ارفع مستويات الجوده والنوعية العلمي وخدمة المجتمع

محاور اهتمامات تشجع الجامعة المبادرات والمشاريع اإلبداعية سعيا لتحقيق التميز في  :اإلبداع والتميز .6

  .الجامعة المختلفة في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع

والتفاعل مع اآلخرين وتؤكد اهتمامها بقيم   تشجع الجامعة االنفتاح :الشفافية والحرية األكاديمية .7

 .واإلنصاف والحرية األكاديمية  العدل

  

 األهداف

 :تسعى جامعة اليرموك إلى تحقيق األهداف اآلتية

اإلسهام في تطوير التعليم العالي بمختلف تخصصاته وفروعه النظرية والتطبيقية باعتماد أالساليب الحديثة  .1

 .والمبتكرة في التعليم والتدريب

تعيين وتأهيل الكوادر االكاديمية العلمية المتميزة بما يمكن الجامعة من مواكبة التطورات العلمية والتقنية  .2

 .الحديثة

لروابط العلمية والثقافية مع الجامعات والمراكز البحثية المتميزة بما يساعد على تطوير الجامعة توثيق ا .3

 .وتعزيز مكانتها العلمية محليا واقليميا وعالميا
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إتاحة وتهيئة الفرص للمتفوقين والموهوبين من الطلبة إلكمال دراساتهم العليا في التخصصات المختلفة  .4

 .محليا وعالميا

ير وتقويم البرامج والخطط الدراسية والمناهج الدراسية بحيث تواكب التطور العلمي و التقني في تطو .5

  .العالم بشكل دائم

التركيز على تطوير حركة البحث العلمي في الجامعة من خالل دعم مشاريع البحث واالهتمام بالنشر العلمي  .6

 .محليا وعالميا

والبحثية التابعة للجامعة وتوظيفها للنهوض بحركة البحث العلمي و التأليف االهتمام بتطوير المراكز العلمية  .7

 .و الترجمة و النشر والتدريب وتزويدها بما يكفل خدمة العاملين في الجامعة والطلبة والمجتمع المحلي

بعثات االنفتاح والتواصل محليا وإقليميا وعالميا من خالل المشاركة في المؤتمرات العلمية وتوفير ال .8

  .العلمية وإقامة المؤتمرات والندوات العلمية داخل الجامعة وخارجها

الدين الحنيف الذي  االهتمام بتطوير البيئة وخدمة المجتمع ونشر ثقافة االعتدال والتسامح وفق مبادئ .9

 .يدعو إلى الوسطية و الحوار و نبذ العنف والتطرف

وتعلُّمية تتمتع بأعلى مستويات الجودة واالهتمام بالمتعلم معرفيا تزويد طلبة الجامعة بخبرات تعليمية  .10

  .وتربويا مع التركيز على المهارات العملية

تعزيز التطور الشخصي واالجتماعي والمهني لدى الطلبة كافًة من خالل إكسابهم روح المبادرة وإعدادهم  .11

  .لفةوتأهيلهم لتولي األدوار القيادية في مواقع عملهم المخت

المساهمة في التقدم الثقافي واالجتماعي واالقتصادي للمجتمع بالعمل على تلبية احتياجات المجتمع،  .12

 .والمشاركة الفاعلة في تنميته، والتعاون مع المنظمات والمؤسسات العامة والخاصة ذات العالقة
  



4 
 

  



5 
 

 جامعة الريموكتعليمات منح درجة البكالوريوس في ، 2008لسنة ) 6(تعليمات رقم 

  1976لسنة ) 76(في جامعة الريموك رقم  ة والشهاداتيالصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلم

ويعمل  2008لسنة ) تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك(تسمى هذه التعليمات : 1المادة 

  .2008/2009 بها ابتداء من العام الجامعي

التعليمات على الطلبة المنتظمين المسجلين للحصول على درجة البكالوريوس في تسري أحكام هذه : 2المادة 

  من هذه التعليمات) 3(كليات الجامعة الواردة في المادة 

يقر مجلس العمداء الخطة الدراسية التي تؤدي إلى الحصول على درجة البكالوريوس في الكليات : 3المادة 

  :يات واقتراحات من مجالس األقسام األكاديمية المختصةالتالية، بناء على تنسيب من مجالس الكل

  .كليــة العلــــــوم

 .كليــة اآلداب

 .كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

 .كلية التربية

 .كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

 .كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

 .كلية التربية الرياضية

 .كلية القانون

 .ةكلية الفنون الجميل

 .كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

 .كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

  .كلية اإلعــالم

  .كلية السياحة والفنادق  

الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في الجامعة هو كما : 4المادة 

  :يلي

  ساعة معتمدة) 134( كلية العلوم  .1

  ساعة معتمدة) 132( اآلدابكلية  .2

  ساعة معتمدة) 132( كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  .3

  ساعة معتمدة) 132( كلية التربية  .4

  ساعة معتمدة) 167( كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية  .5
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  ساعة معتمدة) 132( كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  .6

  ساعة معتمدة) 132( كلية التربية الرياضية  .7

  ساعة معتمدة) 141( كلية القانون  .8

  ساعة معتمدة) 132( كلية الفنون الجميلة  .9

  ساعة معتمدة) 132( كلية اآلثار واالنثروبولوجيا  .10

  ساعة معتمدة) 134( وعلوم الحاسوبكلية تكنولوجيا المعلومات  .11

  ساعة معتمدة) 132( كلية اإلعــالم  .12

  ساعة معتمدة) 132( كلية السياحة والفنادق  .13

  

  

  الخطـــــــة الدراسيـــة

  :تشمل الخطة الدراسية في كل تخصص تمنح فيه درجة البكالوريوس المتطلبات التالية: 5المادة 

  :ساعة معتمدة وتشمل) 27(وتخصص لها  :متطلبات الجامعة. أ

  :متطلبات إجبارية. 1

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

 101ع 
(1)

 لغة عربية  

  مهارات اللغة اإلنجليزية  101ز .ل

 التربية الوطنية  102هـ .س

 100ع .ع
(2)

 علوم عسكرية  

 

   :متطلبات اختيارية .2

معتمدة يختارها الطالب من خارج كليته في احد المجاالت التالية وبحد أدنى مادة  ساعة) 15(ويخصص لها 

  :واحدة من كل مجال وبحد أقصى مادتين من كل مجال وهذه المجاالت هي

 

                                                      
مجموعات حسب نتائجهم ) 3(يقوم مرآز اللغات بعقد امتحان تحديد مستوى الطلبة غير العرب باللغة العربية ويصنف الطلبة إلى   (1)

تاريخ ) 1/95(، قرار مجلس العمداء في جلسته رقم 94/1995ويعمل بهذا القرار اعتبارًا من الفصل الثاني . في االمتحان
1/1/1995.  

  
يحسب ضمن الساعات المعتمدة المقررة للتخرج، وتعطى نتائج هذا المساق على أساس النجاح والرسوب، وال تدخل نتائجه في   (2)

ومدرسة . الكلية العسكرية الملكية. حساب المعدل التراآمي، ويعفى من دراسته خريجو الكليات العسكرية االردنية جامعة مؤته
او ما يعادلها من آليات عسكرية اجنبية وآذلك الضباط الحاصلين على دورات الصف التاسيسية ودورات  المرشحين العسكرية

مساقًا ) " أ376(تاريخ األردن الحديث تخ "ويجوز للطلبة غير األردنيين أن يدرسوا مساق . الوآالء التاسيسية للرتب االخرى
تاريخ ) 1/92(اب معدالت الطالب، قرار مجلس العمداء في جلسته رقم بديًال، وفي هذه الحالة تدخل عالمة هذا المساق في حس

  .5/1/1992ويعمل به اعتبارًا من  5/1/1992
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  :مجال العلوم اإلنسانية ويضم المساقات التالية :أوًال

 الرياضة في حياتنا  أ100ر .ت

 اللياقة البدنية للجميع  173 ر.ت

 الثقافة الجمالية  100ت .ف

 التذوق الدرامي  100 د.ف

  مساهمة األردن في الحضارة اإلنسانية  100 أ ث

 الحضاراتوءنش  102 أ ث

  عام  5000القدس   أ106 تخ

 اللغة والثقافة الكورية  ك101ح .ل

  )1(اللغة الفرنسية   أ141ح .ل

  )1(اللغة األسبانية   أ171ح .ل

  )1(اللغة األلمانية   أ161ح .ل

  )1(اللغة الروسية   أ181ح .ل

  :ويضم المساقات التالية مجال العلوم االجتماعية واالقتصادية :ثانياًً  

 اإلدارة والمجتمع  100 ا.ع

  االقتصاد والمجتمع األردني  100 ق

 إداريةمهارات  498 أ د

 حقوق اإلنسان  101ح ق 

 الثقافة القانونية  102ح ق 

 ثقافة إسالمية  100أ .ش

  نظام األسرة في اإلسالم  101د .ش

 نظام اإلسالم  100 ف.ش

 مهارات حياتية  100س .ت

  أساسيات في رعاية الطفل  100أ .ت

  مفاهيم أساسية في التربية  100د .ت

 مهارات المعلومات  ب105د .ت

 ألسرياالعنف  103 أج

 الموارد المائية  100 جغ

 ثقافة إعالمية  100ح .ص

  :ويضم المساقات التالية مجال العلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة :ثالثاًً  

  صحة عامة وتثقيف صحي  100 ب

 الكيمياء والمجتمع  100 ك

  )1(علوم البيئة   أ101ب .ع

 أساسيات علم الفلك  100 ف

 الحوسبة المنزلية  109 ح.ع

 المعلوماتية والمجتمع  109ح .ن

  المعلوماتخدمات تكنولوجيا  109 أ.ن

 الطاقة البديلة  100هق 
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يتوجب على كافة الطلبة المستجدين اعتبارًا من بداية الفصل األول  ،أما فيما يتعلق بامتحانات المستوى 

لالمتحان في اللغة العربية واللغة اإلنجليزية والحاسوب على أن يسجل الطالب الذي  التقدم 2009/2010

وهذه المساقات  ،خارج خطته الدراسية) 099(االمتحانات مساقًا استدراكيًا يخفق في النجاح في أي من هذه 

  :هي

  )استدراكي(مهارات لغة إنجليزية  099ز .ل

  )استدراكي) (1(لغة عربية   099 ع

  )استدراكي(مهارات حاسوب  099ح .ع

  : متطلبات الكلية. ب

  :لها الساعات المعتمدة التالية يقرها مجلس العمداء بناء على تنسيب مجلس الكلية المختص وتخصص

  ساعة معتمدة) 21( أقسام كلية العلوم  .1

  ساعة معتمدة) 18( أقسام كلية اآلداب  .2

  ساعة معتمدة) 24( أقسام كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  .3

  ساعة معتمدة) 18( أقسام كلية التربية  .4

  ساعة معتمدة) 24( أقسام كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية  .5

  ساعة معتمدة) 24( أقسام كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  .6

  ساعة معتمدة للذكور) 21( أقسام كلية التربية الرياضية  .7

  ساعة معتمدة لإلناث) 24(

  ساعة معتمدة) 27( أقسام كلية القانون  .8

  ساعة معتمدة) 18( أقسام كلية الفنون الجميلة  .9

  ساعة معتمدة) 18( أقسام كلية اآلثار واالنثروبولوجيا  .10

  ساعة معتمدة) 21(  وعلوم الحاسوبأقسام كلية تكنولوجيا المعلومات  .11

  ساعة معتمدة) 24( أقسام كلية اإلعالم  .12

  ساعة معتمدة) 18( أقسام كلية السياحة والفنادق  .13

  :متطلبات القســم .ج

على تنسيب من مجالس الكليات واقتراح من مجالس األقسام األكاديمية وتخصص يقرها مجلس العمداء بناء 

  . لها الساعات المعتمدة التالية موزعة على مساقات إجبارية وأخرى اختيارية يحددها مجلس الكلية

  ساعة معتمدة) 86( أقسام كلية العلوم  .1

  ساعة معتمدة) 87( أقسام كلية اآلداب  .2

  ساعة معتمدة) 81( االقتصاد والعلوم اإلداريةأقسام كلية  .3

  ساعة معتمدة) 87( أقسام كلية التربية  .4

  ساعة معتمدة) 116( أقسام كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية  .5

  ساعة معتمدة) 81( أقسام كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  .6

  معتمدة للذكورساعة ) 84( أقسام كلية التربية الرياضية  .7

  ساعة معتمدة لإلناث) 81(

  ساعة معتمدة) 87( أقسام كلية القانون  .8

  ساعة معتمدة) 87( أقسام كلية الفنون الجميلة  .9
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  ساعة معتمدة) 87( أقسام كلية اآلثار واالنثروبولوجيا  .10

  ساعة معتمدة) 86( وعلوم الحاسوبأقسام كلية تكنولوجيا المعلومات  .11

  ساعة معتمدة) 81( أقسام كلية اإلعالم  .12

  ساعة معتمدة) 87( أقسام كلية السياحة والفنادق  .13

التخصص الرئيسي  وتشمل متطلبات األقسام المذكورة أعاله متطلبات التخصص المنفرد أو مجموع متطلبات 

  .ومتطلبات التخصص الفرعي

ال يجوز للطالب أن يسجل لمساق ما إذا لم يكن قد سجل المتطلب السابق في فصول سابقة  :6 المادة

ويجوز له أن يسجل لمساق ومتطلبه السابق معًا في الفصل نفسه إذا توقف ). راسب/ ناجح (

  .تخرجه على تسجيل المساقين معًا

  

  مدة الدراسة والعبء الدراسي

  :(1)7المادة

  :الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس هو كما يليالحد األعلى لمدة  .أ

  سنوات 7 أقسام كلية العلوم  .1

  سنوات 7 أقسام كلية اآلداب  .2

  سنوات 7 أقسام كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  .3

  سنوات 7 أقسام كلية التربية  .4

  سنوات 8 أقسام كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية  .5

  سنوات 7 الشريعة والدراسات اإلسالميةأقسام كلية  .6

  سنوات 7 أقسام كلية التربية الرياضية  .7

  سنوات 7 أقسام كلية القانون  .8

  سنوات 7 أقسام كلية الفنون الجميلة  .9

  سنوات 7 أقسام كلية اآلثار واالنثروبولوجيا  .10

  سنوات 7 وعلوم الحاسوبأقسام كلية تكنولوجيا المعلومات  .11

  سنوات 7 أقسام كلية اإلعالم  .12

  سنوات 7 أقسام كلية السياحة والفنادق  .13

 ،السنة الدراسية فصالن دراسيان إجباريان مدة كل منهما ستة عشر أسبوعًا تشمل فترة االمتحانات .ب

  .وفصل صيفي اختياري مدته ثمانية أسابيع تشمل فترة االمتحانات

ستة عشر  لكل مساق على أساس أن المحاضرة األسبوعية أو الندوة لمدة يجري تقويم الساعات المعتمدة. ج

أما ساعات المختبرات والتطبيق العملي فيجري تقويمها لكل مساق  .أسبوعًا هي ساعة معتمدة واحدة

  .على حدة على أن تحسب الساعة المعتمدة الواحدة بساعتي مختبر أو ساعتين تطبيقيتين على األقل

                                                      
ويعتبر الطالب الذي أنهى الحد األعلى لمدة الدراسة المنصوص عليها في المادة المشار إليها ولم يحقق شروط التخرج مفصوًال   (1)

  ).10/8/1986تاريخ ) 32(جامعة رقم من الجامعة بموجب قرار لجنة مجلس ال
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مسؤولية حمل العبء الدراسي الذي يتناسب مع قدراته واستيعابه والتسجيل لعدد من  يتحمل الطالب. د

ويقوم  ،المساقات من ضمن خطته الدراسية بحيث تتناسب مع قدراته وتحصيله األكاديمي في الجامعة

مدير القبول والتسجيل بإلغاء أي مساق ألي طالب يتجاوز عبئه الدراسي في أي فصل دراسي عن الحد 

  :آخذًا بعين االعتبار ما يلي ،سموح به وفق التعليمات المعمول بها في الجامعةالم

من هذه ) أ(مع مراعاة الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس الواردة في الفقرة . 1

المادة يكون الحد األدنى للساعات المعتمدة التي يدرسها الطالب المسجل للحصول على درجة 

ويجوز أن يصل الحد . ساعة) 18(ساعة للفصل الدراسي الواحد والحد األعلى ) 12(الوريوس البك

  :ساعة معتمدة بموافقة رئيس القسم بعد توافر أحد الشرطين التاليين) 21(األعلى إلى 

  .%)80(أن ال يقل معدل الطالب التراكمي عن  -

معتمدة في الفصل الذي سيتخرج  ساعة) 21(أن يتوقف تخرج الطالب على السماح له بدراسة  -

  .فيه

يسمح للطالب بالتسجيل لعدد من الساعات يقل عن الحد األدنى، أو االستمرار في دراسة عدد من . 2

وذلك في حاالت مبررة  ،الساعات المعتمدة يقل عن الحد األدنى نتيجة النسحابه من بعض المساقات

الطالب للحصول على درجة البكالوريوس الحد  بموافقة رئيس القسم على أن ال تتجاوز مدة دراسة

من هذه المادة ويعلم رئيس القسم األكاديمي المختص دائرة القبول ) أ(األعلى الواردة في الفقرة 

  .والتسجيل خطيًا بذلك

ساعات ) 10(ال يزيد الحد األعلى للساعات المعتمدة التي يسجل لها الطالب في الفصل الصيفي على . 3

ساعة معتمدة إذا توقف تخرج الطالب في ذلك ) 12(ز أن يصل الحد األعلى إلى ويجو ،معتمدة

  .الفصل على السماح له بذلك بموافقة رئيس القسم

إذا أتم  ،يصنف الطلبة المسجلون لنيل درجة البكالوريوس في مستوى السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. هـ

ساعة معتمدة على التوالي ضمن خطته ) 99(أو ) 66(أو ) 33(الطالب بنجاح دراسة ما ال يقل عن 

  .الدراسية

  

 

  المواظبـــــــــــــــــــــة

  :8المادة 

ويقوم مدرس المساق بتسجيل الغياب  ،للطالب في جميع المساقات التي سجل فيها ةتشترط المواظب .أ

ويسلمها إلى رئيس القسم األكاديمي الذي يعطى فيه المساق في نهاية كل  ،اصةوالحضور على كشوفات خ

  .وتحفظ إلى نهاية الفصل الدراسي الذي يليه ،فصل دراسي

  .من مجموع الساعات المقررة لكل مساق%) 15(ال يسمح للطالب بالتغيب عن أكثر من . ب
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ة لمساق دون عذر قهري أو عذر مرضي، من مجموع الساعات المقرر%) 15(إذا غاب الطالب أكثر من  .ج

ويوضع له الحد األدنى لعالمة . فعلى مدرس المساق أن يحرم الطالب من التقدم لجميع االمتحانات الالحقة

وتدخل هذه النتيجة في حساب معدالته، ما لم يكن قد أنسحب من ذلك المساق  ،%)35(المساق وهو 

  .من هذه التعليمات) 13(ن المادة م) ب(خالل المدة المنصوص عليها في الفقرة 

من مجموع الساعات المقررة لمساق ما وكان هذا الغياب بعذر قهري %) 15(إذا غاب الطالب أكثر من . د

 ،يقبله عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب أو بعذر مرضي فيسمح العميد للطالب االستمرار في المساق

وفي الحاالت التي يتجاوز فيها غياب الطالب  ،من الساعات%) 30(وال يجوز أن يتجاوز الغياب بمجموعه 

وذلك قبل  ،، فلمجلس الكلية التي ينتمي إليها الطالب اعتباره منسحبًا%)30(بعذر قهري أو مرضي نسبة 

بداية االمتحانات النهائية في الفصل، ويبلغ العميد دائرة القبول والتسجيل ورئيس القسم الذي يطرح 

  .بذلك المساق خطيًا

يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة من المرجع الطبي المعتمد في جامعة اليرموك وإذا . هـ

تعذر ذلك فلعميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب أن يعتمد التقرير المقدم أو يرفضه، وعلى الطالب أن 

ال العذر ويقوم العميد بإبالغ مدرسي يقدم التقرير الطبي المطلوب إلى العميد خالل أسبوع من تاريخ زو

  .المواد التي يدرسها الطالب بقراره

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

عار رياضي أو كشفي أو خدمة مجتمع ضمن فرق الجامعة أو المنتخبات الوطنية تغيبًا مشروعًا بموجب إش

  .خطي من عميد شؤون الطلبة أو مدير مركز االستشارات وخدمة المجتمع كل حسب اختصاصه

  

  

  االمتحانـــــــــــــــــات

  :9المادة 

  .والقرب رقم صحيح) 100(تحسب العالمة النهائية لكل مساق من . أ

  .األعمال الفصليةالعالمة النهائية لكل مساق هي مجموع عالمات االمتحان النهائي وعالمات . 1 .ب

يعقد االمتحان النهائي لكل مساق مرة واحدة في نهاية الفصل ويكون شامًال لمقرر المساق ويخصص  .2

وقد تشمل عالمة االمتحان النهائي امتحانات عملية تخصص  .من العالمة النهائية للمساق%) 50(له 

  .جلس القسملها نسبة مئوية معينة يحددها مجلس الكلية بناء على توصية من م

في حالة وجود ثالثة امتحانات في اليوم نفسه يجوز للطالب التقدم المتحانين فقط في هذا اليوم . 3

  .في يوم آخر ويحدد عميد الكلية المختص موعدًا لعقد االمتحان الثالث

هما تشمل األعمال الفصلية لكل مساق امتحانين كتابيين على األقل يعلم بهما الطلبة قبل موعد عقد. 4

األسبوع (بأسبوع على األقل على أن يعقد االمتحان األول في موعد أقصاه نهاية األسبوع الخامس 
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 72(وترد األوراق إلى الطلبة في موعد أقصاه أسبوع من عقد االمتحان ) الثالث في الفصل الصيفي

بيين الفصليين وقد تشمل األعمال الفصلية باإلضافة إلى االمتحانين الكتا) ساعة في الفصل الصيفي

أو بحوثًا كلها أو بعضها حسب ما يقرره مجلس القسم على أن ال  ،أو تقارير ،امتحانات شفوية

وترد أوراق االمتحانات والتقارير والبحوث  .من العالمة النهائية%) 10(تتجاوز عالمة هذه األعمال 

  .إلى الطلبة بعد تصحيحها

والمشاريع،  ،وات والبحوث والمختبرات واألعمال الميدانيةأعاله مساقات الند) 4(قد يستثنى من بند  .5

حيث يقرر مجلس القسم المعني أسلوب تقويم هذه المساقات على أن يعلن ذلك للطلبة مع بداية 

   .الفصل الدراسي

كل من يتغيب عن امتحان نهائي معلن عنه بدون عذر قهري يقبل به مدرس المساق أو عذر مرضي  .6

  . ذلك االمتحان، ويحسب له في عالمته النهائية في) صفر(يوضع له 

عليه  ،أو عذر مرضي ،كل من يتغيب عن امتحان فصلي معلن عنه بعذر قهري يقبل به مدرس المساق. 7

أن يقدم ما يثبت عذره خالل أسبوع من تاريخ زوال العذر، وفي هذه الحالة يعقد مدرس المساق 

   .راه مناسبًاامتحانًا تعويضيًا للطالب بالشكل الذي ي

ويتولى التنسيق مع مدرسي الشعب ) شعب فأكثر 3( يكلف رئيس القسم منسقًا لكل مساق متعدد الشعب . ج

  .والكتاب المقرر واالمتحانات والعالمات ،محتوى المساق من حيث

  .يصدر رئيس الجامعة إجراءات تسليم العالمات .د

النهائية لمساق ما فله أن يتقدم باعتراضه خالل أسبوع مـــن إذا رغب الطالب باالعتراض على عالمته  .هـ

ويقوم رئيس القسم بتشكيل لجنة من  ،ظهـــور النتيجة النهائية لذلك المساق إلى رئيس قسم المساق

لمراجعة العالمة وترفع العالمة ) باستثناء مدرس المساق (في القسم  عضوين من أعضاء هيئـــة التدريس

طالب إلى عميد الكلية للعرض على مجلس الكلية ويبلغ العميد قراره إلى دائرة القبول التي يستحقها ال

وترسل نسخة من القرار إلى رئيس  والتسجيل خطيًا خالل مدة أقصاها أسبوعان مـن ظهور النتيجــــــــــة

لبة المتوقع طالـب من الط مجلس العمداء أي تعديل في العالمة النهائيـة ألي ويعرض على .قسم الطالب

  .تخرجهم في احد الفصول الدراسية

ترد جميع أوراق االمتحانات والتقارير، والبحوث إلى الطالب بعد تصحيحها وتسجيل عالماتها، أما أوراق  .و

  .االمتحان النهائي فتحفظ لدى مدرس المساق لمدة فصل دراسي واحد

بله عميد الكلية التي ينتمي إليها الطالب، يبلغ إذا تغيب الطالب عن االمتحان النهائي لمساق ما بعذر يق. ز

 وعلى .إزاء هذا المساق" غير مكتمل"العميد قراره بقبول العذر إلى مدرس المساق ليسجل له عالمة 

الطالب أن يتقدم لالمتحان النهائي في المساق المذكور في مدة أقصاها أربعة أسابيع من بداية الفصل 

ويعتبر الفصل الصيفي فصًال دراسيًا لهذا  ."غير مكتمل"لى عالمة التالي للفصل الذي حصل فيه ع

أما إذا لم يتمكن الطالب من تقديم االمتحان المذكور في المدة المقررة  .الغرض إذا درس فيه الطالب

  .اعتبرت عالمته صفرًا
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للمساق هو والحد األدنى للعالمة النهائية %) 50(الحد األدنى لعالمة النجاح في المساق هو . 1. ح

)35.(%  

  :تصنف عالمات المساق وفق الجدول التالي. 2

  الرمز باإلنجليزية الرمز بالعربية التقدير  العالمة

 A  أ  ممتاز  100% - 90
 B  ب  جيد جدًا  89% - 80
 C  ج  جيــد  79% - 70
 D  د  مقبول  69% - 60
 E  هـ  ضعيف  59% - 50

 F  و  راسب  %50أقل من 

  

يكون المعدل التراكمي معدل عالمات جميع المساقات التي درسها ) 10(المادة مع مراعاة أحكام . 3

غير "وإذا حصل الطالب على نتيجة  .الطالب نجاحًا أو رسوبًا حتى تاريخ حساب ذلك المعدل

وتعتبر  .في بعض المساقات يتم حساب معدالته عندما تكتمل عالمات هذه المساقات" مكتمل

وتطبق عليه جميع " غير مكتمل"المعدالت ذات أثر رجعي من تاريخ حصول الطالب على نتيجة 

  .اإلجراءات المترتبة على ذلك ما عدا تاريخ استحقاق الشهادة فال يكون بأثر رجعي

يحدد تقدير الطالب عند تخرجه على أساس معدل المساقات التي درسها بنجاح ضمن الخطة الدراسية . 4

  :لمقررة وفق الجدول التاليا

 التقدير المعدل التراكمي

 ممتاز  100% - 84

 جيد جدًا  %84أقل من  – 76

 جيـــد  %76أقل من  – 68

 مقبول  %68أقل من  – 60

  .المعدل الفصلي هو معدل عالمات جميع المساقات التي درسها الطالب في ذلك الفصل .5

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

داخل في المعدل في عدد ساعاته المعتمدة وقسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة على مجموع 

   .الساعات المعتمدة

  .تحسب كل المعدالت ألقرب منزلة عشرية واحدة .7

فأكثر على الئحة شرف %) 84(يضع العميد أسم الطالب الذي يحصل على معدل فصلي مقداره  .8

وأن  ،ما لم يكن مفصوًال أو موضوعًا تحت المراقبة األكاديمية ،في سجله األكاديمي ويثبت ذلك ،الكلية

  .ساعة) 12(ال يقل عبؤه الدراسي عن 

وتثبت  ،وتحسب له العالمة األخيرة في معدله التراكمي ،يسمح للطالب إعادة دراسة أي مساق: 10المادة 

  .عالمته السابقة لذلك المساق في سجله
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  وضـع الطالـب تحـت المراقبــــة

  :11 المادة

في نهاية أي فصل دراسي باستثناء %) 60(المراقبة إذا نقص معدله التراكمي عن  يوضع الطالب تحت   .أ

بإشعار  وتقوم دائرة القبول والتسجيل .دراسي للطالب في الجامعة وكذلك الفصل الصيفي أول فصل

  .االلكتروني الطالب بذلك على موقعه

على الطالب الذي وضع تحت المراقبة أن يزيل األسباب التي أدت إلى وضعه تحت المراقبة في مدة    .ب

بعد الفصل الذي وضع بسب نتائجه تحت ) صيفيالوليس منهما الفصل (أقصاها فصالن دراسيان 

  .المراقبة

من هذه ) ب(األسباب التي أدت إلى وضعه تحت المراقبة بموجب الفقرة  إذا لم يتمكن الطالب من إزالة   .ج

  .المادة يفصل من قسم التخصص

) 90(من هذه المادة كل طالب أتم بنجاح ) ج(يستثنى من الفصل من قسم التخصص تنفيذًا إلحكام الفقرة  .د

فيشترط أن يكون الطالب معتمدة في كليات الجامعة ما عدا كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية  ساعة

  . ساعة معتمدة على األقل )99(قد أتم بنجاح 

%) 50(يفصل من الجامعة فصًال نهائيًا وال يجوز له العودة كل طالب يحصل على معدل تراكمي يقل عن . هـ

) 12(الفصل األول اللتحاقه في الجامعة وذلك بعد دراسة ما ال يقل عن  ءفصل دراسي باستثنا في أي

  .في حساب معدله تمدة تدخلساعة مع

  

  : 12 المادة

من هذه التعليمات أن يتقدم ) 11(من المادة ) ج(يجوز للطالب المفصول من قسمه حسب أحكام الفقرة . أ

وال يعد الفصل الصيفي فصال لهذه . بطلب انتقال إلى أقسام الجامعة األخرى قبل بداية الفصل الالحق

من هذه التعليمات وإذا لم يتم قبوله في ) 18(بق عليه أحكام المادة الغاية اذا لم يسجل الطالب فيه وتط

  .أي قسم آخر، يجوز له أن يتقدم بطلب جديد للقبول في تخصص آخر على البرنامج الموازي

  .تحسب للطالب ساعة معتمدة) 15(يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى سنوات التخرج مقابل كل  .ب

يفصل من الجامعة فصًال ) 11(لتخصص الجديد مرة أخرى وفق أحكام المادة إذا فصل الطالب من ا .ج

  .وال يجوز له العودة إليها ،نهائيًا

ساعة معتمدة على األقل تدخل في ) 45(لطالب المفصول أكاديميًا الذي أنهى بنجاح دراسة ا يحول. د∗

الدراسة الخاصة لتصويب وضعه إلى % 60فأكثر وأقل من % 59المعدل التراكمي وكان معدله التراكمي 

كحد أقصى ويدفع ضعف الرسوم المقررة للساعات المعتمدة حسب نوع  ناألكاديمي في فصلين دراسيي

  .البرنامج الذي يقبل فيه، ويدفع الطالب ضعف رسوم الساعات في البرنامجين العادي والموازي

  .بالتسجيل للفصل الصيفي) د(الفقرة ال يسمح للطالب المفصول من التخصص تنفيذًا ألحكام . هــ**

                                                      
  .20/8/2010تاريخ   4/2010قرار مجلس األمناء جلسة رقم   ∗ 

  .16/5/2011تاريخ  20/2011قرار مجلس العمداء رقم   **
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  االنسحاب من المساقات وإضافتها

  :13 المادة

وإضافة مساقات جديدة خالل الخمسة أيام الدراسية  ،يسمح للطالب باالنسحاب من مساقات سجل لها .أ

ألولى وخالل الثالثة أيام الدراسية ا ،من الفصلين الدراسيين األول أو الثاني) العطل دون أيام(األولى 

  .وال تثبت المساقات التي أنسحب منها في سجله األكاديمي .الصيفي من الفصـــــــل) دون أيام العطل(

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

 ،ل الستة أسابيع األولى من الفصل الصيفيوخال ،األربعة عشر األولى من الفصلين الدراسيين األول والثاني

وال يدخل هذا المساق في " منسحب"وفي هذه الحالة يثبت المساق في سجل الطالب وازاؤه مالحظة 

وال يجوز نتيجة لهذا . عدد الساعات التي درسها الطالب من حيث النجاح والرسوب ومتطلبات التخرج

الحد األدنى للعبء الدراسي المسموح به وفق  االنسحاب أن يقل عدد الساعات المسجل لها عن

التعليمات إال بقرار من رئيس القسم وإذا لم ينسحب الطالب خالل المدة المذكورة فعلى مدرس المساق 

  .أن يثبت نتيجة الطالب في كشف العالمات

من المادة ) د(وإذا اعتبر الطالب منسحبًا من جميع المساقات التي سجل لها في فصل ما بمقتضى الفقرة  .ج

ويحسب هذا الفصل من مدة التأجيل " مؤجلة"من هذه التعليمات تكون دراسته لذلك الفصل ) 8(

  .ألكاديميويثبت ذلك في سجله ا ،من هذه التعليمات) 14(من المادة ) أ(المسموح بها في الفقرة 

  

  

  تأجيل الدراسة واالنقطاع عنها واالنسحاب من الجامعة

  :14 المادة

  .متصلة يجوز للطالب أن يؤجل دراسته في الجامعة مدة ال تزيد عن سنتين سواء كانت متقطعة أو   .أ

داية على الطالب أن يتقدم بطلب تأجيل دراسته إلى مكتب العميد في مدة أقصاها سبعة أيام دراسية مـن ب. ب

الفصــــــــل الدراسي األول أو الثاني التخاذ القرار المناسب ويبلغ العميد قراره إلى مدير دائرة القبول 

وفي حاالت الضرورة . الطلبة ورئيس القسم المختص وأية جهة أخرى معنية والتسجيل وعميد شــــؤون

وقبل نهاية األسبوع الرابع عشر من بداية  ،القاهرة التي تطرأ بعد المــــــدة المنصوص عليها في هذه الفقرة

الفصلين األول والثاني فلمجلس الكليـــة أن ينظر في طلب التأجيل التخاذ القرار المناسب وإبالغ الجهات 

  .المعنية

  .ال تحسب مدة التأجيل من الحد األعلى لسنوات التخرج أو لغايات إزالة أسباب الوضع تحت المراقبة .ج

ويجوز له أن يتقدم بطلب  ،لطالب مدة التأجيل التي ووفق عليها يفقد مقعده في الجامعةإذا تجاوز ا .د

كامًال على أن  جديـــــد لاللتحــاق بالجامعة فإذا قبل في قسم التخصص نفسه يحتفظ بسجله األكاديمي

لسنوات الحالة تحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد األعلى  وفي هــذه ،يكمل متطلبات التخرج
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من هذه ) 18(من المادة ) ج(و ) ب(وإذا قبل في قسم آخـــر تطبق عليـه أحكـــام الفقرتين .التخرج

وفي الحاالت التي يفقد فيها الطالب مقعــده بسبــب التجـاوز بعذر قهري فله أن يطلب من  .التعليمات

من ) أ(الفقرة  موح بهــــا فـــيمجلس كليته اعتبار مدة التجاوز ضمن الحد األعلى لمـدة التأجيل المس

  .من هذه التعليمات) 14(المادة 

إال بعد مضي فصل دراسي واحد  ،ال تؤجل الدراسة للطالب الجديد في الجامعة أو الطالب المنتقل إليها. هـ

  .على األقل على دراسته في الجامعة

النموذج المقرر إلى دائرة القبول إذا رغب طالب في االنسحاب من الجامعة فعليه أن يتقدم بطلب على  .و

وإذا  .ويفقد مقعده فيها" منسحب من الجامعة"وفي هذه الحالة تثبت له في سجله مالحظة  ،والتسجيل

رغب في االلتحاق ثانية بالجامعة فعليه أن يتقدم بطلب جديد وفي حالة قبوله في قسم التخصص نفسه 

لبات التخرج وفق الخطة الدراسية المعمول بها عند يحتفظ بسجله األكاديمي كامًال على أن يكمل متط

وإذا قبل في  .الجامعة، وتحسب له مدة الدراسة السابقة ضمن الحد األعلى لسنوات التخرج عودته إلى

ويجوز للطالب أن  ،من هذه التعليمات) 18(من المادة ) ج(و ) ب(قسم آخر تطبق عليه أحكام الفقرتين 

  .ا أنسحب خالل الفصل الثاني لوضعه تحت المراقبةللدراسة في الجامعة إذ يعود

ولم يحصل على موافقة خطية من العميد  ،إذا لم يسجل طالب منتظم في الجامعة لفصل دراسي أو أكثر. ز

المدة يفقد مقعده في الجامعة وفي هذه الحالة يجوز له أن يتقدم بطلب جديد  المعني بتأجيل دراسته لهذه

ا قبل في قسم التخصص نفسه يحتفظ بسجله األكاديمي كامًال على أن يكمل فإذ. لاللتحاق بالجامعة

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

وإذا قبل في قسم أكاديمي آخر تطبق عليه أحكام الفقرتين . السابقة ضمن الحد األعلى لسنوات التخرج

وفي الحاالت التي يفقد فيها الطالب مقعده بسبب عدم  .من هذه التعليمات) 18(من المادة ) ج(و ) ب(

تسجيله لمدة فصل دراسي أو أكثر وبعذر قهري فله أن يطلب من مجلس كليته اعتبار هذه المدة ضمن 

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

ال يجوز احتساب السجل األكاديمي للطالب إلغراض مواصلة دراسته في الجامعة إذا انقطع عن الدراسة  .ح

   .أربع سنوات أو أكثر

  .وفي جميع األحوال التي يفقد فيها الطالب مقعده في الجامعة لمرة ثانية ال يجوز له أن يعود للدراسة فيها .ط

يدفع الرسوم المقررة في المواعيد المحددة ويعد مؤجًال حكمًا يلغى تسجيل الطالب في أي فصل إذا لم  .ي

   .على أن يحسب فصل التأجيل هذا من الحد األعلى للتأجيل
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  االنتقال من الجامعات األخرى

  :15 المادة

يجوز انتقال الطلبة من الجامعات األخرى إلى جامعة اليرموك في حالة وجود شواغر لهم وذلك وفق  .أ

  :واإلجراءات التالية الشروط

من تعليمات قبول الطلبة ) 4(أن يستوفي الطالب شروط القبول في جامعة اليرموك الواردة في المادة  .1

  .1984لسنة ) 4(في جامعة اليرموك رقم 

  .أن يكون الطالب منتقًال من جامعة أو معهد جامعي أو كلية جامعية تعترف بها الجامعة .2

جامعات تأخذ بأسلوب االنتظام وأن يقدم وثيقة تثبت أنه دوام ما / قة في جامعة أن تكون دراسته الساب .3

  .من الدوام الرسمي%) 70(ال يقل عن 

  .أن يكون الطالب مقبوًال في جامعته في البرنامج العادي .4

وك سنة أن يكون معدله في الثانوية العامة مقبوًال في التخصص الذي يريد االنتقال إليه في جامعة اليرم .5

وأن يكون قد أتم بنجاح في الجامعة المنتقل  ،حصوله على الثانوية العامة أو سنة تقديمه طلب االنتقال

ساعة معتمدة أو ما يعادلها تدخل في حساب معدله التراكمي، وبمعدل ) 30(منها دراسة ما ال يقل عن 

  .تراكمي ال يقل عن جيد جدًا

بول والتسجيل في الجامعة وتبت لجنة القبول والتسجيل فيها وفق تقدم طلبات االنتقال إلى دائرة الق .ب

  .أعاله) أ(الفقرة  الشروط الواردة في

يحول مدير القبول والتسجيل الطلبات المقبولة إلى عميد الكلية المختص لحساب الساعات التي درسها  .ج

إليه وتحسب للطالب جميع المواد التي جامعته في ضؤ الخطة الدراسية للقسم الذي سينتقل  الطالب فــــــــــي

والمعادلة لمساقات في الخطة الدراسية للقسم الذي سينتقل إليه على أن ال  نجح فيها في جامعته المماثلة

   .ساعة معتمــــــــدة) 60(يحسب له أكثر من 

الته التراكمية جامعات أخرى ضمن معد/ ال تدخل عالمات المساقات التي سبق أن درسها الطالب في جامعة .د

  .في جامعة اليرموك

ساعة معتمدة ) 15(يحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج للطالب المنتقل مقابل كل . هـ

  .التي تحسب له من الساعات

  

  

  

  



18 
 

  حساب ساعات معتمدة من خارج جامعة اليرموك لطلبتها

  :16 المادة

إذا أتم الطالب ساعات معتمدة بنجاح في جامعة أخرى بعد قبوله في جامعة اليرموك بموافقة عميد الكلية  .أ

بناء على تنسيب من رئيس القسم فيجوز له أن يطلب من عميد الكلية حساب هذه الساعات وذلك وفق 

للطالب بعد قبوله في  من هذه التعليمات على أن ال يزيد ما يحسب) 15(من المادة ) ج، د، هـ(الفقرات 

  .ساعة معتمدة) 18(على  ،الجامعة وحتى تخرجه منها

وكان قد أتم بنجاح في جامعة أخرى ساعات معتمدة، فيجوز له أن  ،إذا قبل الطالب في جامعة اليرموك. ب

من هذه ) 15(من المادة ) د، هـ ،ج(يطلب من عميد الكلية حساب هذه المساقات وذلك وفق الفقرات 

  .شريطة أن ال يكون قد انقطع عن الدراسة في جامعته أربع سنوات أو أكثر ،ماتالتعلي

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

  .وكذلك أي فصل صيفي يقع بينهما ،دراسته في جامعة اليرموك

اتفاقيات تبادل الطلبة المعقودة مع جامعات أخرى وتعرض الطالب المستفيدون من  يستثنى من ذلك. 2

  .أية حاالت استثنائية أخرى على مجلس العمداء التخاذ القرار المناسب بشأنها

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

هذه التعليمات أن يتجاوز مجموع من ) 16 ،15(ال يجوز في جميع الحاالت الواردة في المادتين  :17المادة

  .ساعة معتمدة) 60(عدد الساعات التي تحسب للطالب من خارج الجامعة 

  

  

  االنتقال من قسم إلى آخر في الجامعة

  :18المادة 

تقدم طلبات االنتقال إلى دائرة القبول والتسجيل قبل بداية االمتحانات النهائية للفصل الدراسي األول أو  .أ

لكل فصل وبحد أقصى ال %) 10(ويحدد مجلس الكلية المعني الشواغر  ،من كل عام أو الصيفي الثاني

 ،من عدد الطلبة الذين قبلوا في التخصص في ذلك العام ضمن قوائم القبول الموحد%) 20(يزيد على 

ويبت مجلس الكلية في هذه الطلبات في مدة أقصاها أسبوع قبل بداية الفصل الذي يليه بما في ذلك 

  :وفق الشروط التالية ،الفصل الصيفي

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

  .وأن ال يكون قد فصل من القسم الذي يرغب في االنتقال إليه. 2

عدل الطالب الذي سبب قبوله تنافسيا مقبوال في التخصص الذي يرغب في االنتقال إليه وأن يكون م. 3

ساعة معتمدة بنجاح في الجامعة ) 30(أو أن يكون قد درس ما ال يقل عن  ،سنة التحاقه في الجامعة
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في  ولها عالمة رقمًا وتدخل في خطته الدراسية وحصل فيها على معدل تراكمي ال يقل عن جيد جدًا

ساعات معتمدة من متطلبات الكلية اإلجبارية، أو ) 6(هاية الفصل الدراسي، على أن يكون من بينها ن

متطلبات القسم اإلجبارية في التخصص الذي يرغب في االنتقال إليه وأن ال يقل عالمة أي من 

  .%70المساقين عن 

الذي قبل فيه أعلى من أما القبوالت األخرى غير التنافس فيجب أن يكون المعدل في التخصص . 4

وفي الحاالت التي  .المعدل في التخصص الذي يرغب في االنتقال إليه تنافسيًا سنة التحاقه في الجامعة

أو أن يكون قد  ،السابق) 3(يكون فيها معدل الطالب ضمن معدالت التنافس يطبق عليه أحكام البند 

لها عالمة رقمًا وتدخل في خطته ساعة معتمدة بنجاح في الجامعة و) 30(درس ما ال يقل عن 

في نهاية الفصل الدراسي، على أن  الدراسية وحصل فيها على معدل تراكمي ال يقل عن جيد جدًا

ساعات معتمدة من متطلبات الكلية اإلجبارية، أو متطلبات القسم اإلجبارية في ) 6(يكون من بينها 

  .%70أي من المساقين عن التخصص الذي يرغب في االنتقال إليه وأن ال يقل عالمة 

وفي جميع األحوال يجب أن ال يقل معدله في الثانوية العامة عن الحد األدنى المحدد للقبول في . 5

  .يرغب في االنتقال إليه التخصص الذي

نجاحًا أو رسوبًا ضمن المتطلبات اإلجبارية في  ،تحسب للطالب جميع المساقات التي درسها في الجامعة. ب

ويجوز له طلب احتساب مساقات درسها ونجح فيها . سية للقسم المنتقل إليه أو ما يعادلهاالخطة الدرا

ضمن المتطلبات االختيارية للجامعة أو الكلية أو القسم المنتقل إليه، وذلك لمرة واحدة فقط وتدخل 

من هذه ) 10(مع مراعاة أحكام المادة (معدله التراكمي  عالمات جميع المساقات التي حسبت له في حساب

وتطبق عليه  ،ويعلم عميد الكلية التي قبل فيها الطالب دائرة القبول والتسجيل خطيًا بذلك) التعليمات

  .الخطة الدراسية للقسم المنتقل إليه سنة انتقاله

تطبق على الطالب أحكام الوضع تحت المراقبة والفصل ويحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى . ج

  .ساعة معتمدة حسبت له) 15(بل كل لسنوات التخرج مقا

  

  متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس

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

النجاح في جميع المساقات المطلوبة حسب الخطة الدراسية المقررة لدرجة البكالوريوس في قسم التخصص  .أ

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

من هذه ) 7(من المادة ) أ(عدم تجاوز الحد األعلى لسنوات التخرج المنصوص عليها في الفقرة . ب

  .التعليمات

  .بًا منتظمًا في آخر فصلين دراسيين له في الجامعة بما فيهما الفصل الذي يتخرج فيهأن يسجل طال .ج

  .من هذه التعليمات حيثما يلزم) 17(بأحكام الفقرة  دالتقي .د
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  حكــــام عامــــــــــــــــةأ

  :20 المادة

فلمجلس القسم أن يوافق على دراسة  ،إذا توقف تخرج الطالب في فصل التخرج على مساق أو مساقين .أ

يكونا في مستوى مماثل أو أعلى وفي موضوع قريب من / أو مساقين بديلين على أن يكون  مساق بديـل

  :محتوى المساق وذلـــك في إحدى الحاالت التالية

  .عدم طرح المساق في أي فصل بما فيه الفصل الصيفي. 1

  .طالب الدراسيوجود تعارض ال يمكن حله في برنامج ال. 2

  .إذا رسب في المساق ثالث مرات على أن ال يكون من ضمن متطلبات الجامعة أو الكلية. 3

إذا لم يتخرج الطالب آلي سبب فال تعتبر المساقات البديلة التي نجح فيها حقًا مكتسبًا إال في حالة  .ب*

  .الفصل الصيفيبما فيه الرسوب المتكرر، أو عدم طرح المساق األصيل في الفصل الالحق 

إذا درس الطالب مساقًا ضمن المتطلبات اإلجبارية لقسم تخصصه الرئيسي وكان هذا المساق ضمن  .ج

المتطلبــــــــــات اإلجبارية لتخصصه الفرعي، فعليه دراسة مساق اختياري يحدده قسم تخصصه الرئيسي 

قل مستواه الرقمي عن مستوى ذلك المساق عالقة بتخصصه وبحيث أن ال ي على أن يكون لهذا المســاق

  .وال يحسب المساق الواحد ألكثر مــــــــن متطلب

يبلغ رئيس القسم المختص عميد كليته خطيًا بالقرار ويتولى العميد إبالغ مدير دائرة القبول والتسجيل  .د

  .خطيًا بذلك

تخرجه فله أن يسجل ما يحتاج إليه  ساعة معتمدة في فصل) 12(إذا احتاج الطالب إلى أقل من : 21المادة 

  .من ساعات

  :22المادة 

قسم التخصص مسؤول عن متابعة السير األكاديمي للطالب المسجل فيه والتحقق من استيفائه لشرط    .أ

  .التخرج وعليه أن يبلغه بذلك دوريًا

 ة القبول والتسجيلعلى الطالب المتوقع تخرجه في نهاية فصل ما أن يقوم بتعبئة نموذج خاص لدى دائر. ب

حيث يقوم  ،من بداية الفصل الصيفي وأسبوع ،من بداية الفصلين األول والثاني في مدة أقصاه أسبوعان

  .المسجل بالتحقق من استيفائه لشروط التخرج بالتنسيق مع قسم التخصص

  :** 23المادة 

في الدراسة لدرجة  ،اإذا رغب طالب حاصل على درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك في تخصص م .أ

البكالوريوس في تخصص آخر في الجامعة، وكذلك الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس من جامعات 

                                                      
  .14/6/2011تاريخ  25/2011قرار مجلس العمداء في جلسته رقم   *

  .19/9/2011تاريخ  38/2011قرار مجلس عمداء في جلستة رقم   **
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 مكتب القبول الموحد للحصول على قبول جديد وإذا قبل الطالبأردنية أخرى فعليه أن يتقدم بطلب إلى 

ختص لحساب المساقات التي نجح فيها يحول مدير القبول والتسجيل كشف عالماته إلى عميد الكلية الم

والتي تقع ضمن الخطة الدراسية للتخصص الجديد وال تدخل المساقات التي حسبت له في احتساب 

ساعة معتمدة ) 15(ويحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابل كل  ،معدالته

الساعات المقررة في خطة البكالوريوس كحد أعلى من %) 50(وعلى أن ال يحسب له أكثر من  .تحسب له

   .وإن ال يكون قد مضي على تخرجه أكثر من سبع سنوات ،الجديدة التي يرغب في دراستها

ويرغب في الدراسة لدرجة ) انتظام(أما الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس من جامعات غير أردنية . ب

بطلب التحاق إلى جامعة اليرموك في البرنامج  البكالوريوس في تخصص آخر في الجامعة فعليه التقدم

  .كاملة باستثناء نوع البرنامج) أ(فقرة ) 23(الموازي وتطبق عليه المادة 

 ،وقبل في قسم التخصص نفسه ،إذا تقدم طالب منتظم في جامعة اليرموك بطلب جديد لاللتحاق بها. ج

وفي هذه الحالة تحسب له مدة الدراسة  ،جعلى أن يكمل متطلبات التخر ،يحتفظ بسجله األكاديمي كامًال

و ) ب(وإذا قبل في قسم آخر تطبق عليه أحكام الفقرتين  ،السابقة ضمن الحد األعلى لسنوات التخرج

  .من هذه التعليمات) 18(من المادة ) ج(

  .على الطالب أن يحصل على نموذج براءة ذمة من الجامعة الستكمال إجراءات تخرجه: 24المادة 

  .تحمل درجة البكالوريوس تاريخ استحقاقها وتمنح في نهاية كل فصل: 25 المادة

ال يجوز ألي طالب أن يحتج بعدم علمه بهذه التعليمات أو بعدم إطالعه على النشرات الصادرة  :26المادة 

  .عن الجامعة، أو على ما ينشر على لوحة إعالناتها فيما يتعلق بهذا التعليمات

  .لعمداء في اإلشكاالت التي قد تنشأ عن تطبيق هذه التعليماتيبت مجلس ا: 27المادة 

  .ومدير القبول والتسجيل مكلفون بتنفيذ أحكام هذه التعليمات ،عمداء الكليات ،رئيس الجامعة: 28المادة 
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  كلية اآلداب

واآلداب تضم تخصصات في العلوم األساسية ) 1976(كانت كلية العلوم واآلداب عام تأسيس الجامعة 

كانت تضم أقسام 1981وحين تحولت إلى كلية اآلداب والعلوم واإلنسانية واالجتماعية عام . والعلوم اإلدارية

اللغة العربية وآدابها واللغة االنجليزية وآدابها، والعلوم اإلنسانية ) 1988وكانت تسمى دوائر حتى عام (

  .واالجتماعية، والتربية

والتي أصبحت ثالثتها (والتربية الرياضية والفنون الجميلة  ،واإلعالم ثم أضيف إليها أقسام الصحافة

وقسما التاريخ ) 1988فيما بعد كليات مستقلة، إضافة إلى كلية التربية التي انبثقت عن الكلية قبل عام 

أضيف قسم العلوم  1991وفي عام . قسم علم االجتماع 1990ثم أضيف إلى الكلية عام . واللغات الحديثة

أما قسم الترجمة فقد تأسس  .أضيف قسما اللغات السامية والشرقية والجغرافيا 2000وفي عام . سياسيةال

كذلك تمنح الكلية . وهكذا أصبح عدد األقسام االكادمية تسعة تمنح البكالوريوس في اآلداب .2008عام 

  ).لعلياانظر دليل الدراسات ا. (درجتي الماجستير والدكتوراه في العديد من أقسامها

. في برامج الدراسات العليا 680طالبَا وطالبة منهم ) 4754( 2010وقد بلغ عدد طالب الكلية عام 

  .من اإلداريين بأعباء إدارة الكلية 29من أعضاء هيئة التدريس بالعبء األكاديمي للكلية و  131ويقوم 

  

Art.fac@yu.edu.jo  

  2620فرعي  0096227211111هاتف 

  

  األكاديميةاألقسام 

 قسم اللغة العربية وآدابها •
 بهاقسم اللغه االنجليزيه وادا •
 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 اللغة العربية قسم
، ضمن كلية اآلداب وقد تخرج الفوج 1976أنشئ قسم اللغة العربية وآدابها مع تأسيس الجامعة سنة 

العليا لدرجة م افتتح برنامج الدراسات 1981م، وفي شباط 1980األول من طلبة البكالوريوس فيه سنة 

األدب والنقد، واللغة والنحو، وقد نوقش في القسم حتى اآلن ما يزيد على : الماجستير في تخصصين هما

وقد افتتح القسم برنامج الدكتوراه في  .م1983مائتين وخمسين رسالة ماجستير كانت باكورتها في شباط 

وقد أقر برنامج دكتوراه اللغة . 8/1997تخصص األدب والنقد، و نوقشت أول رسالة دكتوراه في شهر 

وبدأ القسم ببرنامج الدكتوراه في اللغويات التطبيقية العربية،  .1/9/1998والنحو الذي بدأ القبول فيه بتاريخ 

وقد أسس القسم عالقات وثيقة مع عدد من األقسام المماثلة في الجامعات . وذلك بالتعاون مع كلية التربية

 .باتفاقيات التعاون بين الجامعة والمعاهد العليا في ماليزياالعربية واألجنبية توجت 

وعقد المؤتمر . بعقد مؤتمر النقد األدبي كل سنتين في رحاب الجامعة 1987يقوم القسم منذ عام 

م ثم توالي عقد هذا المؤتمر، وقد عقد المؤتمر الحادي عشر في شهر 23/7/1987-20األول في الفترة من 

 ."تحوالت الخطاب النقدي العربي المعاصر"تحت عنوان  2006) يوليو(تموز 

يبلغ عدد المدرسين العاملين خمسة وأربعين منهم ستة وعشرون برتبة أستاذ و ثمانية برتبة أستاذ 

  .مشارك وخمسة برتبة أستاذ مساعد وأربعة برتبة محاضر متفرغ وواحد برتبة مدرس

نحو نشط في المؤتمرات واللقاءات العلمية ويشارك معظم أعضاء هيئة التدريس في القسم على 

والندوات داخل األردن وخارجه، البحوث تتصل بمحاور هذه المؤتمرات واللقاءات والندوات، ويقوم أساتذة 

القسم بتدريس مساقات برامج الدراسات العليا واإلشراف على رسائل الماجستير والدكتوراه في البرامج 

 .األدب والنقد والنحو والصرف واللغويات التطبيقية: المذكورة بتخصصاتها المختلفة

  

Arabic.dept@yu.edu.jo  

  2731فرعي 0096227211111هاتف 
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  م اللغة العربيةفي قس الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس

  :تمنح درجة البكالوريوس في اآلداب من قسم اللغة العربية وآدابها بعد إتمام المتطلبات التالية

المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس بجامعة اليرموك الصادرة بموجب نظام الشروط  •

  .، وتعديالتها1989لسنة ) 2(منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك، رقم 

 .ساعة معتمدة" 12"متطلبات الجامعة اإلجبارية  •

 .ساعات معتمدة" 15"معة االختيارية متطلبات الجا •

 .ساعة معتمدة" 15"الكلية اإلجبارية  متطلبات •

 ساعات معتمدة" 3"متطلبات الكلية االختيارية  •

 :ساعة معتمدة وفق الترتيب التالي" 87"متطلبات القسم  •

  - :ساعة معتمدة موزعة كما يلي" 87"التخصص المنفرد  :أوًال

 -:ساعة معتمدة، وهي" 69"المساقات اإلجبارية   . أ

 ،361ع  ،351ع  ،342، ع341ع  ،312ع  ،311ع  ،241ع  ،232ع  ،213ع  ،212ع  ،211ع 

   ،453ع  ،441، ع 431ع  ب،424ع  ،أ423ع  ،ب422ع  أ،421ع  ،414ع  ،410ع  ،384ع 

  .464ع  ،461ع 

  :ساعة معتمدة، يختارها الطالب من اآلتي) 12(المساقات اإلختيارية   . ب

، 417، ع 416ع ، 415، ع 400، ع 363 ، ع356 ع ،352ع  ،319ع  ،317ع ، 214ع ، 203ع 

  ، 493، ع 485ع ،465ع ، 453، ع 452، ع 448، ع 447،ع 446، ع 431ع  ،429ع  ،420ع 

  .499ع 

  :ساعات معتمدة يختارها الطالب مما يأتي) 6(المساقات من خارج القسم  .جـ

  .411ت م  ،322ج . أ ،111، حق 417ش أ  ،101ص أ  ،101ل ف  ،101ل ع 

  ساعة معتمدة" 66"فرعي /التخصص الرئيسي :ثانيًا

  -:ساعة معتمدة موزعة كما يلي" 66"التخصص الرئيسي ويخصص له   - أ 

  ساعة معتمدة) 60(المساقات اإلجبارية  •

 ،361ع ،351، ع 342ع  ،341، ع312، ع311ع ،241ع ،232 ع ،213 ع، 212 ع ،211 ع

  .464ع، 461ع ،441ع ،ب424 ، عأ423 ع ،ب 422ع ،أ421ع ،410ع ،384ع
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 :يختارها الطالب من اآلتي ساعات معتمدة" 6"المساقات االختيارية  •

     ،415ع ، 400ع  ،384ع ، 363ع ، 356 ع، 352ع  ،319ع  ،317ع  ،214ع  ،203ع 

     ،453ع  ،452ع  ،448ع  ،447ع ، 446، ع 431ع ، 429 ع، 420ع  ،417ع ، 416ع 

  .499ع  ،493ع  ،485ع  ،465ع 

  : يحق لطلبة القسم دراسة التخصص الفرعي في أقسام الكليات اآلتية  -ب 

  .والشريعة، والقانون ،اآلداب

  معتمدة، وهي ساعة) 21( التخصص الفرعي في قسم اللغة العربية: ثالثًا

  شعر جاهلي  211ع 

  نثر قديم  213ع 

  )1(نحو   241ع 
  )2(نحو   341ع 
  الصرف  342ع 

  اللسانيات  351ع 

  الحديث في األردناألدب   420ع 

  الخطة الدراسية جدول

  توزيع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد والرئيسي في قسم اللغة العربية وآدابها

الساعات من   المجموع

  خارج القسم

الساعات

  االختيارية

الساعات اإلجبارية   المتطلبات

متطلبات الجامعة 21 6    27

 متطلبات الكلية 15 3    18

 متطلبات القسم       

  تخصص منفرد -1 69 12  6  87 = 81/6

  وفرعي تخصص رئيسي -2 60 6  21  87 = 21/ 66

 مجموع التخرج      132

  مدلول رقم العشرات

  األدب واللغة العربية العامة  0

  األدب العربي القديم  1

  األدب العربي الحديث  2

  العروض واإليقاع الشعري  3

  النحو والصرف  4

  اللغة  5

  واألدب المقارنالنقد   6

  التأهيل التربوي  7

  الدراسات اإلسالمية  8

  بحث وندوة ومواضيع خاصة  9
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  المساقات التي يقدمها القسم لدرجة البكالوريوس

  الرمز  عنوان المساق  الساعات المعتمدة المتطلب السابق

 100ع  )1(لغة عربية  3 
 102ع  )2(لغة عربية  3  100ع 

  107ع  فن الكتابة والتعبير 3  

  108ع  تذوق النص األدبي 3  

  203ع  المكتبة العربية 3  

  211ع  الشعر الجاهلي 3  

  212ع  الشعر اإلسالمي واألموي 3  211ع 

  213ع  النثر القديم 3  

  214ع  قضايا األدب الجاهلي 3  

  232ع  العروض واإليقاع الشعري 3  

  241ع   المرفوعات) 1(نحو  3  

  244ع  نحو عام 3  لطلبة الصحافة فقط

  255ع  المهارات اللغوية 3  لطلبة الصحافة فقط

  311ع  )1(شعر عباسي  3  212ع

  312ع   )2(شعر عباسي  3  311ع 

  317ع  أدب الفرق اإلسالمية 3  

  319ع  أدب الحروب الصليبية 3  

  341ع   "المنصوبات) "2(نحو  3  241ع 

  342ع  الصرف 3  

  351ع  اللسانيات 3  341ع 

  352ع  أو شرقيةساِميـَّةلغة 3  

  356ع  المعجمية والمصطلحية 3  

  361ع  النقد القديم 3  311ع

  363ع  دبيقضايا النقد األ 3  

  377ع  تطبيقات في النحو والصرف 3 لطلبة كلية التربية فقط

  384ع  علوم القرآن والحديث 3  

  400ع  مناهج البحث 3  

  410ع  الشعر األندلسي والمغربي 3  212ع

  414ع  النثر األندلسي 3  213ع 

  415ع  أدب العصور المتتابعة 3  

السرديات في األدب العربي 3  

  القديم

  416ع 

  417ع  شاعر أو أديب قديم 3  

  420ع  األدب الحديث في األردن 3  

  أ421ع   )1(شعر حديث  3  311ع 
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  الرمز  عنوان المساق  الساعات المعتمدة المتطلب السابق

  ب422ع   )2(شعر حديث  3  421ع 

  أ423ع   )1(نثر حديث  3  213ع 

  ب424ع   )2(نثر حديث  3  423ع 

  429ع  أديب حديثأوشاعر 3  

  431ع  البالغة العربية 3  

  441ع   )3(نحو  3  

  446ع  المدارس النحوية 3  

  447ع  األدواتنحو 3  441ع 

  448ع  وظيفينحو 3  

  452ع  والنحواكتاب خاص في اللغة 3  

  453ع  فقه اللغة العربية 3  

  461ع  الحديثالنقد 3  361ع 

  464ع  مقارنالدباأل 3  311ع 

  465ع  قضية أو مذهب في األدب والنقد 3  

  485ع  البيان القرآني والنبوي 3  

  493ع  موضوعات خاصة 3  

  499ع  في اللغة أو األدببحث 3  

  

  

  في قسم اللغة العربية وآدابها أعضاء هيئة التدريس

  االلكترونيالبريد  الرتبة االكادمية  االسم

  jaafrehm@yu.edu.jo أستاذ ماجد ياسين الجعافرة

  alalem@yu.edu.jo أستاذإسماعيل أحمد العالم

  khrawish@yu.edu.jo أستاذحسين يوسف خريوش

  hana@yu.edu.jo أستاذحنا جميل حداد

  sheikla@yu.edu.jo أستاذخليل محمد الشيخ

  raslan@yu.edu.jo أستاذ رسالن أحمد بني ياسين

  zazzubia@yu.edu.jo أستاذ زياد صالح الزعبي

  alshara@yu.edu.jo أستاذ علي أحمد الشرع

  alhamad@yu.edu.jo أستاذ علي توفيق الحمد

  fawzi@yu.edu.jo أستاذ فوزي حسن الشايب

  Qassim@yu.edu.jo أستاذ قاسم محمد رجا المومني

  mdarabseh@yu.edu.jo أستاذ محمود محمد درابسة

  mayyousef@yu.edu.jo أستاذ مي أحمد يوسف

  haddadn@yu.edu.jo أستاذ نبيل يوسف حداد
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  االلكترونيالبريد  الرتبة االكادمية  االسم

  Mukhaimar@yu.edu.jo أستاذ مخيمر صالح موسي

  amalnas@yu.edu.jo أستاذ أمل طاهر نصير

 aqtashabdul@yu.edu.jo أستاذ عبد الحميد محمد االقطش
 bakary@yu.edu.jo أستاذ يوسف حسين نايف بكار

 Qassim@yu.edu.jo أستاذ سمير شريف صابر استيتيه
 Doc-yousuf@yu.edu.jo أستاذ يوسف مسلم عبدالقادر ابو العدوس

 safa@yu.edu.jo أستاذ فيصل إبراهيم رشيد صفا
 rmousa@yu.edu.jo أستاذ موسى سامح ارشيد ربابعه

 shanwan@yu.edu.jo أستاذ يونس خيرو السنوان الموسى
 fayzaref@yu.edu.jo أستاذ فايز عارف سليمان القرعان

  ahadrusi@yu.edu.jo أستاذ مشارك سالم مرعي الهدروسي

  Tashtoush@yu.edu.jo أستاذ مشارك شحادةالعبد العزيز محمد

 Khalaf_kh@yu.edu.jo أستاذ مشارك خلف خازر ملحم الخريشا
  irramini@yu.edu.jo أستاذ مشارك عرسان حسين الراميني

  khazalim@yu.edu.jo أستاذ مشارك محمد محمود الخزعلي

  nayefj@yu.edu.jo أستاذ مشارك نايف خالد العجلوني

  hamedk@yu.edu.jo أستاذ مشارك حامد كساب عياط

 zmohammad@yu.edu.jo أستاذ مشارك محمد خالد االحمد الزعبي
  talafheh@yu.edu.jo مساعدأستاذ امجد عيسى طالفحة

  ahmad_d@yu.edu.jo أستاذ مساعد أحمد محمد أبو دلو

 hydreh@yu.edu.jo أستاذ مساعد مصطفى طاهر أحمد الحيادرة
  khalid.bnidomi@yu.edu.jo أستاذ مساعد خالد قاسم بني دومي

   أستاذ مساعد محمود سالم خريسات

  Fakhri.S.Kittani@yu.edu.jo مدرس سعيدفخري صالح

 safa_s@yu.edu.jo مدرس صفاء شريف الشريدة
 linda@yu.edu.jo مدرس لينداء عبيد الرحمن عبيد

 saharmad@yu.edu.jo محاضر متفرغ سحر محمد جاد الله
 ahlamm@yu.edu.jo محاضر متفرغ احالم واصف مسعد
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  قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها
على تزويد طلبة  1976اللغة االنجليزية وآدابها منذ تأسيسه مع نشأة الجامعة عام يقوم قسم 

التخصص بمساقات في اللغة االنجليزية واللغويات واألدب االنجليزي واألدب األمريكي واألدب المقارن 

فان وفضال عن إعداد طلبة التخصص للحصول على درجتي البكالوريوس والماجستير، . والترجمة والكتابة

 .القسم يخدم طلبة الجامعة من خالل التخصص الفرعي في اللغة االنجليزية

يطرح القسم برنامجين في الدراسات العليا واحد في اللغويات والثاني في األدب والنقد، ويحصل 

ساعة معتمدة واجتياز امتحان شامل أو كتابة ) 33(الطالب في أي منها على درجة الماجستير بعد إتمامه 

في تخصص ماجستير الترجمة منذ أوائل التسعينات الى حين انتقال  ًاثالث ًاوكان القسم يطرح برنامج. حةأطرو

 م2010/2011هذا التخصص الى قسم الترجمة من بداية العام الجامعي 

يعد هذا القسم من أكبر األقسام في الجامعة، إذ يبلغ عدد الطلبة المسجلين في برنامج البكالوريوس 

 .طالبًا 300طالب، وفي برنامج الدراسات العليا حوالي  1000حوالي 

عضو هيئة تدريس غالبيتهم من ) 27(يقوم على التدريس في القسم جهاز أكاديمي متكامل يتكون من 

وتحقيقا ألهداف الجامعة . األساتذة واألساتذة المشاركين وجميعهم من خريجي الجامعات البريطانية واألمريكية

المجتمع يساهم القسم منذ تأسيسه بالتعاون مع مركز االستشارات وخدمة المجتمع في إعداد في خدمة 

وتطوير وتدريس برامج اللغة االنجليزية التي ينفذها المركز في مختلف أنحاء األردن ولقطاعات مختلفة حسب 

في البنوك وفنيي الحاجة لكل منها، وقد غطت هذه البرامج احتياجات قطاعات المهندسين واألطباء وموظ

 .الشركات وطلبة المدارس والراغبين في إكمال تعليمهم في الخارج

من ضمن أنشطة القسم موسم ثقافي تلقى فيه سلسلة من المحاضرات تعكس اهتمامات أعضاء الهيئة 

التدريسية وبحوثهم، ويعقد القسم عددا من الندوات كما يتم عرض أفالم وأشرطة فيديو لروائع األدب 

جليزي، كذلك يعقد القسم مؤتمرا عالميا مرة كل عامين يدعى له باحثون من الجامعات العربية والغربية في االن

 .حقول اللغة واألدب والترجمة
  

English.dept@yu.edu.jo  

  2631/4101فرعي  0096227211111هاتف 
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  اتخصص اللغة اإلنجليزية وآدابه /لوريوسلخطة الدراسية لدرجة البكاا

يمنح قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها درجة البكالوريوس بعد استكمال شروط منح درجة البكالوريوس في اللغة 

  :اإلنجليزية وآدابها المنصوص عليها في لوائح الجامعة

من خارج ) ساعات معتمدة 15(واالختيارية ) ساعة معتمدة 12(استكمال متطلبات الجامعة اإلجبارية  )1

  .الكلية

 ).ساعات معتمدة 3(واالختيارية ) ساعة معتمدة 15(استكمال متطلبات مساقات كلية اآلداب اإلجبارية  )2

  ).ساعة معتمدة 87(استكمال متطلبات القسم اإلجبارية واالختيارية  )3

 

 ).ساعة معتمدة 87(خطة متطلبات التخصص المنفرد في اللغة اإلنجليزية وآدابها   . أ

ساعات من خارج ) 6(ساعة من مساقات القسم و  60: ساعة معتمدة 66: (المساقات اإلجبارية )1

  ).القسم

  ):ساعة معتمدة 60(مساقات من القسم  •

  ، 206ب، زى 204، زى 203، زى 202أ، زى 106أ، زى 103ج، زى 102ج، زى 101زى 

      ،331زى  ،أ330، زى 320زى  أ،315زى  أ،313أ، زى 310زى  أ،221زى  ،220زى 

  .أ470زى  ،451زى  أ،417زى  ،357زى 

 ):ساعات معتمدة 6(مساقان إجباريان من خارج القسم  •

  .203تج  ،202 تج

  :يختارها الطالب من المساقات التالية) ساعة معتمدة 21(المساقات االختيارية  )2

  )ساعة معتمدة 12(في األدب والنقد  •

 ،345 زى ،344زى  ،343 زى ،342زى  ،340زى  ،337زى  ،336زى  ،333زى  ،332زى 

       أ، 371زى  ،363زى  ،362زى  ،361زى  أ،354 زى ،348 زى ،347 زى ،346زى 

  .493زى  هـ،490زى  أ،471 زى ،460 زى ج،459 زى ،456زى  أ،372زى 

  )ساعات معتمدة 9(في اللغة واللغويات  •

 ،418زى  ،416زى  ،415زى  ،408زى  ،316أ، زى 314زى  ،312، زى 311، زى 309زى 

  .442تج  ،275 ، تج270، تج 494زى  ،491، زى 489، زى 427زى  ،425زى  ،419زى 
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  )ساعة معتمدة 66(الفرعي لطلبة قسم اللغة اإلنجليزية /خطة متطلبات التخصص الرئيسي  . ب

 اإلنجليزية وآدابها،على الطلبة الذين يدرسون وفق هذه الخطة أن يدرسوا تخصصهم الرئيسي في اللغة 

أو كلية  أو كلية الشريعة، وتخصصهم الفرعي في أي قسم من أقسم كلية اآلداب أو كلية االقتصاد،

  .القانون، أو كلية اإلعالم

  )ساعات اختياري 6+ ساعة معتمدة إجباري  66(التخصص الرئيسي  •

جبارية للتخصص هي نفس المساقات اإل) ساعة معتمدة 54: (المساقات اإلجبارية من القسم •

  .أ470و زى  451المنفرد باستثناء مساقي زى 

يدرسها الطالب من قسم الترجمة وهما ) ساعات معتمدة 6: (المساقات اإلجبارية من خارج القسم •

 .203و تج  202تج 

يختارها الطالب من خطة المساقات التي يطرحها القسم ): ساعات معتمدة 6(المساقات االختيارية  •

 .أ470و زى  451مساقي زى  باإلضافة إلى

  ):ساعة معتمدة 21: (التخصص الفرعي •

وهي القانون والشريعة  يختارها الطالب في أقسام الكليات األخرى باإلضافة إلى كلية اآلداب،

  .واالقتصاد واإلعالم

  

  ):ساعة معتمدة 21(خطة متطلبات التخصص الفرعي في قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها 

 :وهي) ساعة معتمدة 15(اإلجبارية المساقات 

  .202 زى أ،106زى  أ،103زى  ج،102زى  ج،101 زى

 ):ساعات معتمدة 6(المساقات االختيارية 

  .في الخطة الدراسية للقسم 200يختارها الطالب من مساقات من مستوى 
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  ها قسم اللغة اإلنجليزية وآدابهاالمساقات التي يطرح

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة عنوان المساق رمز ورقم المساق

    3 قواعد وقراءة  ج101زى 

  ج101زى   3 استماع وتحدث  ج102زى 

    3 القراءة وتنمية المفردات  أ103زى 

    3 )لطلبة كلية اآلداب(مهارات لغوية  105زى 

    3 مدخل إلى األدب  أ106زى 

  ج102زى   3  1كتابة   202زى 

  ج102زى   3 اللفظ والتعبير  203زى 

  ج102زى   3 مهارات االتصال الشفوي  ب204زى 

  202زى   3  2كتابة   206زى 

  أ106زى   3 عرض لألدب اإلنجليزي  220زى 

  أ106زى   3 عرض لألدب األمريكي  أ221زى 

  203زى   3 السمات فوق الصوتية والكالم المتصل  309زى 

  203زى   3 مقدمة في اللغويات  أ310زى 

  أ310زى   3 اللغة اإلنجليزيةعلم الصوتيات في  311زى 

  أ310زى   3 تاريخ اللغة اإلنجليزية  312زى 

  206زى   3  1قواعد متقدمة   أ313زى 

  أ313زى   3  2قواعد متقدمة   أ314زى 

  أ313+ أ310زى  3 النحو اإلنجليزي  أ315زى 

  أ310زى   3 اللغويات المقارنة  316زى 

  206زى   3 الكتابة عن األدب  320زى 

  أ221+  220زى  3 مقدمة في نظرية النقد األدبي  أ330زى 

  أ221+  220زى  3 الرواية والقصة القصيرة  331زى 

  206+  106زى   3 الحضارة الغربية  332زى 

  أ221+  220زى  3 مقدمة في األدب غير الخيالي  333زى 

  أ221+  220زى  3 األسطورة في األدب  336زى 

  أ221زى   3 عصر النهضة األمريكي  337زى 

  أ330زى   3 بواكير األدب البطولي  340زى 

  220زى   3 الشعر في العصر اإلليزابيثي  342زى 

الشعر اإلنجليزي في عصر إعادة الملكية  343زى 

  18والقرن 

  220زى   3

  220زى   3 الشعراء الرومانسيون اإلنجليز  344زى 

  220زى   3  20الشعر الفكتوري وشعر بدايات القرن   345زى 

  220زى   3 الشعر اإلنجليزي الحديث والمعاصر  346زى 

  أ221زى   3 الشعر األمريكي الرومانسي وشعراء االرتقاء  347زى 

  أ221زى   3 الشعر األمريكي الحديث والمعاصر  348زى 
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  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة عنوان المساق رمز ورقم المساق

  220زى   3 الشعر اإلنجليزي في العصور الوسطى  أ354زى 

  220زى   3 شكسبير وعصر النهضة  357زى 

  220زى   3  19اإلنجليزية في القرن الرواية   361زى 

  أ221+220زى   3 الخيال العلمي وأدب الغرابة  362زى 

  أ221زى   3  )1945 – 1900(أدب الخيال األمريكي   363زى 

والملك  1المسرح في عصر الملكة إليزابيث   أ371زى 

  1جميس 

  220زى   3

  220زى   3  18المسرح في عصر إعادة الملكية والقرن   أ372زى 

  أ310زى   3 اللغة والثقافة  408 زى

  أ310زى   3 اللغويات النفسية  415زى 

  أ310زى   3 اللغويات االجتماعية  416زى 

  أ310زى   3 مقدمة في علم المعاني  أ417زى 

  أ310زى   3 اللغويات التطبيقية  418زى 

  أ310زى   3 التخطيط اللغوي  419زى 

  أ417زى   3 البراجماتيـــة  425زى 

  أ310زى   3 تحليل الخطاب  427زى 

  أ221+  220زى  3 الدراما  451زى 

  أ221+  220زى  3 أدب االستعمار وما بعد االستعمار  456زى 

  أ221+  220زى  3 دراسة أحد األنواع األدبية  ج459زى 

  أ221+  220زى  3 األدب العالمي  460زى 

  أ330زى   3 دراسات في الشعر  أ470زى 

  أ330+  206زى   3 االبداعيةالكتابة  أ471زى 

  أ315زى   3 لغويات حاسوبية  489زى 

  331+ أ 330زى   3 مؤلف علـــم  هـ490زى 

  أ310زى   3 موضوع خاص في اللغة  491زى 

  أ221+ 220زى  3 موضوع خاص في األدب  493زى 

  أ310زى   3 فيزيائية الصوت  494زى 

  

  مساقات اختيارية من خارج القسم

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة عنوان المساق رمز ورقم المساق

  203تج   3 نظريات الترجمة  270تج 

  203تج   3 الترجمة التتابعية والفورية  275تج 

  203تج   3 الترجمة باستخدام الحاسوب  442تج 
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  في قسم اللغة االنجليزية وآدابهاأعضاء هيئة التدريس 

  االلكترونيالبريد  االكاديميةالرتبة  االسم

 Ybader20@yahoo.com أستاذ يوسف فرحان بدر

 abdshakir@yahoo.com أستاذ عبد الله سليم شاكر

 nasserathamneh@yahoo.com أستاذ ناصر يوسف العثامنه

 fadia@yu.edu.jo أستاذ فادية فايز السيوفي

 mshorofat@yu.edu.jo أستاذ محمد عودة الشرفات

 Fawaz_m@yu.edu.jo أستاذ فواز محمد العبدالحق

 faresmitleb@yahoo.com أستاذ فارس موسى المشاقبة

 majlouny@yahoo.com أستاذ محمد خالد العجلوني

 alshetawim@hotmail.com أستاذ محمود فليح الشرعه

 Mwardat2001@yahoo.com أستاذ محمود حسين وردات

 nasserathamneh@yahoo.com أستاذ محمد ناصر البدارين

 Lutfi86@yahoo.com أستاذ مشارك لطفي أحمد أبوالهيجاء

 sxr3@hotmail.com أستاذ مشارك سوزان محمد سعيد الرمضان

 Ibrahim.dawwod@live.com أستاذ مشارك ابراهيم عبدالله الداود

 Fatinhilal2000@yahoo.com مشاركأستاذفاتن عوض أبو هالل

 lkhammad@yu.edu.jo أستاذ مساعد لمياء خليل حماد

 Ghada_sasa@hotmail.com أستاذ مساعدغادة سليمان سعسع

 hanakhasawneh@yu.edu.jo أستاذ مساعد هنا فايز خصاونه

 Zaydoun72@yahoo.com أستاذ مساعد زيدون علي الشرع

 M_rawashdah@yahoo.com أستاذ مساعد محمد احمد رواشدة

 jaradat@1ycos.com أستاذ مساعد رامي محمد جرادات

 nailajo@yahoo.com مدرس السيدة نائلة محمد الخصاونة

 mariam@yu.edu.jo محاضر متفرغ السيدة مريم المومني
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  قسم التاريخ
تفرع قسم التاريخ عن دائرة العلوم االنسانية واالجتماعية في بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 

، وأصبح قسما مستقال يمنح درجة البكالوريوس في التاريخ في مطلع العام الدراسي 1983/1984

1984/1985.  
في  87/1988سي أنشئ في القسم برنامج للماجستير في بداية الفصل الثاني من العام الدرا

 . تخصصي التاريخ االسالمي والحضارة االسالمية و التاريخ الحديث والمعاصر
في التخصصين السابقين  2000/2001أنشئ برنامج للدكتوراة في بداية الفصل األول من العام 

 . التاريخ االسالمي والحضارة االسالمية، والتاريخ الحديث والمعاصر  :وهما
عضو هيئة تدريس من مختلف الرتب األكاديمية ، ويتطلع القسم إلى إصدار  يضم القسم سبعة عشر

موسوعة في تاريخ الوطن العربي وحضارته، وإنشاء مكتبة متخصصة تلبي حاجات البحث العلمي والدراسات 

  .العليا
 .وحتى اآلن 2005/2006يشرف القسم على برنامج التربية الوطنية منذ العام الدراسي 

 : القسم بالمهام التاليةويقوم 
 . منح درجة البكالوريوس في التاريخ •
التاريخ االسالمي والحضارة االسالمية والتاريخ (منح درجة الماجستير في التاريخ في تخصصي  •

  ) الحديث والمعاصر
التاريخ االسالمي والحضارة االسالمية والتاريخ (منح درجة الدكتوراة في التاريخ في تخصصي  •

 ). معاصرالحديث وال
االهتمام بعقد مؤتمرات دورية في التاريخ االسالمي والحديث : اقامة الندوات والمحاضرات •

محاضرات ال منهجية بالقضايا الوطنية ، وإقامة ورش عمل خاصة بمساق التربية الوطنيةووالمعاصر 

  .العامة
  

History.dept@yu.edu.jo  

  2364فرعي  0096227211111اتف ه
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  في قسم التاريخالبكالوريوس الخطة الدراسية لدرجة 

  :تمنح درجة البكالوريوس في اآلداب في قسم التاريخ بعد إتمام المتطلبات اآلتية

 1989لسنة ) 2(الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم  .1

  .1976لسنة ) 76(عة اليرموك رقم الدرجات العلمية والشهادات في جام بموجب نظام منح

ساعة ) 27(متطلبات الجامعة المبينة في تعليمات منح درجة البكالوريوس في كلية اآلداب وعددها  .2

  .معتمدة

) 18(متطلبات كلية اآلداب المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في كلية اآلداب وعددها  .3

  .معتمدةساعة 

  -:ساعة معتمدة موزعة على النحواآلتي) 87(متطلبات قسم التاريخ ويخصص لها  .4

  :ساعة معتمدة موزعة كما يأتي) 87(التخصص المنفرد ويخصص له : أوال

  :ساعة معتمدة ممثله في المساقات اآلتية) 63(مساقات إجبارية ولها   . أ

     ، 252تخ ، 247تخ، 229تخ ، أ216تخ ، 215تخ ، أ152تخ، 126تخ، أ120تخ، أ101تخ 

، 374تخ ، 373تخ ، 372تخ ، 359تخ ، 356تخ ، أ 351تخ، 345تخ، 342تخ ، 315تخ 

 .485تخ ، 484تخ ، أ376تخ

  :ساعة معتمدة موزعة على النحوآالتي) 24(مساقات اختيارية لها   . ب

  : ساعات معتمدة يختارها الطالب من إحدى اللغات اآلتية) 6(

اللغة األلمانية، اللغة األسبانية، اللغة العبرية، اللغة التركية، اللغة الفارسية، اللغة اللغة الفرنسية، 

  .الالتينية، اللغة السريانية

  :ساعة معتمدة يختارها الطالب من المساقات اآلتية) 18(

، 261تخ، 255تخ، 253تخ، 154تخ، 228تخ، 226تخ، 218تخ، 115تخ، 104تخ ، 102تخ 

، 491تخ، 395تخ، 393تخ ، 392تخ، أ385تخ، 358تخ، 357تخ، 318تخ، أ313تخ، 311تخ

  .495تخ

  توزيع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد في التاريخ          

  المجموع  الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية المتطلبات

  27  6 21 متطلبات الجامعة

  18  3 15 متطلبات الكلية

  87  24 63 متطلبات التخصص المنفرد

  132  33 99 المجموع
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  :االتي النحو ساعة معتمدة موزعة على) 66(التخصص الرئيسي ويخصص له : ثانيا

  :ساعة معتمدة ممثله في المساقات اآلتية)57(مساقات إجبارية ولها  -1

، أ351تخ، 342تخ، 315تخ، 252تخ، 247تخ 229تخ، أ216تخ، أ152تخ، 126تخ، أ120تخ، أ101تخ

  .485تخ، 484أ تخ376تخ، 374تخ ، 373تخ، 372تخ،  359تخ، 356تخ

  :ساعات معتمدة موزعه كما يأتي) 9(مساقات اختيارية ولها  -2

  :ساعات معتمدة يختارها الطالب من إحدى اللغات االتيه) 6(

الالتينية،  اللغة الفرنسية، اللغة األلمانية، اللغة األسبانية، اللغة العبرية، اللغة التركية، اللغة الفارسية، اللغة

  .اللغة السريانية

  :ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات االتية) 3(

، 311تخ، 261تخ، 255تخ، 253تخ، 228تخ، 226تخ، 218تخ، 154تخ ، 115تخ، 104تخ ، 102تخ 

  .495تخ، 491تخ، 395تخ، 393تخ، 392تخ ، أ385تخ، 358تخ، 357تخ، 318تخ، أ313تخ

  :تاريخ بالتخصص الفرعي فيهذا ويسمح لطلبة قسم ال

  أقسام كلية اآلداب، -1

  الشريعة -2

  توزيع الساعات المعتمدة للتخصص الرئيسي في التاريخ والفرعي في تخصص آخر

  المجموع  الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية المتطلبات

  27  6 21 متطلبات الجامعة

  18  3 15 متطلبات الكلية

  87  24 63 التاريخمتطلبات المتخصص المنفرد في قسم

  66  9 57 متطلبات التخصص الرئيسي في قسم التاريخ

  21  - - متطلبات التخصص الفرعي في قسم آخر

  132     المجموع

  :ساعة معتمدة موزعة كما يأتي) 21(التخصص الفرعي في قسم التاريخ ويخصص له 

  :ساعة معتمدة ممثله في المساقات اآلتية) 15(ولها : مساقات إجبارية  . أ

  .أ376تخ، 373تخ، 359تخ، أ152تخ، أ120تخ 

  :ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات اآلتية) 6(مساقات اختيارية ولها   . ب

، 345تخ، 342تخ، 315تخ، 311تخ ، أ273تخ، 252تخ، 251تخ، 247تخ، 229تخ، 126تخ

  .484تخ، أ385تخ، 372تخ، 356تخ، أ351تخ
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  مدلول رقم العشرات

  ى التاريخمقدمة ومدخل ال 0

  مواد مرتبطة بالتاريخ 1

  تاريخ قديم 2

  تاريخ وسيط 4

  تاريخ إسالمي 5

  تأهيل تربوي 6

  تاريخ حديث 7

  تاريخ معاصر 8

  موضوعات خاصة في التاريخ 9

  المساقات التي يطرحها قسم التاريخ

  الساعات عنوان المساق رقم المساق

  المعتمدة

  المتطلب

  السابق

    3 العصورتاريخ األردن عبر  100تخ 

    3 مدخل لدراسة التاريخ وفلسفته  أ101تخ 

مقدمة في تاريخ األردن وفلسطين في العصور  102تخ 

  القديمة

3    

    3 مقدمه في علم اآلثار  104تخ

    3 مبادئ الجغرافية البشرية  115تخ 

    3 تاريخ العرب قبل اإلسالم وعصر الرسول  أ120تخ 

    3 تاريخ الشرق األدنى القديم  126تخ 

    3تاريخ الحضارة العربية االسالميه  151تخ 

  120تخ   3  تاريخ الراشدين واألمويين  أ152تخ 

    3 حضارة ايران  154تخ 

    3 مبادىء الجغرافية الطبيعية  215تخ

  أ 101تخ   3 منهج البحث في التاريخ  أ216تخ 

    3 المسكوكات االسالميه  218تخ 

    3 الهلنستيالشرق األدنى في العصر  226تخ 

    3 تاريخ الشرق األقصى القديم  228تخ 

    3 حضارة اليونان والرومان  229تخ 

    3 تاريخ البيزنطيين والساسانيين  247تخ 

    3 تاريخ العلوم عند العرب  251تخ

  أ152تخ   3  هـ4تاريخ الدولة العباسية حتى نهاية القرن   252تخ 

     3  )هـ7-4ق (تاريخ الدولة العباسية   253تخ 

    3 تاريخ األردن وفلسطين في العصر اإلسالمي  255تخ 

    3 تاريخ بني اسرائيل  261تخ 

    3 الثورة العربيه الكبرى  أ273تخ 
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  الساعات عنوان المساق رقم المساق

  المعتمدة

  المتطلب

  السابق

    3 البحر األحمر والمحيط الهندي  311تخ 

    3 وثائق ونصوص تاريخية باللغة اإلنجليزية  أ313تخ 

    3 جغرافية الوطن العربي   315تخ 

    3 الجغرافية االقتصاد يه   318تخ 

  247تخ   3 تاريخ أوروبا في العصور الوسطى   342تخ 

  342تخ   3 الحروب الصليبية   345تخ 

  252تخ   3 تاريخ الدولة الفاطمية  أ 351تخ 

  أ152تخ  3  )هـ 5 -2ق(تاريخ المغرب واألندلس   356تخ

    3 المغول والشرق اإلسالمي  357تخ

     3  )هـ 8-6ق(واألندلستاريخ المغرب   358تخ

  أ351تخ  3 تاريخ األيوبيين والمماليك  359تخ

  359تخ  3 تاريخ الدولة العثمانية  372تخ

  372تخ  3 تاريخ العرب الحديث  373تخ

  342تخ  3 تاريخ العالم الحديث  374تخ

     3 تاريخ األردن الحديث والمعاصر  أ376تخ

  373تخ  3 القضية الفلسطينية  أ385تخ 

    3 موضوع خاص في التاريخ اإلسالمي  392تخ

    3 موضوع خاص في تاريخ العرب الحديث والمعاصر  393تخ

    3 موضوع خاص في تاريخ العالم الحديث والمعاصر  395تخ

  373تخ  3 تاريخ العرب المعاصر  484تخ

  374تخ  3 تاريخ العالم المعاصر  485تخ

    3 موضوع خاص في الفكر اإلسالمي  491تخ

     3 عربي في العهد العثمانيقطر  495تخ 
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  قسم التاريخفي  أعضاء هيئة التدريس

  البريد اإللكتروني الرتبة  االسم

 jawarneh60@gmail.com أستاذ أحمد محمد الجوارنة

  kharabsheh@yu.edu.jo أستاذ سليمان عبد العبدالله الخرابشة

  jobran@yu.edu.joأستاذ جبراننعمان محمود

  awad@yu.edu.joأستاذ عبد العزيز محمد عوض

 أستاذ عبد الله منسى العمري

  rashad@yu.edu.jo أستاذ مشاركرشاد أيوب العودة الله

 waleed-j@yu.edu.jo أستاذ مشاركوليد صبحي العريض

 fayzehh@yu.edu.jo أستاذ مساعدفايزة عبد الرحمن حجازي

 shamomar@yu.edu.jo أستاذ مساعدعمر صالح العمري

 alkhateebjaber@yahoo.com أستاذ مساعد جبر محمد الخطيب

 moh.anagreh@yu.edu.jo أستاذ مساعدمحمد محمود عناقرة

  alyaekoub@yu.edu.jo مدرسمحمد أحمد سليم المساعدة

 thabetgh@yahoo.com محاضر متفرغثابت غازي العمري

 raedhay@yahoo.com محاضر متفرغرائد أحمد هياجنة

 mouiz_b@yahoo.com محاضر متفرغعبد المعز عصري بني عيسى

 m.banisalamah@hotmail.com محاضر متفرغمحمد عبد الرحمن بني سالمة

 telfah974@hotmail.com محاضر متفرغمضر عدنان طلفاح
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  قســـــــم اللغات الحديثة
م لتلبيـة حاجـات المجتمـع األردنـي مـن المـؤهلين فـي اللغـة         84/1985قسم اللغات الحديثـة عـام    أنشىء

حاجـات  وتلبية اسـتجابة، و الروسـية، و األلمانيةو واإليطالية األسبانيةتخصصات مساندة في اللغات في الفرنسية و

 .طلبة الكليات األخرى في الجامعة لدراسة اللغات الحديثة

تخصصــات و منفــردًا فــي اللغــة الفرنســيةآخــر و خطتــه الدراســية تخصصــًا رئيســيًا إطــاريقــدم القســم فــي 

كــذلك يســمح لطلبــة القســم  . لجميــع أقســام الكليــة) الروســية، األلمانيــةاألســبانية، اإليطاليــة، (اللغــات فرعيــة فــي 

كمـا  . الصـحافة واإلعـالم  أقسـام كليـة   وفـي   الترجمـة ، اإلنجليزيـة ، اللغـة  العربيـة اللغـة  : بالتفريع في األقسام التاليـة 

  .ت الحديثةبالتفريع في قسم اللغا األخرى األقساميسمح لطلبة العديد من 

تــدريس اللغــة الفرنســية لغيــر و البــدء ببرنــامج الدراســات العليــا فــي مجــالي الترجمــة إلــىويطمــح القســم 

  .كما أنه سيطرح قريبًا مساقات في اللغة الكورية. الناطقين بها خالل األعوام القادمة

ــة التدريســية فــي القســم      ــغ عــدد أعضــاء الهيئ ــة درجتــي   و مدرســًا) 14(يبل ــدكتورامدرســة مــن حمل  هال

  .اإليطاليةو األسبانيةو الفرنسيةو الماجستير من الجنسيات األردنيةو

 تقـدم و يقـدم القسـم عـددًا مـن المـنح لطلبتـه كـل عـام        و .طالبـة و طلبـاً )  412( يبلغ عـدد طلبـة القسـم    

  .الدول األوروبية التي تدرس لغاتها في القسم عددًا من المنح لمدة شهر بعض

اللغــة الفرنســية ابتــداًء مــن الفصــل الدراســي األول للعــام    -جســتير فــي اللغويــات ســيتم افتتــاح برنــامج ما 

  .وذلك بالتعاون مع جامعة نانت الفرنسية 2011/2012الدراسي 

قاعـــة و يـــوفر القســـم لطلبتـــه العديـــد مـــن الوســـائل التعليميـــة الحديثـــة المتمثلـــة بمختبـــر اللغـــاتو هـــذا

ــديو ــامج   يســتقبل القســم فــي الفصــل الصــيفي مــن كــ      . الفي مجموعــة مــن  ) القريــة الفرنســية  ( ل عــام ضــمن برن

 إشــراك إلــى باإلضــافةالمحادثــة و المدرســين الفرنســيين اللــذين يقومــون بتــدريس طلبــة القســم مســاقًا فــي اللفــظ 

  .في اللغة الفرنسية أدائهمتحسين  إلىالطلبة في نشاطات ال منهجية تهدف 

العديـد مـن األنشـطة الثقافيـة      بإقامـة الجامعـة اهتمامـًا    أقسـام مـن أكثـر    اللغـات الحديثـة   هذا ويعـد قسـم  

تنميـة مهاراتـه    إلـى  باإلضـافة الثقافة األجنبية التـي يدرسـها،   و تعزيز اتصال الطالب باللغة إلىسنويًا والتي تهدف 

ــاً  و فــي االتصــال  ــه بنفســه لغوي ــز ثقت ــًا،و تعزي ــرز هــذه     و ثقافي ــة واحــدًا مــن اب ــاء بأســبوع الفرنكوفوني  يعــد االحتف

ــى باإلضــافة. األنشــطة الشــعراء و المحاضــرات التــي يــديرها عــدد مــن األســاتذة   و العديــد مــن النــدوات   إقامــة إل

سفارات الدول األوروبية الممثلة فـي  و التبادل الثقافي مع جامعاتو التعاون إطارالمفكرين األجانب في و والكتاب

  .القسم

  

Mlanguages.dept@yu.edu.jo  

  3585فرعي  0096227211111هاتف 
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  في قسم اللغات الحديثة الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس

  -:تمنح درجة البكالوريوس في اآلداب في قسم اللغات الحديثة بعد إتمام المتطلبات اآلتية

 1989لسنة ) 2(جامعة اليرموك رقم الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في . 1

  .1976لسنة ) 76(الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 

  ).ساعة معتمدة 27(متطلبات الجامعة في التعليمات المذكورة آنفا   .2

  ).معتمدة ساعة 18(متطلبات الكلية المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في اآلداب   .3

   :متطلبات التخصص في قسم اللغات الحديثة وهي موزعة على النحو اآلتي  .4

ساعة معتمدة ممثلة ) 54(لكل من التخصص المنفرد والتخصص الرئيسي، ولها  :المتطلبات اإلجبارية :أوال

   :في المساقات اآلتية

  الساعات المعتمدة

  6   1مساق مكثف في اللغة الفرنسية 145لح 

  6   2مساق مكثف في اللغة الفرنسية 146لح

   3  1أ االستيعاب والتعبير الكتابي 241لح

  3  1أ االستيعاب والتعبير الشفهي  242لح

   3   2أ االستيعاب والتعبير الكتابي  243لح

   3  2أ االستيعاب والتعبير الشفهي 244لح 

  3   المعاصرة الفرنسيةاللغة والثقافة  أ 246لح

   3   متقدمةقواعد  247لح

   3  أ مدخل إلى قراءة وتحليل النصوص األدبية 248لح

   3   مدخل إلى الترجمة من الفرنسية إلى العربية 341لح

   3  أ تذوق النص األدبي 351لح 

  3  )1(ترجمة من اللغة الفرنسية إلى العربية  441لح 

   3   لغويات فرنسية 446لح

  3   منهجية تعليم الفرنسية 447لح 
 

   :من بين إحدى المساقات التالية يختارها الطالب من خارج القسمساعات  6+ 

  فن اإلرشاد السياحي 310أس 

  التسويق السياحي  223تق 

  تعليم القراءة والكتابة لألطفال 251ت م 

  المهارات اللغوية 255ع 
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) معتمدة ساعة 12(للتخصص المنفرد، و  )ساعة معتمدة 33(وهي  :المتطلبات االختيارية للتخصص :ثانيا

  :للتخصص الرئيسي، يختارها الطالب من المساقات اآلتية

     3  صوتيات اللغة الفرنسية 249لح 

   3  لغويات مقارنة 342لح 
     3  اللغويات االجتماعية  343لح

     3  تاريخ اللغة الفرنسية 344لح 

      3  أساليب التعبير المختلفة باللغة الفرنسية  345لح 

     3  علم المعاني  346لح 

     3  الفرنسية في مجال السياحة في األردن 347لح 

     3  دراسة نصوص في التاريخ والحضارة 348لح 

     3  المنهجية الحديثة في تعليم اللغات األجنبية  349لح 

     3  الحضارة الفرنسيةأ تطور اللغة و 352لح 

      3  أ األدب المقارن  354لح 

     3  المسرح الفرنسي أ  355لح 

  3  م المبكر في اللغة الفرنسيةالتعلي 357لح 
  3 أ األدب الفرنكوفوني  358لح 
     3  الرواية الفرنسية أ  359لح 

     3  من الفرنسية إلى العربية) 2(ترجمة 442لح 

      3  لغويات تطبيقية  443لح 

     3  موضوعات خاصة في اللغة الفرنسية 444لح 

     3  بحث في اللغة الفرنسية  445لح 

     3  الفرنسية كلغة أعمال  448لح 

     3  مؤلف علم في اللغة الفرنسية 449لح 

      3  الحديث  أ أعالم ونصوص في األدب الفرنسي 451لح 

   3  الشعر الفرنسي أ  452لح 
     3  موضوعات خاصة باألدب الفرنسي  454لح 

     3  طرق تدريس النحو في اللغة الفرنسية 456لح 

  3  السياحة واألعالمالترجمة في مجال  457لح 
      3 مؤلف علم في األدب الفرنسي  459لح 

  

  مدلول رقم العشرات

  )لغة ولغويات وترجمة(لغة فرنسية  4

  )أدب وحضارة(لغة فرنسية  5

  لغة ألمانية 6

  لغة إسبانية 7

  لغة روسية 8

  لغة إيطالية 9
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  المساقات التي يطرحها قسم اللغات الحديثة

  مساقات اللغة الفرنسية :أوال

رقم 

  المساق

رمز

  المساق

 اسم المساق

  

الساعات 

  المعتمدة

  المتطلب السابق

    3 مدخل إلى اللغة الفرنسية  *141  لح

    6  1مساق مكثف في اللغة الفرنسية   145  لح

  145  6  2-ساق مكثف في اللغة الفرنسيةم  146  لح

  146لح  3  1االستيعاب والتعبير الكتابي   أ 241  لح

  146لح  3  1االستيعاب والتعبير الشفهي   أ 242  لح

 أ242أ، لح 241لح 3  2االستيعاب والتعبير الكتابي أ 243 لح
  أ242أ، لح 241لح  3  2االستيعاب والتعبير الشفهي   أ 244  لح

  أ244أ،لح243لح 3 المعاصرةالفرنسيةاللغة والثقافة  أ 246  لح

  أ244أ،لح243لح 3 )لغة فرنسية(قواعد متقدمة  247  لح

  أ244أ،لح243لح 3 مدخل إلى قراءة و تحليل النصوص األدبية  أ 248  لح

  أ244أ،لح243لح 3 صوتيات اللغة الفرنسية  249  لح

الى اللغة العربية رنسيةمدخل الى الترجمة من اللغة الف  341  لح

  وبالعكس

  247أ، لح 244لح  3

  247أ، لح 243لح  3 لغويات مقارنة  342  لح

  247أ، لح 243لح  3 االجتماعيةاللغويات  343  لح

  أ248، لح 247لح  3 تاريخ اللغة الفرنسية  344  لح

  247لحأ، 243لح  3 عبير المختلفة باللغة الفرنسيةتأساليب ال  345  لح

  247لحأ، 243لح  3 علم المعاني  346  لح

  247أ،لح 246لح   3 الفرنسية في مجال السياحة  347  لح

  247أ،لح 246لح   3  لغوية من خالل نصوص في التاريخ والحضارةدراسة  348  لح

  247أ،لح 246لح   3 المنهجية الحديثة في تعليم اللغات األجنبية  349  لح

  أ248، لح 247لح  3 تذوق النص األدبي  أ 351  لح

  247أ، لح246لح  3 الحضارة الفرنسيةتطور اللغة و  أ 352  لح

  أ 351أ، لح 248لح  3 األدب المقارن  أ 354  لح

  أ 351أ، لح 248لح  3 المسرح الفرنسي  أ 355  لح

  أ248، لح 247لح   3 التعليم المبكر في اللغة الفرنسية  357  لح

  أ 351أ، لح 248لح  3 األدب الفرنكوفوني  أ 358  لح

  أ 351أ، لح 248لح   3 الرواية الفرنسية  أ 359  لح

  341، لح 247لح  3  الىاللغة العربيةمن اللغة الفرنسية  1–ترجمة   441  لح

  341، لح 247لح  3  من اللغة الفرنسية الى اللغة العربية 2-ترجمة  442  لح

  341، لح 247لح  3 )لغة فرنسية(اللغويات التطبيقية  443  لح

  341، لح 247لح  3 موضوعات خاصة باللغة الفرنسية  444  لح
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رقم 

  المساق

رمز

  المساق

 اسم المساق

  

الساعات 

  المعتمدة

  المتطلب السابق

  مجلس القسمموافقة  3 بحث في اللغة الفرنسية  445  لح

 341، لح 247لح  3 لغويات فرنسية  446  لح
 341، لح 247لح  3 منهجية تعلم اللغة الفرنسية  447  لح
 341، لح 247لح  3 اللغة الفرنسية كلغة اعمال  448  لح
  341، لح 247لح  3 مؤلف علم في اللغة الفرنسية  449  لح

  341لح أ، 248لح  3 أعالم ونصوص في األدب الفرنسي  أ 451  لح

  341أ، لح 248لح  3 الشعر الفرنسي  أ 452  لح

  341أ، لح 248لح  3 -الحديثموضوعات خاصة باألدب الفرنسي  454  لح

  341، لح 247لح   3 طرق تدريس النحو في اللغة الفرنسية  456  لح

  341، لح 247لح  3 الترجمة في مجال السياحة واإلعالم  457  لح

  أ 351أ، لح 248لح  3 الفرنسيمؤلف علم في األدب  459  لح

كمتطلب كلية اختياري لغير طلبة قسم ) مدخل إلى اللغة الفرنسية: 141لح (يطرح القسم حاليا مساق  :مالحظة* 

اللغات الحديثة أو طلبة التفريع في اللغة الفرنسية، و يرغب في االستمرار في طرح هذا المساق ضمن الخطة الجديدة 

  .يرغب في دراسة إمكانية ضمه إلى قائمة متطلبات الجامعة االختيارية كما. كما هو عليه اآلن

  مساقات اللغة األلمانية: ثانيًا

الساعات اسم المساق  رقم ورمز المساق

  المعتمدة

  المتطلب السابق

    3  )1(اللغة األلمانية   161لح 

  161لح   3  )2(اللغة األلمانية   162لح 

  162لح   6 األلمانيةمساق مكثف في اللغة  166لح 

 166لح  3  )1(اآلستيعاب والتعبير الكتابي   أ 261لح 
 166لح  3  )1(االستيعاب والتعبير الشفهي   أ 262لح 
 166لح  3  )2(اآلستيعاب والتعبير الكتابي   أ 263لح 
 166لح  3  )2(االستيعاب والتعبير الشفهي   أ 264لح 
 166لح  3 المعاصرةاللغة والثقافة األلمانية  أ266لح 
 166لح  3 قواعد متقدمة  267لح 
 166لح  3 مدخل إلى قراءة وتحليل النصوص األدبية باللغة األلمانية  أ 268لح 
 166لح  3 صوتيات اللغة األلمانية  269لح 
 166لح  3  مدخل إلى الترجمة من اللغة األلمانية إلى اللغة العربية وبالعكس  361لح 
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  مساقات اللغة اإلسبانية :ثالثا

رقم ورمز 

  المساق

الساعات  اسم المساق

  المعتمدة

  المتطلب السابق

    3  )1(اللغة اإلسبانية   171لح 

  171لح   3  )2(اللغة اإلسبانية   172لح 

  172لح   6 مساق مكثف في اللغة اإلسبانية  176لح 

 176لح  3  )1(اآلستيعاب والتعبير الكتابي   أ 271لح 
 176لح  3  )1(االستيعاب والتعبير الشفهي   أ 272لح 
 176لح  3  )2(اآلستيعاب والتعبير الكتابي   أ 273لح 
 176لح  3  )2(االستيعاب والتعبير الشفهي   أ 274لح 
 176لح  3 اللغة والثقافة اإلسبانية المعاصرة  أ276لح 
 176لح  3 قواعد متقدمة  277لح 
 176لح  3 النصوص األدبية باللغة اإلسبانيةمدخل إلى قراءة وتحليل  أ 278لح 
 176لح  3 صوتيات اللغة اإلسبانية  279لح 
مدخل إلى الترجمة من اللغة اإلسبانية إلى اللغة العربية   371لح 

  وبالعكس

 176لح  3

  

  مساقات اللغة الروسية :رابعا

رقم ورمز 

  المساق

الساعات  اسم المساق

  المعتمدة

  المتطلب السابق

    3  )1(اللغة الروسية   181لح 

  181لح   3  )2(اللغة الروسية   182لح 

  182لح   6 مساق مكثف في اللغة الروسية  186لح 

 186لح  3  )1(اآلستيعاب والتعبير الكتابي   أ 281لح 
 186لح  3  )1(االستيعاب والتعبير الشفهي   أ 282لح 
 186لح  3  )2(اآلستيعاب والتعبير الكتابي   أ 283لح 
 186لح  3  )2(االستيعاب والتعبير الشفهي   أ 284لح 
 186لح  3 اللغة والثقافة الروسية المعاصرة  أ286لح 
 186لح  3 قواعد متقدمة  287لح 
 186لح  3 مدخل إلى قراءة وتحليل النصوص األدبية باللغة الروسية  أ 288لح 
 186لح  3 صوتيات اللغة الروسية  289لح 
الترجمة من اللغة الروسية إلى اللغة العربيةمدخل إلى  381لح 

  وبالعكس

 186لح  3
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  مساقات اللغة اإليطالية :خامسا

رقم ورمز 

  المساق

الساعات  اسم المساق

  المعتمدة

  المتطلب السابق

    3  )1(اللغة اإليطالية   191لح 

  191لح   3  )2(اللغة اإليطالية   192لح 

  192لح   6 اإليطاليةمساق مكثف في اللغة  196لح 

 196لح  3  )1(اآلستيعاب والتعبير الكتابي   أ 291لح 
 196لح  3  )1(االستيعاب والتعبير الشفهي   أ 292لح 
 196لح  3  )2(اآلستيعاب والتعبير الكتابي   أ 293لح 
 196لح  3  )2(االستيعاب والتعبير الشفهي   أ 294لح 
 196لح  3 المعاصرةاللغة والثقافة اإليطالية  أ296لح 
 196لح  3 قواعد متقدمة  297لح 
 196لح  3 مدخل إلى قراءة وتحليل النصوص األدبية باللغة اإليطالية  أ 298لح 
 196لح  3 صوتيات اللغة اإليطالية  299لح 
مدخل إلى الترجمة من اللغة اإليطالية إلى اللغة العربية  391لح 

  وبالعكس

 196لح  3

 

  مساقات اللغة الكورية :سادسا

رقم ورمز 

  المساق

الساعات  اسم المساق

  المعتمدة

  المتطلب السابق

    3  )1(اللغة و الثقافة الكورية   ك 101لح 

  ك 101لح   3  )2(اللغة والثقافة الكورية   ك 102لح 

 
    



49 
 

  أعضاء هيئة التدريس في قسم اللغات الحديثة

 لكترونياإلبريدال الرتبة االســــــــــــــــــــم
 rehail@yu.edu.joأستاذالله محمود الرحيلعبد حسين

 malali@yu.edu.jo أستاذيوسف الصالح العلي محمود

 khzubaidi@yu.edu.joمشارك أستاذجميل الفالح الزبيدى خميس

 rihamja@yu.edu.joمساعد أستاذمحمد حسن جرادات رهام

 elierabadi@yu.edu.joمساعد أستاذعيسى سليم الربضي ايلي

 blansh@yu.edu.joمساعد أستاذعمر فاخرموسى بالنش

 mounsef@yu.edu.joمدرساسعد منصفؤادف فاديا

 batoul@yu.edu.joمدرسمجاهد شوكت المحيسن بتول

 safazayed@yu.edu.joمدرسمحمد قاسم زايد صفاء

  Khaledyounes3@hotmail.comمتفرغ محاضريونسإبراهيمفاروق خالد

 ranakand@yu.edu.joمتفرغ محاضريوسف قنديل رنا حسن

 manar@yu.edu.joتدريس مساعدخليل شخاترهإبراهيم منار
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  قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية
لمــنح درجــة البكــالوريوس فــي علــم   1991/1992تأســس قســم علــم االجتمــاع فــي بدايــة العــام الجــامعي

والمرشــدين واألخصــائيين االجتمــاعيين مــن خــالل ويهــدف القســم إلــى إعــداد البــاحثين االجتمــاعيين  . االجتمــاع

 .تزويد الطلبة بالمعرفة النظرية والعملية، وهو ما تحتاجه مختلف المؤسسات االجتماعية

تــم البــدء ببرنــامج الماجســتير فــي علــم االجتمــاع، حيــث تخــرج مــن      2001/2002فــي العــام الجــامعي  

 .ا قضايا ومشكالت مجتمعاتناالقسم العديد من الطلبة األردنيين والعرب الذين درسو

 2006/2007ولمواكبــة حاجــة المجتمــع مــن المــؤهلين فــي الخدمــة االجتماعيــة تــم فــي العــام الجــامعي    

تعديل اسم القسم وتحديث خطته لمنح درجة البكالوريوس في علم االجتماع والخدمـة االجتماعيـة، والتخصـص    

نـوي القسـم تعـديل خطـة الماجسـتير إلضـافة تخصــص       الفرعـي فـي علـم االجتمـاع أو الخدمـة االجتماعيـة، كمــا ي      

 .ماجستير في لخدمة االجتماعية

ويسهم أعضاء القسم في البحث العلمي من خالل دراسة العديـد مـن الظـواهر والمشـكالت االجتماعيـة،      

ومشاركتهم في خدمة المجتمع عن طريق عقد الندوات والمحاضرات المنهجية والالمنهجيـة والمشـاركة فـي حـل     

 .شكالت التي يواجهها المجتمع األردني حاضرًا، والتنبؤ بالمشكالت المستقبلية لتفاديها وحلهاالم

ــامج       ــم فـــي برنـ ــة القسـ ــاء، وعـــدد طلبـ ــرة أعضـ ــم عشـ ــي القسـ ــية فـ ــة التدريسـ ــاء الهيئـ ــغ عـــدد أعضـ  ويبلـ

 . طالبًا 39طالب والماجستير   412 البكالوريوس

  

Sociology.dept@yu.edu.jo  

  2359فرعي  0096227211111هاتف 
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  والخدمة االجتماعية علم االجتماعتخصص البكالوريوس لدرجة  الخطة الدراسية

  :تمنح درجة البكالوريوس في قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية بعد إتمام المتطلبات التالية

 1989لسنه  2رقم  جامعة اليرموكالشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في   .1

 .1976لسنه ) 76(الصادر بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 

 .ساعة معتمدة 27وعددها  سمتطلبات الجامعة المبينة في تعليمات منح درجة البكالوريو  .2

ساعة  18متطلبات الكلية المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في كلية اآلداب وعددها   .3

 . معتمدة

 :ساعة معتمدة وفق الترتيب اآلتي 87متطلبات القسم ويخصص لها   .4

 :ساعة معتمدة موزعة كما يأتي 87وله : التخصص المنفرد: أوًال

 :ممثلة في المساقات اآلتيةساعة معتمدة  69ولها : متطلبات إجبارية  . أ
  الساعات المعتمدة اســــــم المساق رقم المساق رمز المساق

  3 مقدمة في األنثروبولوجيا 101  ن.أ

  3 المدخل إلى االتصال 101  أ.ص 

  3 دراسات في المجتمع األردني 102  ج.أ

  3 بناء ونظم المجتمع 112  ج.أ

  3 مقدمة في علم النفس العام 142  س.ت

  3 علم النفس االجتماعي 214  ج.أ

  3 علم االجتماع األسري 216  ج. أ

  3 النظرية االجتماعية 225  ج. أ

  3 مناهج البحث في علم االجتماع 231  ج.أ

  3 مقدمة في الخدمة االجتماعية 241  ج. أ

  3 المشكالت االجتماعية 256  ج. أ

  3 علم االجتماع السياسي 317  ج. أ

  3 االجتماعيالتغير 318  ج. أ

  3 اإلحصاء االجتماعي 338  ج. أ

  3  الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي 346  ج. أ

  3 خدمة الفرد 347  ج. أ

  3 خدمة الجماعة 348  ج. أ

  3 نصوص اجتماعية باللغة االنجليزية 419  ج.أ

  3  مهارات االتصال في الخدمة االجتماعية 442  ج. أ

  3 االجتماعية لذوي االحتياجات الخاصةالخدمة 443  ج.أ

  3 التخطيط والتنمية االجتماعية 447  ج.أ

  3  الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية451  ج.أ

  3 دراسة ميدانية 491  ج. أ
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ساعات من كل مجموعة من  9ساعة معتمده بحيث يتم اختيار 18ولها : متطلبات اختيارية  . ب

 :المجموعتين التاليتين

  .ساعات معتمده 9خاصة بعلم االجتماع ويختار منها : المجموعة األولى -

  )مجموعة أ ( 

  الساعات المعتمدة  اســـــم المساق  رقم المساق  رمز المساق

  3 المجتمعات الريفية والحضرية 217  ج.أ

  3 الفكر االجتماعي عند العرب 222  ج.أ

  3 علم السكان 261  ج.أ

  3 التنظيمعلم اجتماع 321  ج.أ

  3 علم اجتماع األدب 322  ج.أ

  3 الثقافة والشخصية 371  ج.أ

  3 العولمة والثقافة 377  ج.أ

  3 علم االجتماع والنوع االجتماعي 410  ج.أ

  3 علم اجتماع المعرفة 412  ج.أ

  3 علم االجتماع الطبي 448  ج.أ

 

  .ساعات معتمده 9خاصة بالخدمة االجتماعية ويختار منها  :المجموعة الثانية -

  )مجموعة ب (   

  الساعات المعتمدة  اســــــــم المساق  رقم المساق  رمز المساق

  3  الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب 244  ج.أ

  3 الخدمة االجتماعية للمسنين 246  ج.أ

  3 الخدمة االجتماعية العمالية 249  ج.أ

  3 إدارة المؤسسات االجتماعية 341  ج.أ

  3  الخدمة االجتماعية في المجال األسري 342  ج.أ

  3 السياسة االجتماعية 344  ج.أ

  3  الخدمة االجتماعية في المجال المدرسي 346  ج.أ

  3 الدفاع االجتماعي 350  ج.أ

  3  الخدمة االجتماعية في المجال الطبي 351  ج.أ

  3  موضوعات خاصة في الخدمة االجتماعية 444  ج.أ
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  :ساعة معتمدة وفق الترتيب التالي 66ويخصص له : الرئيسيالتخصص : ثانيًا

 ساعة معتمدة ممثلة في المساقات التالية) 54(ولها : مساقات إجبارية -1
  الساعات المعتمدة إســـــــــم المساق رقم المساق رمز المساق

  3 مقدمة في االنثروبولوجيا 101  ن.أ

  3 دراسات في المجتمع األردني 102  ج.أ

  3 بناء ونظم المجتمع 112  ج.أ

  3 مقدمة في علم النفس العام 142  س.ت

  3 علم النفس االجتماعي 214  ج.أ

  3 النظرية االجتماعية 225  ج.أ

  3 مناهج البحث في علم االجتماع 231  ج.أ

  3 مقدمة في الخدمة االجتماعية 241  ج.أ

  3 المشكالت االجتماعية 256  ج.أ

  3 علم االجتماع السياسي 317  ج.أ

  3 التغير االجتماعي 318  ج.أ

  3 اإلحصاء االجتماعي 338  ج.أ

  3 خدمة الفرد 347  ج.أ

  3 خدمة الجماعة 348  ج.أ

  3  نصوص اجتماعية باللغة االنجليزية 419  ج.أ

  3  مهارات االتصال في الخدمة االجتماعية 442  ج.أ

  3 الممارسة العامة في الخدمة االجتماعية  451  ج.أ

  3 دراسة ميدانية 491  ج.أ

ساعات من كل مجموعة من  6ساعة معتمدة بحيث يتم اختيار  12ولها : مساقات اختيارية -2

   :المجموعتين التاليتين

 .ساعات معتمدة 6خاصة بعلم االجتماع ويختار منها  :المجموعة األولى -

  )مجموعة ج (  

  اسم المساق  رقم المساق  رمز المساق
الساعات 

  المعتمدة

  3 علم االجتماع األسري 216  ج.أ

  3  المجتمعــــــــات الريفية والحضرية 217  ج.أ

  3  الفكر االجتماعي عند العرب 222  ج.أ

  3 علم السكان 261  ج.أ

  3 علم اجتماع التنظيم 321  ج.أ

  3 علم اجتماع األدب 322  ج.أ

  3 الثقافة والشخصية 371  ج.أ

  3 العولمة والثقافة 377  ج.أ
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  اسم المساق  رقم المساق  رمز المساق
الساعات 

  المعتمدة

  3 اجتماع المعرفةعلم 412  ج.أ

  3  نصوص اجتماعية باللغة اإلنجليزية 419  ج.أ

  3  التخطيـــــــــــط والتنمية االجتماعية  447  ج.أ

 .ساعات معتمدة 6خاصة بالخدمة االجتماعية ويختار منها : المجموعة الثانية -

  )مجموعة د ( 

الساعات  اســــــــم المساق رقم المساق رمز المساق

  المعتمدة

  3  الخدمة االجتماعية في مجال رعاية الشباب 244  ج.أ

  3 الخدمة االجتماعية للمسنين 246  ج.أ

  3 الخدمة االجتماعية العمالية 249  ج.أ

  3 إدارة المؤسسات االجتماعية 341  ج.أ

  3  الخدمة االجتماعية في المجال األسري 342  ج.أ

  3 السياسة االجتماعية 344  ج.أ

  3  االجتماعية في المجال المدرسيالخدمة 346  ج.أ

  3 تنظيم وتنمية المجتمع 349  ج.أ

  3 الدفاع االجتماعي 350  ج.أ

  3  الخدمة االجتماعية في المجال الطبي 351  ج.أ

  3  علم االجتماع لذوي االحتياجات الخاصة 443  ج.أ

  3  موضوعات خاصة في الخدمة االجتماعية 444  ج.أ

ساعة معتمدة وفق ما يحدده قسم التخصص الفرعي ويجوز لطلبة قسم علم  21التخصص الفرعي . 3 

االجتماع والخدمة االجتماعية التخصص الفرعي في أقسام كليات اآلداب والتربية واآلثار واألنثربولوجيا 

  .واالقتصاد والعلوم اإلدارية والشريعة
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يجوز لطلبة أقسام كليات اآلداب والتربية : والخدمة االجتماعيةالتخصص الفرعي في علم االجتماع : ثالثا

واآلثار واألنثروبولوجيا واالقتصاد والعلوم اإلدارية والشريعة التخصص الفرعي في علم االجتماع 

  .والخدمة االجتماعية

  :ساعة معتمدة هي 21التخصص الفرعي في علم االجتماع والخدمة االجتماعية ويخصص له 

الساعات 

  معتمدةال

 رمز المساق رقم المساق اســــــــم المساق

101 *المدخل إلى علم االجتماع  3  ج.أ
  ج.أ 112 بناء ونظم المجتمع  3

  ج.أ 241  مقدمة في الخدمة االجتماعية  3

 ج.أ 256 المشكالت االجتماعية  3
 ج.أ 318 التغير االجتماعي  3
  ج.أ 442  مهارات االتصال في الخدمة االجتماعية  3

  ج.أ 451  ممارسة الخدمة االجتماعية  3

المدخل  101ج .علم النفس االجتماعي بديًال عن مساق أ 214ج .يدرس طالب كلية اآلداب مساق أ*

  إلى علم االجتماع متطلب كلية اآلداب اإلجباري

  توزيع الساعات المعتمدة للتخصص في علم االجتماع والخدمة االجتماعية

 )فرعي ،رئيسي ،منفرد(
  المجموع  الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية المتطلبات

  27  6 21 متطلبات الجامعة

  18  3 15 متطلبات الكلية

      متطلبات القسم

  87  18 69 التخصص المنفرد .أ 

  66  12 54 التخصص الرئيسي.ب 

  21   21 التخصص الفرعي .ج 

  

  والخدمة االجتماعيةأعضاء هيئة التدريس في قسم علم االجتماع 

 االسم الرتبه البريد االلكتروني
ghazwi300@Yahoo.com أستاذ فهمي سليم الغزوي

azizkhazali@yahoo.com أستاذ ضيف الله خزاعلهيعبد العزيز عل

khatatnih@yahoo.com أستاذ يوسف ختاتنهقعبد الخال

muneerJ2000@yahoo.com أستاذ مشارك  كرادشهمنير عبد الله

Samah_social@Yahoo.com أستاذ مساعد  سماح سالم عوض سالم

mhouranis@yahoo.co.uk محاضر متفرغ محمد عبد الكريم الحوراني

Naglaa_social@Yahoo.com محاضر متفرغ  نجالء محمد محمود صالح 
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  قسم العلوم السياسية
اآلداب فـي الفصـل األول مـن العـام الجـامعي      تأسس قسم العلوم السياسية كقسم مستقل من أقسام كلية 

وقد كانت مساقات العلوم السياسية تدرس قبل ذلك ضمن قسـم العلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة     . 1991/1992

) 360(يبلـغ عـدد طلبـة القسـم حاليـا       .الذي أنقسم فيما بعد الى قسم العلوم السياسية وأقسام أكاديمية أخرى

  .فرعيا في العلوم السياسية لعدد كبير من طلبـــة األقسام األخرى ويقدم تخصصا  .طالبا وطالبة

فالخطـة الدراسـية التـي     .يحظى القسم بدعم كبير من إدارة الجامعة وذلك مـن اجـل إبـرازه كقسـم متميـز     

أعـــدت لمســـتوى درجـــة البكـــالوريوس خطـــة شـــاملة متكاملـــة اشـــتملت علـــى مســـاقات غطـــت كـــل حقـــول العلـــوم  

وهنـاك مسـاقات فـي الفكـر      ،قات في العالقات الدوليـة والسياسـية المقارنــــــة وأنظمـة الحكـم     فهناك مسا .السياسية

هـذا باإلضـافة الـى مجموعـة مـن المسـاقات التـي تركـز علـى تنميـة            ،السياسي الغربي والعربي اإلسـالمي واألردنـي  

واالقتصادية واالجتماعيـة فـي    قدرات الطالب البحثية واإلبداعية مثل المساقات المتعلقة في المشكالت السياسية

مناطق مختلفة من العالم واالستعانة بمساقات كليات من كليات أخرى ذات عالقة بالعلوم السياسـية مثـل اإلدارة   

برنـامج    (2000 – 1999)كمـا أنشـأ القسـم فـي الفصـــــــل الدراسـي األول       .العامة والقـانون الـدولي العـام وغيرهـا    

وبرنامج الماجستير متميـز عـن    .باالشتراك مع قسم االقتصاد. السياسي الدوليماجستير في تخصص االقتصاد 

روعـي فيـه أهميـة تـدريس االقتصـاد السياسـي واشـتمل علـى مسـاقات جديـدة            ،غيره من برامج العلوم السياسـية 

  .كالعولمة والدراسات المستقبلية

ت مـع أقسـام العلـوم السياسـية فـي      يهدف القسم إضـافة الـى مهامـه التدريسـية والبحثيـة الـى إقامـة عالقـا        

ــات الشــقيقة والصــديقة مــن اجــل خلــق تعــاون أكــاديمي        ــنعكس إيجابيــا علــى العمليــة التدريســية      ، الجامع ممــا ي

كما يعمل علـى استضـافة محاضـرين مـن األسـاتذة       .والبحثية لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة على حد سواء

ــداخلي و     ــاملين فــي المجــال السياســي ال ـــة      ومــن الع ـــة وإقليمي الخــارجي للحــديث فــي موضــوعات سياســية أردنيـ

ومن منطلق إيمان القسم بأهمية التواصل مع المجتمع المحلي يقـوم أعضـاء هيئـة التـدريس فيـه بإلقـاء        .وعالمية

ــى         ــوء علـ ــاء الضـ ــة إللقـ ــديات األردنيـ ــدارس والمنتـ ــد والمـ ــات والمعاهـ ــي الجامعـ ــدوات فـ ــد النـ ــرات وعقـ المحاضـ

وقــام أعضــاء هيئــة التــدريس بالعمــل كأســاتذة زائــرين فــي جامعــات  .تهــم الــوطن والمــواطنموضــوعات سياســية 

وكذلك التعاون مع عدد كبير من مراكز الدراسات الرسمية واألهلية على مسـتوى محلـي    ،محلية وعربية وأجنبية

 .مما يساعد في تدعيم حركة النشر والبحث العلمي والوعي في األردن وخارجه ،وإقليمي

  

Political.dept@yu.edu.jo  

  2351فرعي  0096227211111هاتف 
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  العلوم السياسيةالخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في 

  -:تمنح درجة البكالوريوس في قسم العلوم السياسية بعد إتمام المتطلبات التالية

لسنة ) 2(عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم الشروط المنصوص  -1

لسنة ) 76(الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم  ،1989

1976.  

  *.ساعة معتمدة) 27(عددها  متطلبات الجامعة المبينة في تعليمات منح درجة البكالوريوس، -2

ساعة ) 18(ب وعددها المبينة في الخطة الدارسية لدرجة البكالوريوس في كلية اآلدا متطلبات الكلية -3

  .معتمدة

  -:متطلبات القسم وهى موزعة وفق الترتيب اآلتي -4

  متطلبات القسم اإلجبارية: أوًال

  -:ساعة معتمدة ممثلة في المساقات اآلتية )66( التخصص المنفرد وله  - أ

  المتطلب السابق اسم المساق

  -    مبادىء في اإلدارة101د .أ

  -    مقدمة في العلوم السياسية 101هـ .س

  -    مقدمة في السياسية المقارنة 105هـ .س

  -    مقدمة في العالقات الدولية 106هـ .س

  -    القانون الدولي العام 131 ق.ح

  101هـ .س  )1(الفكر السياسي الغربي  221هـ .س

  105هـ .س  )1(األنظمة السياسية  241هـ .س

  101هـ .س  النظام السياسي االرني 242هـ .س

  105هـ .س  نظام الحكم في إسرائيل 243هـ .س

  -  أساليب البحث العلمي أ282هـ .س

  106هـ .س  السياسة الخارجية للدول العظمى أ311هـ .س

  -  علم االجتماع السياسي 317ج.أ

  221هـ .س  )2(الفكر السياسي الغربي  321هـ .س

  106هـ .س  المنظمات الدولية اإلقليمية 332هـ .س

  241هـ .س  )2(األنظمة السياسية  341هـ .س

  105هـ .س  األحزاب السياسية  أ342هـ .س

  106هـ .س  النزاعات الدولية 411هـ .س

  106هـ .س  دراسات متخصصة في القضية الفلسطينية 413هـ .س

  131ق.ح  دراسات في الدبلوماسية 431هـ .س

  105هـ .س  التنمية السياسية والتحديث 442 هـ.س

  101هـ .س  نصوص سياسية باللغه اإلنجليزية  450هـ .س

  282هــ .س  مشروع تخرج 492هــ .س

                                                      
  417/2000بموجب قرار مجلس العمداء رقم ) متطلبات الجامعة(عدلت المادة أ  *
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للتخصص  سابقًاساعة معتمدة ممثلة في المساقات المذكورة ) 60(التخصص الرئيسي، وله   - ب

  .)442هـ .س و 431هـ .س(المنفرد باستثناء 

  القسم االختياريةمتطلبات : ثانيــا

على أن يكون من (ساعة معتمدة، يختارها الطالب من المساقات آالتية ) 21(التخصص المنفرد وله   . أ

  ):بينها أحد المساقين األخيرين

  المتطلب السابق  اسم المساق  

  -    النظم السياسية والقانون الدستوري 151ق .ح

  اقتصاد سياسي  261هـ .س

  105هـ .س

  -    اع السياسيعلم االجتم 271ج .أ

  106هـ .س  األحالف والتكتالت الدولية 312هـ .س

  106هـ .س  األردنية  السياسية الخارجية 314هـ .س

  221هـ .س  فكر سياسي عربي حديث 322هـ .س

   105هـ .س  البيروقراطية والتغير االجتماعي 344هـ .س

  282هـ .س  موضوعات مختارة 391هـ .س

   106هـ .س  قات الدوليةدراسات متقدمة في العال 412هـ .بس

  106هـ .س  أمريكا الالتينية)1(دراسات سياسية  414هـ .س

    106هـ .س  أفريقيا) 2(دراسات سياسية  415هـ .س

     106هـ .س  آسيا) 3(دراسات سياسية  416هـ .س

    فكر سياسي إسالمي 422هـ .س

  131حــق   دراسات في الدبلوماسية431هـ .س

  131حــق  حقوق اإلنساندراسات متقدمة في  432هـ .س

 تاريخ العالم الحديث 374تخ 

ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات المذكورة أعاله  )6(التخصص الرئيسي، وله   . ب

 .الختياري التخصص المنفرد، على أن يكون أحدها أحد المساقين األخيرين
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  -:تمدة هي موزعة على النحوآالتيساعة مع) 21(التخصص الفرعي في العلوم السياسية ويخصص له : ثالثا

  :ساعة معتمدة ممثلة في المساقات آالتية) 15(مساقات إجبارية وله . أ

  مقدمة في العلوم السياسية  101هـ .س
  مقدمة في السياسة المقارنه  105هـ .س
  مقدمة في العالقات الدولية  106هـ .س
  )1(الفكر السياسي الغربي   221هـ .س
  السياسي األردنيالنظام   242هـ .س

من   ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التي يقدمها القسم) 6(مساقات اختيارية ولها . ب

  .فما فوق 200مستوى 

  :توزيع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد والرئيسي في قسم العلوم السياسية

  المجموع  الساعات االختيارية  الساعات اإلجبارية  المتطلبـــات
  27  6  21  متطلبات الجامعة
  18  3  15  متطلبات الكلية
  :متطلبات القسم

  تخصص منفرد  -  أ
  تخصص رئيسي  -  ب

  
66  
60  

  
21  
6  

  
87  
66  

  :مدلول رقم العشرات في قسم العلوم السياسية

  مقدمة 0

  عالقات دولية 1

  فكر سياسي 2

  )أنظمة(سياسة مقارنة  4

  اقتصاد 6

  اجتماع 7

  بحث علمي 8

  بحث ندوة وسياسية 9

  العلوم السياسية قسمفي  التدريسأعضاء هيئة 

 
 االسم الرتبة البريد االلكتروني

profwalid@hotmaill.com وليد سليم محمد عبدالحي أستاذ

nizambarakat@yahoo.com أستاذ نظام محمود بركات 

nufala@yu.edu.jo أستاذ أحمد سعيد نوفل

atazahra@yu.edu.jo أستاذ عطا محمد حسن زهره

mmomany@yu.edu.jo أستاذ مشارك  محمد حسين المومني

aldabbas@yu.edu.jo أستاذ مساعد خالد مفضي فالح الدباس

mohammedturki@yahoo.com استاذ مساعد محمد تركي بني سالمه

Khair@yu.edu.jo استاذ مساعد خير سالم فالح ذيابات

khalidedwan@hotmail.com خالد عيسى محمد العدوان محاضر متفرغ

Wasfi0003@yahoo.com محاضر متفرغ  وصفي محمد عقل
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  قسم اللغات السامية والشرقية
ومواكبة قضايا العصر، وحرصا  ،استكماال ألهداف كلية اآلداب وطموحاتها في تحصيل العلم والمعرفة

طلبة العلم والمجتمع األردني والعربي، ارتأت الكلية أن تبدأ بإنشاء قسم منها على توسيع برامجها لخدمة 

وذلك  ،)تخصص فرعي( ا، واللغة التركيةتخصصا رئيسي) الفارسية(واللغات الشرقية ) العبرية(اللغات السامية 

 :ألسباب كثيرة منها

ر في الساحة العالمية، يدو ضرورة معرفة بعض اللغات السامية والشرقية، وذلك للتسارع الكبير الذي

  .على الصعيد العلمي والمعرفي

وليس من المعقول أن يظل  ،إن معرفة لغات األقوام األخرى أصبح مطلبا حضاريا وسياسيا واقتصاديا

  .مجتمعنا في منأى عن دراسة هذه اللغات

 ،لخريجينأن يسهم مثل هذا القسم في رفد المجتمع بالكفاءات والقدرات، وان يغذي مراكز البحث با

  .والكفاءات التي ستقوم بإجراء دراسات متعددة، حول لغات هذه الشعوب وثقافتها واستراتيجياتها

إن فتح مثل هذا القسم يعطي كلية اآلداب ميزة تنفرد بها في منح درجات علمية في تخصصات لها 

تح تخصصات فرعية أخرى أهميتها في الحاضر والمستقبل، ولذا فان هذا األمر قد يقود في المستقبل إلى ف

  .في اللغات السامية والشرقية

يقوم القسم بطرح تخصصات فرعية في الفارسية والعبرية باإلضافة إلى طرحه ست ساعات في اللغات 

كما وسيقوم بطرح مساقين باللغة التركية في بداية  المشار إليها كمتطلبات لقسمي اللغة العربية والتاريخ

 . 2010الفصل الدراسي الثاني 

يعد هذا القسم األول من نوعه في األردن ويرفد األردن والمنطقة بالخبرات الالزمة في مجال اللغة 

  .الفارسية والعبرية

كما تم ابتعاث  ،وقد خرج هذا القسم حتى اآلن عدة أفواج في تخصصي اللغة الفارسية والعبرية

التدريسية، ويمنح درجتي البكالوريوس في اللغة األوائل منهم لسد احتياجات القسم المستقبلية من الكفاءات 

الفارسية واللغة العبرية، ومن الجدير بالذكر أن عدد الطلبة المتواجدين على مقاعد الدراسة حاليا يبلغ عددهم 

طالبا في تخصص اللغة ) 171(طالب في تخصص اللغة الفارسية و ) 181(طالبا وطالبة منهم ) 352(

  .العبرية

  

Semitic.dept@yu.edu.jo  

  3360فرعي  0096227211111هاتف 
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اللغة تخصص /  قسم اللغات السامية والشرقيةالخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في 
  العربية

والتخصص . ساعة معتمدة) 132(في اللغة العبرية إذا أتم دراسة مااليقل عن يمنح الطالب درجة البكالوريوس 

أن يكون تخصصا منفردا، وإما أن يكون تخصصا رئيسا وإما أن يكون تخصصا فرعيا، في اللغة العبرية إما 

  :وتوزع الساعات لنيل هذه الدرجة على النحو األتي

  .ساعة معتمدة) 27(متطلبات الجامعة  :أوال 

  .ساعة معتمدة) 18(متطلبات الكلية  :ثانيًا 

  :ساعة معتمدة موزعة على النحو األتي ) 87(متطلبات التخصص المنفرد  :ثالثاًً 

 .ساعة معتمدة إجبارية) 66(
 .ساعة معتمدة اختيارية) 21(

  :ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي) 87(التخصص الرئيس في اللغة العبرية ويدرس فيه الطالب  :رابعا

  ساعة إجبارية) 60(

 ساعات اختيارية) 6(      
  ساعة تخصص فرعي من خارج القسم) 21(      

  .ساعة معتمدة) 21(التخصص الفرعي في اللغة العبرية لغير طلبة القسم، ويدرس فيه الطالب  :خامسا

يجوز لطلبة القسم التفريع في أقسام كلية اآلداب األخرى، وأقسام كلية اإلعالم، واقسام كلية الشريعة،   :سادسا

  .وأقسام كلية اآلثار

  

  متطلبات التخصص في اللغة العبرية

  )                 ساعة معتمدة 66( المتطلبات اإلجبارية للتخصص المنفرد -1

  المتطلب السابق                     رمز المساق ورقمه             اسم المساق       

        اللغة العبرية  إلىمدخل            أ 101ل ع 

  أ101ل ع       )1(نصوص وتدريبات عبرية   أ          102ل ع 

  أ101ل ع          واالستماعالقراءة   أ           103 ل ع

  أ102ل ع     )1(الحديثة حوار ومحادثة بالعبرية                104ل ع 

  أ101ل ع       )1(قواعد اللغة العبرية     211ل ع 

      104ل ع     )2(الحديثة حوار ومحادثة بالعبرية             221ل ع 

  104ل ع       العربية إلىالترجمة من العبرية     241ل ع 

  211ل ع         اللفظ والتعبير    251ل ع 

  211ل ع           اللسانيات    271ل ع 

  221ل ع       العبرية التوراتية والمشنائية    311ل ع 

  211ل ع       )2(قواعد اللغة العبرية     312ل ع 

  241ل ع       ريةبالع إلىية بالترجمة من العر    341ل ع 

  221ل ع         اإلنشاء والتلخيص    352ل ع   

  311ل ع       األندلسألدب العبري في ا                    361ل ع   
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  341ل ع         الفوريةالترجمة     أ        411ل ع 

  312ل ع         مهارات لغوية             415ل ع 

  361ل ع              نثر/ األدب العبري الحديث في أوروبا            422ل ع 

  422ل ع     نثر/ األدب العبري الحديث في فلسطين            423ل ع 

  422ل ع     شعر/ األدب العبري الحديث في أوروبا            424ل ع 

  423ع .ل        شعر        / األدب العبري الحديث في فلسطين        431ع .ل

      423ع .ل        العبرية القصيرة القصة            435ل ع 

  "                                      المرفوعات ) " 1(النحو                  241  ع 

                             
                             

  )ساعة معتمدة 60( رئيستخصص اللل المتطلبات اإلجبارية -2

  المتطلب السابق             اسم المساق           رمز المساق ورقمه   

        اللغة العبرية  إلىمدخل          أ 101ل ع 

  أ101ل ع       )1(نصوص وتدريبات عبرية            102ل ع 

  أ101ل ع         ستماعالقراءة واإل          أ103ل ع 

  أ102ل ع     )1(الحديثة حوار ومحادثة بالعبرية            104ل ع 

  أ101ل ع       )1(قواعد اللغة العبرية           211ل ع 

  104ل ع     )2( الحديثة حوار ومحادثة بالعبرية    221ل ع 

  104ل ع       العربية إلىالترجمة من العبرية           241ل ع 

  211ل ع         اللفظ والتعبير    251ل ع 

  211ل ع           اللسانيات    271ل ع 

      221ل ع       العبرية التوراتية والمشنائية         311ل ع 

  211ل ع       )2(د اللغة العبرية قواع          312ل ع 

  241ل ع       العبرية إلىالترجمة من العربية           341ل ع 

  221ل ع         التلخيصو اإلنشاء          352ل ع 

  311ل ع       األندلسألدب العبري في ا          361ل ع 

  341ل ع         الترجمة الفورية    أ411ل ع 

  361ل ع     نثر /الحديث في أوروبا ألدب العبريا    422ل ع 

  422ل ع     نثر/ األدب العبري الحديث في فلسطين    423ل ع 

  423ل ع     شعر/ أوروباالعبري الحديث في األدب     424ل ع 

  424ل ع     شعر/ األدب العبري الحديث في فلسطين   431ل ع 

          المرفوعات) 1(النحو   241ع    
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  )ساعة معتمدة21(صص المنفرد للتخالمتطلبات االختيارية  -3

  المتطلب السابق      اسم المساق     رمز المساق ورقمه    

  تاريخ اللغة العبرية               171ل ع 

  مبادئ اللغة اآلرامية              222ل ع 

  فقه اللغة العبرية الحديثة              270ل ع 

  )2(نصوص وتدريبات عبرية       202ل ع 
  المسرحية العبرية الحديثة      425ل ع 

  النقوش العربية الشمالية القديمة      471ل ع 

  العبرية المحكية      480ل ع 

  المكتبة العربية      202ع 

  الصرف                      342ع  

  تاريخ العرب قبل اإلسالم       125تخ 

  تاريخ بني إسرائيل      261تخ  

  

  

  )ساعات معتمدة 6( للتخصص الرئيسالمتطلبات االختيارية  -4

  المتطلب السابق      اسم المساق     رمز المساق ورقمه   

  تاريخ اللغة العبرية               171ل ع 

        )2( الحديثة حوار ومحادثة بالعبرية             221ل ع 

  مبادئ اللغة اآلرامية              222ل ع 

  فقه اللغة العبرية الحديثة              270ل ع 

  )2(نصوص وتدريبات عبرية       202ل ع 
  مهارات لغوية     415ل ع 

  المسرحية العبرية الحديثة      425ل ع 

  القصة العبرية القصيرة      435ل ع 

  النقوش العربية الشمالية القديمة       471ل ع 

  العبرية المحكية      480ل ع 

  الصرف     342ع    

  تاريخ العرب قبل اإلسالم       125تخ   

  بني إسرائيلتاريخ       261تخ   
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  )معتمدة  ساعة 21(  في اللغة العبرية متطلبات التخصص الفرعي -5

  المتطلب السابق                اسم المساق  رمز المساق ورقمه

  مدخل إلى اللغة العبرية  أ 101ل ع 

  أ101ل ع       )1(نصوص وتدريبات عبرية     أ102ل ع 

  أ101ل ع         القراءة واالستماع    أ103ل ع 

  أ103ل ع     )1(حوار ومحادثه بالعبرية الحديثة     أ104ل ع 

  أ101ل ع       )1(قواعد اللغة العبرية     211ل ع 

  211ل ع       الترجمة من العبرية إلى العربية    241ل ع 

  241ل ع       الترجمة من العربية إلى العبرية    341ل ع 

  

  

  

  
  اللغة الفارسيةتخصص / البكالوريوس في اللغات السامية والشرقية الخطة الدراسية لدرجة 

  

 .ساعة معتمدة بنجاح ) 132(ماال يقل عن يمنح الطالب درجة البكالوريوس في اللغة الفارسية، إذا أتم دراسة 
 وإما أن يكونرئيسا إما أن يكون تخصصا ووالتخصص في اللغة الفارسية إما أن يكون تخصصا منفردا، 

  :اآلتيفرعيا، وتوزع الساعات لنيل هذه الدرجة على النحو  تخصصا
 

 .ساعة معتمدة) 27(متطلبات الجامعة   :أوال
 .ساعة معتمدة)  18(متطلبات الكلية   :ثانيا
   :ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي) 87(ويدرس فيه الطالب متطلبات التخصص المنفرد   :ثالثا

  .ساعة معتمدة  إجبارية )66( 

  .ساعة معتمدة اختيارية )21( 

  :ساعة معتمدة موزعة على النحو اآلتي) 87(التخصص الرئيس في اللغة الفارسية ويدرس فيه الطالب  :رابعا

  ساعة إجبارية) 60(

 ساعات اختياري) 6(
  ساعة تخصص فرعي من خارج القسم ) 21(

  .ساعة معتمدة) 21(التخصص الفرعي في اللغة الفارسية لغير طلبة القسم ويدرس فيه الطالب  :خامسا

يجوز لطلبة القسم التفريع في أقسام كلية اآلداب األخرى، وأقسام كلية اإلعالم، واقسام كلية الشريعة،  : سادسا

  .وأقسام كلية اآلثار
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  متطلبات التخصص في اللغة الفارسية

  ) ساعة معتمدة 66( للتخصص المنفرد اإلجباريةالمتطلبات -1

  المتطلب السابق        اسم المساق    رمز المساق ورقمه

  مدخل إلى اللغة الفارسية    أ101ف .ل

  أ101ف . ل      )1(نصوص وتدريبات فارسية     أ102ف .ل

  أ102ف . ل      )2(نصوص وتدريبات فارسية     أ103ف .ل

  أ101ف .ل      قواعد اللغة الفارسية      211ف .ل

  أ103ف .ل        )1(األدب الفارسي       221ف .ل

  أ102ف .ل        )1(حوار ومحادثة       241ف .ل

  أ103ف .ل      الكتابة والتعبير بالفارسية       243ف .ل

  243ف .ل      اللسانيات في اللغة الفارسية      245ف .ل

    أ103ف .ل    الترجمة من الفارسية إلى العربية       251ف .ل

  211ف .ل                فقه اللغة الفارسية       311ف .ل

  221ف .ل        ) 2(األدب الفارسي       321ف .ل

  221ف .ل        فنون الشعر الفارسي      322ف .ل

  221ف .ل    األدب المقارن بين العربية والفارسية       331ف .ل

  322ف .ل      العروض واإليقاع الشعري       332ف .ل

  241ف .ل        ) 2(حوار ومحادثة       341ف .ل

  251ف .ل    الترجمة من العربية إلى الفارسية       351 ف.ل

  351ف .ل        البالغة الفارسية       382ف .ل

  322ف .ل      النحو الوظيفي في الفارسية      411ف .ل

  322ف .ل      الشعر الفارسي الحديث      422ف .ل

  322ف .ل    األدب الروائي والقصصي في الفارسية      426ف .ل

  331ف .ل      األدبي الفارسي دقضايا النق      452ف .ل

  "المرفوعات ) " 1(النحو                     241ع   

  

  ) معتمدة ساعة 60( لتخصص الرئيسل المتطلبات اإلجبارية -2

  المتطلب السابق      اسم المساق      رمز المساق ورقمه

  مدخل إلى اللغة الفارسية    أ101ف .ل

  أ101ف . ل      )1(نصوص وتدريبات فارسية     أ102ف .ل

  أ102ف . ل      )2(نصوص وتدريبات فارسية     أ103ف .ل

  أ101ف .ل      قواعد اللغة الفارسية      211ف .ل

  أ103ف .ل        )1(األدب الفارسي       221ف .ل
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  أ102ف .ل      )1(حوار ومحادثة بالفارسية      241ف .ل

  أ103ف .ل       ةالكتابة والتعبير بالفارسي      243ف .ل

  243ف .ل      لغة الفارسيةاللسانيات في ال      245ف .ل

  أ103ف .ل    الترجمة من الفارسية إلى العربية       251ف .ل

  221ف .ل        ) 2(األدب الفارسي       321ف .ل

  221ف .ل        فنون الشعر الفارسي      322ف .ل

  221ف .ل    األدب المقارن بين العربية والفارسية       331ف .ل

  322ف .ل      العروض واإليقاع الشعري       332ف .ل

  251ف .ل    الترجمة من العربية إلى الفارسية       351ف.ل

  351ف .ل        البالغة الفارسية       382ف .ل

  322ف .ل      النحو الوظيفي في الفارسية      411ف .ل

  322ف .ل      الشعر الفارسي الحديث      422ف .ل

  322ف .ل    األدب الروائي والقصصي في الفارسية      426ف .ل

   331ف .ل      بي الفارسياألد دقضايا النق      452ف .ل

  المكتبة العربية                       203ع    

  

  

  )ساعة معتمدة  21( المتطلبات االختيارية للتخصص المنفرد -3

  المتطلب السابق    اسم المساق                  رمز المساق ورقمه

          )3(األدب الفارسي                 323ف .ل

  رباعيات الخيام        324ف .ل

  األدب المسرحي الفارسي        325 ف.ل

  دراسات معجمية بالفارسية        412ف .ل

  أديب فارسي        423ف .ل

  أدب التصوف الفارسي        424ف .ل

  األدب الملحمي الفارسي        428ف .ل

  الترجمة الفورية         454ف .ل

  موضوعات خاصة        493ف .ل

  العروض واإليقاع الشعري        232ع 

  )1(سي الشعر العبا         311ع 
  حضارة إيران        154تخ 

  وثائق ونصوص تاريخية بلغة إسالمية شرقية        314تخ 
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  )ساعات معتمدة  6( للتخصص الرئيس المتطلبات االختيارية -4

  المتطلب السابق    اسم المساق                  رمز المساق ورقمه

  فقه اللغة الفارسية        311ف. ل

          )3(الفارسي األدب                 323ف .ل

  رباعيات الخيام        324ف .ل

  )2(حوار ومحادثة بالفارسية                            341ف .ل
  األدب المسرحي الفارسي        325ف .ل

  دراسات معجمية بالفارسية        412ف .ل

  أديب فارسي        423ف .ل

  أدب التصوف الفارسي        424ف .ل

  األدب الملحمي الفارسي        428ف .ل

  الترجمة الفورية         454ف .ل

  موضوعات خاصة        493ف .ل

    وثائق ونصوص تاريخية بلغة إسالمية شرقية                        314تخ  

  

  

  ساعة معتمدة) 21( متطلبات التخصص الفرعي في اللغة الفارسية -5

  المتطلب السابق             اسم المساق              رمز المساق ورقمه

  مدخل إلى اللغة الفارسية              أ 101ف .ل

  أ101ف .ل    )1(نصوص وتدريبات فارسية      أ102ف .ل

  أ102ف .ل    )2(نصوص وتدريبات فارسية         أ103ف.ل

  أ101ف .ل      قواعد اللغة فارسية        211ف .ل

  أ103ف .ل    )1(حوار ومحادثه بالفارسية         241ف .ل

  211ف .ل    ةالترجمة من الفارسية إلى العربي        251ف .ل

  251ف .ل  الترجمة من العربية إلى الفارسية        351ف .ل
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  اللغة الرتكيةتخصص / البكالوريوس في اللغات السامية والشرقيةالخطة الدراسية لدرجة 
  

 .ساعة معتمدة بنجاح ) 132(ماال يقل عن ، إذا أتم دراسة التركيةيمنح الطالب درجة البكالوريوس في اللغة 
 وإما أن يكونرئيسا إما أن يكون تخصصا ووالتخصص في اللغة الفارسية إما أن يكون تخصصا منفردا، 

  :اآلتيفرعيا، وتوزع الساعات لنيل هذه الدرجة على النحو  تخصصا
 

 .ساعة معتمدة) 27(متطلبات الجامعة   :أوال
 .ساعة معتمدة)  18(متطلبات الكلية   :ثانيا

  ي في اللغة التركيةمتطلبات التخصص الفرع

  

  اسم المساق رمز المساق ورقمه

  مدخل إلى اللغة التركية  101ت.ل

  )1(نصوص وتدريبات تركية   102ت.ل

  قواعد اللغة التركية  211ت.ل

  )2(نصوص وتدريبات تركية   221ت.ل

  حوار ومحادثة بالتركية  241ت.ل

 تاريخ األدب التركي  321ت.ل

  إلى العربيةالترجمة من التركية  351ت.ل

 
  

  الهيئة التدريسية في قسم اللغات السامية والشرقية أعضاء

 البريد االلكتروني الرتبة االسم
 aref_zghoul@yu.edu.joأستاذ مشاركالزغولأحمد عارف

  brababah@yu.edu.joأستاذ مشاركبسام علي ربابعة
 t_alhasan@yu.edu.joأستاذ مساعدتيسير حسن العزام

 mqara@yu.edu.joأستاذ مساعدمحمد عثمان القرعة

 Msamarat2001@Yahoo.comأستاذ مساعدمحمود سند العمرات

 Mnaghani@hotmail.com استاذ مساعد مناف نعمان عبد الغني

 noorq@yu.edu.joأستاذ مساعدنور محمد علي القضاة

 bkayabasi@hotmail.com)زائر(استاذ مساعدبكر كيباتشيه

 مدرسعبيداتمازن محمدديما 

 Moh.nserat@yu.edu.joمدرسمحمد قاسم نصيرات

 Badrolaywah@Yahoo.comمدرسعليوةعبد الرحيمبدر 

 )زائر(مدرسفخري شاهين

 musazuaby@yahoo.comمشرف مختبرموسى حسن الزعبي
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  قسم الجغرافيا
الماسة لحملة شهادة للحاجة   م2000/2001 جاء تأسيس قسم الجغرافيا في مطلع العام الدراسي

 .والخاص البكالوريوس في الجغرافيا سواء في القطاعين العام

التخصص ينفرد هذا التخصص  ويستدل على ذلك من اإلقبال غير المتوقع للطلبة للتسجيل في هذا

يتيح  تخطيط مكاني، مما/معلومات جغرافية، وجغرافيا نظم /وجغرافيا جغرافيا عامة،/ جغرافيا:بالمسارات التالية

وبشكل أسهل من أجل الحصول على فرص العمل المتاحة في القطاعات  المجال أمام الخريجين للمنافسة

 بلغ عدد الطلبة في القسم حتى نهاية الفصل االول .السوق المحلية أو الخارجية سواء في المختلفة،
 .طالبا) 438(م ما مجموعه 2010/2011

باإلضافة إلى  المحلية والخارجية، التخصص وبحاجة السوق ويعزى هذا اإلقبال لشعورهم بأهمية هذا

 .يريده الطالب إمكانية إكمال الدراسة العليا ضمن المسار الذي

الطالب الذي يختار مسار الجغرافية  ويضيف إليها ساعة معتمدة إجبارية،) 54(يدرس طالب الجغرافيا 

ساعة ) 12(باإلضافة إلى  ساعة معتمدة إجبارية،) 21(المكاني  العامة أو نظم المعلومات الجرافية او التخطيط

 يضاف اليها متطلبات الجامعة االجبارية واالختيارية ومتطلبات الكلية االجبارية .معتمدة اختيارية قسم
أي من المسارات  ساعة معتمدة في) 132(واالختيارية، أي ان متطلبات التخرج لبكالوريوس الجغرافيا هي 

الحديثة، التدريب على استخدام  لقسم الدراسية بالصبغة العلمية والعملية والتقنيةتتميز خطة ا.الثالث

 .وتطبيقاتها واالستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية الحاسوب في الجغرافيا،

تزويده بأجهزة الحاسوب والبرامج  ولتحقيق هذا الهدف تم إنشاء مختبر ومرسم الجغرافيا الذي تم

 .المساقات التطبيقية جميعها التي تحتاجها وأجهزة تحليل الصور الجوية،والخرائط 

 :الخطط المستقبلية للقسم

مختبر نظم المعلومات الجغرافية  فتح برنامج ماجستير في تخصص الجغرافيا التطبيقية وتحسين كفاءة

افية واالستشعار عن مجال نظم المعلومات الجغر وتوفير برمجيات حديثة في. من خالل زيادة عدد األجهزة

 .بعد

  
 

Geography.dept@yu.edu.jo  

  3451فرعي  0096227211111هاتف 
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  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في الجغرافيا

 :تمنح درجة البكالوريوس في الجغرافية، بعد إتمام المتطلبات اآلتية

عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك، الصادرة بموجب نظام الشروط المنصوص  .1

  .1976لسنة  76منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك، رقم 

  .ساعة معتمـدة 27متطلبات الجامعة المبينة في التعليمات المذكورة أعاله، وعددها  .2

ساعة  18الدراسية لدرجة البكالوريوس في كلية اآلداب، وعددها متطلبات كلية اآلداب المبينة في الخطة  .3

  .معتمدة

  :ساعة معتمدة لكل من االتجاهات اآلتية) 87(متطلبات التخصص وهي  .4

  :الجغرافية العامة، وساعاتها موزعة كما يأتي :أوال

  :ساعة معتمدة وهي ممثلة في المساقات اآلتية) 75(مساقات إجبارية ولها   . أ

مدخل الى الجغرافيا  111جغ  ،جغرافيا السكان 102لى الجغرافيا البشرية، جغ مدخل ا 101 جغ

 ،جغرافية الوطن العربي 224جغ  ،الجغرافيا المناخية 214اشكال سطح االرض، جغ  114جغ  ،الطبيعية

 274جغ  ،مبادىء الخرائط 271جغ  ،الجغرافيا االقتصادية 231جغ  ،جغرافيا عند العرب 225جغ 

جغرافية  321جغ  ،الجغرافيا السياسية 315جغ  ،مناهج البحث 291جغ  ،الستشعار عن بعدمقدمة في ا

مبادىء في  101ق  ،أ علوم البيئـة101ع ب  ،مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية 276جغ  ،االردن

 جغرافية الحضر والريف،  241جغ . احصاء 107حص  ،جيولوجيا عامة 101ج .االقتصاد الكلي، ع

 ،جغرافية قارة اسيا 223جغرافية المناطق الجافة، جغ  318جغرافية البحار والمحيطات، جغ  316جغ 

تطبيقات في نظم المعلومات  497مشروع بحث عام، جغ  495جمورفولوجية السواحل، جغ  417جغ 

  .الجغرافية

ة المذكورة االختياري ساعه معتمدة يتم اختيارها من مجموعة المساقات) 12(مساقات اختيارية ولها   . ب

  .الحقًا

  مسار نظم المعلومات الجغرافية والخرائط :ثانيا

  :ساعة معتمدة وهي ممثلة في المساقات اآلتية) 75(مساقات إجبارية ولها   . أ

مدخل الى الجغرافيا  111جغ  ،جغرافيا السكان 102مدخل الى الجغرافيا البشرية، جغ  101 جغ

 ،جغرافية الوطن العربي 224جغ  ،الجغرافيا المناخية 214اشكال سطح االرض، جغ  114جغ  ،الطبيعية

 274جغ  مبادىء الخرائط 271جغ  ،الجغرافيا االقتصادية 231جغ  ،جغرافيا عند العرب 225جغ 

جغرافية  321جغ  ،الجغرافيا السياسية 315جغ  ،مناهج البحث 291جغ  ،مقدمة في االستشعار عن بعد

مبادىء في  101ق  ،أ علوم البيئـة101ع ب  ،مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية 276جغ  ،ردناال

قواعد البيانات لنظم  160ح .ن. احصاء 107حص  ،جيولوجيا عامة 101ج .االقتصاد الكلي، ع

ا الكارتوجرافي 281جغ  ،مبادىء البرمجة لنظم المعلومات الجغرافية 116ح .المعلومات الجغرافية، ن
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تطبيقات في نظم المعلومات الجغرافية،  497تطبيقات في االستشعار عن بعد، جغ  474جغ  ،الرقمية

  .المساحة 302ح .ع ،مشروع تخرج في نظم المعلومات الجغرافية 499جغ 

االختيارية المذكورة  ساعه معتمدة يتم اختيارها من مجموعة المساقات) 12(مساقات اختيارية ولها   . ب

  .الحقًا

  - :جغرافية التخطيط المكاني وساعاتها موزعة كما يأتي :ثالثا

  ساعة معتمدة وهي ممثلة في المساقات اآلتية) 75(مساقات إجبارية ولها   . أ

مدخل الى الجغرافيا  111جغ  ،جغرافيا السكان 102مدخل الى الجغرافيا البشرية، جغ  101 جغ

 ،جغرافية الوطن العربي 224جغ  ،الجغرافيا المناخية 214اشكال سطح االرض، جغ  114جغ  ،الطبيعية

 274جغ  مبادىء الخرائط 271جغ  ،الجغرافيا االقتصادية 231جغ  ،جغرافيا عند العرب 225جغ 

جغرافية  321جغ  ،الجغرافيا السياسية 315جغ  ،مناهج البحث 291جغ  ،مقدمة في االستشعار عن بعد

مبادىء في  101ق  ،أ علوم البيئـة101ع ب  ،مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية 276جغ  ،ردناال

تخطيط استعماالت االرض،  283جغ . احصاء 107حص  ،جيولوجيا عامة 101ج .االقتصاد الكلي، ع

 482التخطيط االقليمي، جغ  481تخطيط المرافق العامة، جغ  387خرائط التوزيعات، جغ  274جغ 

  .المساحة 302ج .ع ،تخطيط موقع/ مشروع بحث  498تخطيط الحضري، جغ ال

االختيارية المذكورة  ساعه معتمدة يتم اختيارها من مجموعة المساقات) 12(مساقات اختيارية ولها   . ب

  .الحقًا

  :ساعة معتمدة وهي موزعة على النحو التالي) 21(التخصص الفرعي لقسم الجغرافيا 

  :ساعة معتمدة وهي ممثلة في المساقات االتية) 15(مساقات إجبارية   .أ 

  ، 321، جغ 271، جغ 214، جغ 111جغ  ،101جغ 

  :ساعات معتمدة يختارها الطالب من مساقات القسم االتية) 6(مساقات اختيارية   .ب 

  .482، جغ 481، جغ 452، جغ 318، جغ 241، جغ 231، جغ 114، جغ 102جغ 

ساعة معتمدة لطلبة ) 21(نظم المعلومات الجغرافية المتطلبات االجبارية للتخصص الفرعي في   .ج 

  :والمساقات هي ،تكنولوجيا المعلومات

  302ج .، ع281، جغ 271، جغ 474، جغ 274، جغ 497، جغ 276جغ 
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  توزيع الساعات المعتمدة لتخصص الجغرافيــــة

 المتطلبات الساعات اإلجبارية الساعات االختيارية المجموع

27 
18  

  

87  

87  

87 

6 
3  
  

12 
12  

12 

21 
15  

  

75  

75  

75 

 متطلبات الجامعه
  متطلبات الكلية

  متطلبات التخصص المنفرد

  الجغرافية العامة - أ

  نظم المعلومات الجغرافية والخرائط - ب

 التخطيط المكاني -ج
 تخصص فرعي   21

  ساعة معتمدة) 75(المتطلبات اإلجبارية لتخصص الجغرافية العامة 

  الساعات

عملي   نظري
 رمز المساق ورقمه اسم المساق متطلب سابق

  101ق  ميادىء في االقتصاد الكلي   3  

مدخل إلى الجغرافية البشرية  3   101جغ 
علوم بيئية  3   101ع ب 
جغرافية السكان 101جغ  3   102جغ 
جيولوجيا عامة  3   101ع ج 
مدخل إلى الجغرافية الطبيعية  3   111جغ 
سطح األرضأشكال 111جغ  3   114جغ 
الجغرافية المناخية 111جغ  3   214جغ 
جغرافية الوطن العربي  3   224جغ 
الجغرافية االقتصادية  3   231جغ 
جغرافية الحضر والريف  3   241جغ 
مبادئ الخرائط  2 2  271جغ 

 495جغ  مشروع بحث عام 291جغ  3 
مقدمة في االستشعار عن بعد 271جغ  2 2  274جغ 
مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية 271جغ  2 2  276جغ 

الجغرافية السياسية  3   315جغ 
جغرافية البحار والمحيطات  3   316جغ 
جغرافية المناطق الجافة 214جغ  3   317 جغ
جغرافية األردن  3   321جغ 
جغرافية قارة اسيا  3   323جغ 
جيومورفولوجية السواحل 114جغ  3   417جغ 
مناهج البحث في الجغرافيا  3   291جغ 
  497جغ  تطبيقات في نظم المعلومات الجغرافية  276جغ   2  2

احصاء  3   107حص 
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  الساعات

عملي   نظري
 رمز المساق ورقمه اسم المساق متطلب سابق

الجغرافيا عند العرب  3   225جغ 

  ساعة معتمدة) 75(المتطلبات اإلجبارية لمسار نظم المعلومات الجغرافية والخرائط 

  الساعات عدد

 عملي      نظري
 اسم المساق سابقمتطلب 

رمز المساق 

 ورقمه
مدخل الى الجغرافية البشرية  3   101جغ
علوم بيئية  3   101ع ب 
جغرافية السكان 101جغ  3   102جغ 
جيولوجيا عامة  3   101ع ج 
مدخل إلى الجغرافية الطبيعية  3   111جغ 
أشكال سطح األرض 111جغ  3   114جغ 
المناخيةالجغرافية 111جغ  3   214جغ 
جغرافية الوطن العربي  3   224جغ 
الجغرافية االقتصادية  3   231جغ 
قواعد البيانات الجغرافية  2 2  160ح .ن
مبادىء الخرائط  2 2  271جغ 

الجغرافيا عند العرب  3   225جغ 
  116ح .ن مبادىء البرمجة لنظم المعلومات الجغرافية   2  2

االستشعار عن بعدمقدمة في  2 2  274جغ 
مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية 271جغ  2 2  276جغ 

الجغرافية السياسية  3   315جغ 
احصاء  3   107حص 
جغرافية األردن  3   321جغ 
تطبيقات في االستشعار عن بعد 274جغ  2 2  474جغ 
تطبيقات في نظم المعلومات الجغرافية  2 2  497جغ 
الخرائط الرقمية  2 2  281جغ 

مبادىء في االقتصاد الكلي  3   101ق 
مناهج البحث في الجغرافيا  2   291جغ 
مشروع تخرج في نظم المعلومات الجغرافية  2   499جغ 
المساحة  2 2  302ع ج 
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  ساعة معتمدة) 75(المتطلبات اإلجبارية لتخصص جغرافية التخطيط المكاني 

  عدد الساعات

 عملي  نظري
 اسم المساق متطلب سابق

رمز المساق

 ورقمه
  101ق  ميادىء في االقتصاد الكلي   3  

مدخل الى الجغرافية البشرية  3   101جغ 
علوم بيئية  3   101ع ب 
جغرافية السكان 101جغ  3   102جغ 
جيولوجيا عامة  3   101ع ج 
مدخل إلى الجغرافية الطبيعية  3   111جغ 
أشكال سطح األرض 111جغ  3   114جغ 
الجغرافية المناخية 111جغ  3   214جغ 
جغرافية الوطن العربي  3   224جغ 
الجغرافية االقتصادية  3   231جغ 
مبادئ الخرائط  2 2  271جغ 
مقدمة في االستشعار عن بعد 271جغ  2 2  274جغ 
مقدمة في نظم المعلومات الجغرافية 271جغ  2 2  276جغ 

الجغرافية السياسية  3   315جغ 
جغرافية األردن  3   321جغ 
  497جغ  تطبيقات في نظم المعلومات الجغرافية  2 2

احصاء  3  107حص 
الجغرافيا عند العرب  3   225جغ 
تخطيط استعماالت االرض  3   283جغ 
خرائط التوزيعات  2 2  274جغ 

  387جغ  تخطيط المرافق العامة    3  

التخطيط االقليمي  3   481جغ 
التخطيط الحضري  3   482جغ 
تخطيط موقع/مشروع بحث  3   498جغ 
  302ج .ع المساحة    2  2
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  ساعة معتمدة) 12( المتطلبات االختيارية لكافة التخصصات

 اسم المساق
رمز المساق

 ورقمه
 اسم المساق

رمز المساق

 ورقمه
334جغ  جغرافية التسويق والتجارة الدولية جغرافية العالم القديم  223جغ 

418 جغ استعمال الخرائط وتحليلها   338جغ  مشكالت جغرافية دولية

452 جغ جغرافية الموارد المائية جغرافية العالم الجديد  226جغ 
100 ف أساسيات في علم الفلك الجغرافية الحضارية  242جغ 

231 ق اقتصاديات الموارد الطبيعية السياحةجغرافية  493جغ 
361ع ب  إدارة األنظمة البيئية جغرافية الصناعة والطاقة  322جغ 
جغرافية النقل والمواصالت  370 ق التخطيط االقتصادي  335جغ 

جغرافية الزراعة    337جغ 
نصوص جغرافية باللغة االنجليزية    422جغ 
  242جغ  الجغرافيا الحضارية   

  

  ساعة معتمدة) 15( للتخصص الفرعي في الجغرافيةالمتطلبات اإلجبارية 

 رمز المساق ورقمه اسم المساق  متطلب سابق
مدخل إلى الجغرافية البشرية   101جغ 
مدخل إلى الجغرافية الطبيعية   111جغ 
الجغرافية المناخية   214جغ 
مبادئ الخرائط   271جغ 
جغرافية األردن   321جغ 

  

  ساعة) 6( للتخصص الفرعي في الجغرافيةالمتطلبات االختيارية 

 رمز المساق ورقمه اسم المساق متطلب سابق
جغرافية السكان 101جغ  102جغ 
أشكال سطح األرض 111جغ  114جغ 

الجغرافية االقتصادية  231جغ 
جغرافية الحضر والريف  241جغ 
جغرافية المناطق الجافة  318جغ 
جغرافية الموارد المائية  452 جغ
التخطيط االقليمي  481جغ 
التخطيط الحضري  482جغ 
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ساعة معتمدة لطلبة ) 21( المتطلبات اإلجبارية للتخصص الفرعي في نظم المعلومات الجغرافية

  . تكنولوجيا المعلومات

 اسم المساق متطلب سابق
رمز المساق 

 ورقمه

عدد

  الساعات

 عملي

عدد

  الساعات

 نظري
 اسم المساق

المساق رمز 

 ورقمه

 
في  تطبيقات

االستشعار عن 

 بعد
 2 2 474جغ 

مقدمة في نظم المعلومات 

 276جغ  الجغرافية

 2 2 271جغ  مبادىء الخرائط 
تطبيقات في نظم المعلومات

 497جغ  الجغرافية

مقدمة في االستشعار عن 2 2 281جغ  الخرائط الرقمية   274جغ 
المساحة 2 2     302ج .ع

  

  

  في قسم الجغرافيا هيئة التدريسأعضاء 

 البريد االلكتروني الرتبة االســـــــم
 tarazi@yu.edu.joأستاذعبدالله حماده الترزى

 elshair@yu.edu.joأستاذعيسى موسى مصطفى الشاعر
 qasemmd@yu.edu.joأستاذالله الدويكاتقاسم محمد عبد

 banidomi@yu.edu.jo أستاذ مشارك محمد احمد الحمد بني دومي

  housain@yu.edu.jo أستاذ مساعد منصور"الحاج رشيد"حسين منصور

 s_nawaiseh@yu.edu.jo محاضر متفرغ سامر عوض محمد النوايسة
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  قسم الرتجمة
وهو األول من  2008/2009استحدث قسم الترجمة في كلية اآلداب اعتبارًا من مطلع العام الجامعي 

وجاء تأسيس القسم نظرا للحاجة الماسة لتوفير المترجمين المؤهلين في نوعه في الجامعات األردنية الرسمية 

كافة المجاالت كالترجمة التحريرية والشفوية وخدمة المؤتمرات والندوات وليرفد برامج الدراسات العليا في 

س كما الترجمة الموجودة في بعض الجامعات األردنية ولتشجيع حركة من اللغات األجنبية إلى العربية وبالعك

  .يطرح القسم مساقات في الترجمة تخدم طلبة الكليات األخرى

انتقل برنامج ماجستير الترجمة من قسم اللغة االنجليزية وآدابها  2010/2011وفي العام الجامعي 

ويخطط القسم لفتح برامج دراسات عليا من اجل منح درجتي الماجستير والدكتوراة في  الى قسم الترجمة

التحريرية والفوريةوكذلك لتأسيس وحدة للترجمة تخدم الجامعة والوطن العربي من خالل ترجمة الترجمة 

  .أعمال هامة في مجاالت الثقافة والعلوم والتراث والتكنولوجيا

برتبة ) 2(برتبة استاذ مشارك ) 2(و برتبة استاذ) 1( ويقوم على التدريس في القسم حاليا تسعة

س اعضاء هيئة تدريس من خريجي الجامعات األمريكية والبريطانية والعربية من برتبة مدر) 4(استاذ مساعد 

  .المتخصصين في حقل الترجمة

عقد القسم ندوات في تخصص الترجمة ويخطط القسم لموسم ثقافي سنوي تلقى فيه محاضرات عن 

جامعات عربية  الترجمة ودورها في خدمة المجتمع كما يخطط لعقد مؤتمرات وندوات يدعى لها باحثون من

  . وغربية في حقول الترجمة المختلفة

وشرع القسم بابتعاث عدد من المبعوثين الى الجامعات الغربية المرموقة في تخصصات الترجمة 

التحريرية والترجمة الشفوية وتكنولوجيا الترجمة وكذلك تعيين عدد آخر من حملة درجة الدكتوراة في هذه 

   .قسم ولتحقيق طموحاته المستقبليةالتخصصات وذلك لتلبية حاجة ال

  

Translation.dept@yu.edu.jo  

  3721فرعي  0096227211111هاتف 
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  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في الرتجمة

  خطة التخصص الرئيسي : أوًال

  .ساعة 132: عدد الساعات المعتمدة المطلوبة -1

  .توزيع الساعات المعتمدة على مكونات الخطة الدراسية -2

 الساعات المعتمدة المكون
 27متطلبات الجامعة
 18متطلبات الكلية
 87التخصص المنفرد/متطلبات القسم

 132المجموع

  ساعة ) 27(متطلبات الجامعة  •

 الساعات المعتمدة المكون
 12متطلبات الجامعة اإلجبارية

 15لجامعة االختياريةمتطلبات ا
 27المجموع

  .ساعة كما في باقي االقسام) 12(متطلبات الجامعة اإلجبارية   .أ 

  .ساعة)15(متطلبات الجامعة االختيارية   .ب 

  .ساعة) 18(متطلبات الكلية   .ج 

 الساعات المعتمدة المكون
 15متطلبات الكلية االجبارية
 3متطلبات الكلية االختيارية

 18المجموع

  ).ساعة 15(الكلية اإلجبارية  متطلبات  .أ 

  ). ساعات 3(متطلبات الكلية االختيارية   .ب 

  ).ساعة 87(متطلبات القسم التخصصية 

 الساعات المعتمدة المكون
 69متطلبات القسم اإلجبارية
 18متطلبات القسم االختيارية

 87المجموع
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  )ساعة 69( متطلبات القسم اإلجبارية   .أ 

 اسم المساق رقم المساق رمز المساق
عدد الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

  3استيعاب سمعي وقرائي 101 تج
  3الكتابة االكاديمية باللغة العربية 102 تج
  3تنمية مفردات 104 تج
 104تج  3قراءة نصوص أدبية وتحليلها 106 تج
 101تج  3قراءة متقدمة بالغة اإلنجليزية 201 تج
 104تج  3)ع-E(ترجمة عامة 202 تج
 104تج  E(3-ع(ترجمة عامة  203 تج

 3 الكتابة االكاديمية في اللغة االنجليزية 204 تج
  و  102تج 

 106تج 
 275تج  3نظريات الترجمة 270 تج
 203تج  3)ع- E(الترجمة التتابعة والفورية  275 تج
 203تج  E(3-ع(الترجمة التتابعة والفورية  302 تج
 203تج  3الترجمة القانونية 303 تج
 203تج  3الترجمة األدبية 311 تج
 302تج  3مشروع التخرج 492 تج
  3نحو تطبيقي 141 تج
  3البالغة العربية 431 ع
 241ع  3)4(نحو  443 ع

  3قواعد وقراءةج101 زي
 ج102زي  3اللفظ والتعبير 203 زي
 104تج  3)1(قواعد متقدمة  313 زي
 313زي  3مقدمة في علم المعاني 417 زي

  )ساعة 18(متطلبات القسم االختيارية . ب

 اسم المساق رقم المساق رمز المساق
عدد الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 203تج  3الترجمة التقنية 304 تج
 203تج  3الترجمة اإلعالمية 306 تج

 310 تج
حركة الترجمة عند العرب من العصر

 203تج  3 العباسي حتى اآلن

 203تج  3ترجمة األفالم والوثائقيات 312 تج
 203تج  3المعاجم والمصطلحات 350 تج
 201تج  3الترجمة باستخدام الحاسوبأ402 تج
 203تج  3ترجمة القصة القصيرةأ404 تج



80 
 

 اسم المساق رقم المساق رمز المساق
عدد الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

 303تج  3ترجمة المحاكم والمؤتمرات 406 تج
 203تج  3واقتصاديةترجمة نصوص سياسية  407 تج
 417زي  3علم لغة النص 418 تج
 203تج  3ترجمة نصوص دينية 489 تج
 302تج  3تقييم نصوص مترجمة 490 تج
 203تج  3ترجمة نصوص سياحية 491 تج
 241ع  3)1(نثر حديث  423 ع
 443ع  53نحو  445 ع

 313زي  3النحو االنجليزيأ315 زي
 206زي  3االجتماعيةاللغويات 416 زي

  

  اعضاء هيئة التدريس في قسم الترجمة

  البريد االلكتروني الرتبة  االسم

  shunnaq@yu.edu.jo أستاذ عبدالله طالل الشناق

 ikanakri@hotmail.com أستاذ محمود كناكري

 Saraireh@yu.edu.jo استاذ مشارك محمد عطوي الصرايره

 obeidat@yu.edu.jo استاذ مساعد هشام طالق عبيدات

 Maabdelw17@gmail.com استاذ مساعد محمد احمد عبدالوالي

 raidarmdn@yu.edu.jo مدرس السيدة رائدة رمضان

 annao@yu.edu.jo محاضر متفرغ آنا عبيدات

 huwrifadia@yahoo.com محاضر متفرغ السيدة فاديا حواري

 Nansy.mosleh2@mail.dcu.ie محاضر متفرغ السيدة نانسي الفاعوري
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  كلية العلوم

مع انطالقة جامعة اليرموك وكانت جزءًا من كلية العلوم واآلداب، وقد  ،1976أنشئت كلية العلوم عام 

، وكانت الكلية منذ ذلك الوقت تضم سبعة اقسام اكاديمية 1981فصل كلية العلوم عن كلية اآلداب عام تم 

. تم فصل قسم علوم الحاسوب ليصبح نواة لكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب 2001ولكن في عام 

  .وتضم الكلية حاليًا ستة أقسام أكاديمية

  :ي البكالوريوس والماجستير في التخصص، باالضافة إلى مايليويمنح كل قسم من هذه األقسام درجت

  .درجة البكالوريوس في الفيزياء الطبية ويمنحها قسم الفيزياء .1

  .درجة الماجستير في تخصص التقانات الحيوية ويمنحها قسم العلوم الحياتية .2

معي وقد بدأ العمل في هذين البرنامجين وبدعم من البنك الدولي في مطلع العام الجا

2003/2004.  

درجة الماجستير في علوم البيئة ويمنحها قسم علوم األرض والبيئة وتم انشاؤه مع بداية العام  .3

 .1980/1981الجامعي 

وتم تزويد المختبرات بأحدث . وتعنى الكلية بمتابعة تحديث الخطط الدراسية في أقسامها المختلفة

على منح من المجموعة األوروبية والبنك  1998عام وحصلت الكلية . أجهزة الحاسوب الشخصية وتوابعها

الدولي لتطوير برنامج التدريس لمرحلة البكالوريوس بما يتناسب مع تطورات العصر ومتطلبات المجتمع 

  .المحلي

  .يتبع للكلية متحف التاريخ الطبيعي األردني وقسم صيانة األجهزة العلمية

  

Science.fac@yu.edu.jo  

  2302فرعي  0096227211111هاتف 

  كاديميةقسام األاأل

  قسم الرياضيات •

 قسم الفيزياء •

 قسم الكيمياء •

 قسم العلوم الحياتية •

 قسم االحصاء •

    قسم علوم االرض والبيئة •
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  قسم الرياضيات
  .م1982م، واستحدث برنامج الماجستير عام 1976أنشئ قسم الرياضيات عام 

طالبًا ) 99(طالبًا ورياضيات موازي ) 562(رياضيات عادي : طلبة البكالوريوس لجميع السنواتعدد 

  .طالبًا) 54(وعدد طلبة الماجستير 

ومساعد  ينمدرس وسبعةوعشرون عضو هيئة تدريس من حملة الدكتوراه  خمسةيعمل في القسم 

  .تدريس

تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب  يقوم القسم بطرح مساقات لكل من طلبة كلية العلوم وكلية

  .وكلية الحجاوي للهندسة واالتصاالت، وطلبة البرنامج الموازي

  

Mathematics.dept@yu.edu.jo  

  2681فرعي  0096227211111هاتف 
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  الخطة الدراسية لقسم الرياضيات

تمنح درجة البكالوريوس في قسم الرياضيات بعد إتمام الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح 

الصادرة بموجـب نظام الدرجات  وتعديالتها 1991لسنة ) 2(درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم 

 . وتعديالتها 1976لسنة ) 76(العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 

  :ساعة معتمدة وتشمل) 27(ت الجامعة متطلبا: أوًال

  .ساعة معتمدة) 12(المتطلبات االجبارية  -1

  .ساعة معتمدة) 15(المتطلبات االختيارية  -2

  :ساعة معتمدة كما يأتي(21)متطلبات الكلية : ثانيًا

 رمز المساق رقم المساق اسم المساق عدد الساعات المتطلب السابق
 ب 101 1علوم حياتيه عامة  3 
 حص 101 1مبادىء االحصاء  3 
 ر 101 1تفاضل وتكامل  3 
 ج.ع 101 1جيولوجيا عامة  3 
 ح.ع 101أ البرمجه بلغة مختارة 2 
  ح.ع 101ب البرمجه بلغة مختارةمختبر 1 

 ف 101 1فيزياء عامه  3 
  ك 101  1كيمياء عامه  3 

 :وفق الترتيب التالي القسممتطلبات : ثالثًا

  :ساعة معتمدة كما يأتي) 62(االجبارية وهي متطلبات القسم  )1

 رمز

 المساق
رقم

 المساق
 اسم المساق

  عدد
 الساعات

 المتطلب السابق

  3 1مبادىء االحتمال  111 حص
 ) 101ر  ( 3 2تفاضل وتكامل  102 ر
 ) 102ر  ( 3 1تحليل وسيط  201 ر
 ) 102ر  ( 3 )1(معادالت تفاضلية عادية  203 ر
 ) 203ر  ( 3 اقترانات خاصه وتحليالت فورييه 204 ر
 ) ا101ر  (أو  ) 101ر  ( 3 1جبر خطي  241 ر
 ) 102ر  ( 3 نظرية المجموعات 251 ر
 ) 251ر  ( 3 هندسة اقليدس من وجهة نظر حديثة 261 ر
 ) 241ر  ( 3 البرمجه الخطيه ونظرية االلعاب 281 ر
 ) 251ر  ( 1 حزم برمجية رياضية 291 ر
 ) 204ر  ( 3 1معادالت تفاضلية جزئية  301 ر
 ) 251ر  ( 3 1تحليل حقيقي  311 ر
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 رمز

 المساق
رقم

 المساق
 اسم المساق

  عدد
 الساعات

 المتطلب السابق

 ) 201ر  ( 3 1تحليل مركب  312 ر
 ) 241ر  ( 3 1تحليل عددى  321 ر
 ) 241ر  ( 3 2جبر خطي  341 ر
 ) 251ر  ( 3 1جبر تجريدى  342 ر
 ) 251ر  ( 3 نظرية االعداد 343 ر
 ) 251ر  ( 3 1توبولوجي  362 ر
 ) 201ر  ( 3 هندسة تفاضلية 465 ر
 ) 241ر  ( 3 رياضيات تركيبية 483 ر
 ) 251ر  ( 1 ندوة 491 ر
 ) 101ف  ( 3 2فيزياء عامه  102 ف

  :متطلبات القسم االختيارية وتشمل )2

) 12(ودراسة ما ال يقل عن ساعة معتمدة ) 18(يختار منها الطالب ) مجموعة أ(اختياري قسم ) أ

  :وهي كما يأتي) 400(ساعة من مستوى 

 رمز
 المساق

 رقم
 المساق

 اسم المساق
  عدد

 الساعات
 المتطلب السابق

 ) 251ر  ( 3 )1(تاريخ الرياضيات  351 ر
 ) 251ر ( أو )  152ر  ( 3 المجموعات السائبه وتطبيقاتها 352 ر
 ) 251ر  ( 3 المنطق الرياضي 353 ر
 ) 251ر  ( 3 هندسة اسقاطية 365 ر
 ) 204ر  ( 3 طرق رياضية 371 ر
 ) 241ر  ( 3 النمذجه الرياضيه 382 ر
 ) 301ر  ( 3 2معادالت تفاضلية جزئية  401 ر
 ) 203ر  ( 3 2معادالت تفاضلية عادية  403 ر
 ) 311ر  ( 3 2تحليل حقيقي  411 ر
 ) 312ر  ( 3 2تحليل مركب  412 ر
 ) 311ر  ( 3 تحليل اقتراني 413 ر
 ) 203و ر  321ر  ( 3 2تحليل عددى  421 ر
 ) 342ر  ( 3 2جبر تجريدى  442 ر
 ) 342ر  ( 3 )3(جبر تطبيقي  445 ر
 ) 241ر  ( 3 الجبر الخطي التطبيقي 446 ر
 ) 251ر  ( 3 )2(تاريخ الرياضيات  451 ر
 ) 251ر  ( 3 فلسفة الرياضيات 452 ر
 ) 342ر  ( 3 الهندسه الجبريه 461 ر
 ) 362ر  ( 3 2توبولوجي  462 ر
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 رمز
 المساق

 رقم
 المساق

 اسم المساق
  عدد

 الساعات
 المتطلب السابق

 ) 342ر  ( 3 نظرية الرسوم 463 ر
 ) 362و ر  342ر  ( 3 التبولوجيا الجبرية 464 ر
 ) 362ر  ( 3 التبولوجيا التفاضلية 466 ر
 ) 204ر  ( 3 متقدمة رياضيات تطبيقية 471 ر
 ) 311ر  ( 3 نظرية التحكم 481 ر
 ) 371ر  ( 3 حسبان التغاير 482 ر
  3 مواضيع خاصه ه492 ر

  :معتمدة وهي كما يأتي ساعات) 6(يختار منها الطالب ) مجموعة ب(اختياري قسم ) ب

 رمز
 المساق

 رقم
 المساق

 اسم المساق
  عدد

 الساعات
 المتطلب السابق

 ) 101ب  ( 3 2علوم حياتيه عامة  102 ب
 ) -- يمكن الجمع بينهما --  101حص  ( 1 1احصاء عملي  105 حص
 ) 107حص ( أو )  101حص  ( 3 2مبادئ االحصاء  201 حص
 ) 102و ر  111حص  ( 3 2مبادىء االحتمال  211 حص

  1 مشروع بحث ا499 ر
  2 مشروع بحث ب499 ر
  3 مشروع بحث ج499 ر
  3 علوم بيئية ب101 ب.ع
 ) 101ج .ع ( 3 2جيولوجيا عامة  102 ج.ع
 ) 099ح .ع( أو )  100ح .ع ( 3 اساسيات نظم التشغيل 130 ح.ع
 ) 102ف  ( 3 )امواج وضوء( 3فيزياء عامه  103 ف
 ) -- يمكن الجمع بينهما --  101ف  ( 1 ميكانيكا 1فيزياء عامة عملى  105 ف
 ) 101ف  ( 3 1علم الفلك  202 ف
 ) 101ك  ( 3 )2(كيمياء عامه  102 ك
 ) 103ح .ن ( 3 بيئة النظم 120 ا.ن
  3 مقدمة في تكنولوجيا المعلومات 103 ح.ن
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  أعضاء هيئة التدريس في قسم الرياضيات

  

 البريد اإللكتروني الرتبة  اإلسم

 Fora@yu.edu.jo أستاذ فوره علي احمد على

 Mhajja@yu.edu.jo أستاذ حجه موفق عبدالله اسعد

 mrefai@yu.edu.jo أستاذ الرفاعى مشهور عبدالله العقله

 Al-Rhayyel@yu.edu.jo أستاذ الرحيل احمد عبدالله محمود

 abassam@yu.edu.jo أستاذ الناشف بسام يوسف حافظ

 ajarrah@yu.edu.jo أستاذ الجراح عبدالله محمد مهنا

 talalhawary@yahoo.com أستاذ طالل الحوري

 Khelidz@yu.edu.jo  أستاذ الزعبي خالد يونس فالح

  albsoulaaa@hotmail.com  أستاذ البصول عدنان احمد علي

 alsalman@yu.edu.jo مشارك أستاذ السلمان احمد جمعة محمد

 jhabed@yu.edu.jo مشارك أستاذ حبيب جبريل محمد ايوب

 alia@yu.edu.jo مشارك ستاذأ الجراح علي عبدالله فالح

 Mmjstu@yu.edu.jo مشارك أستاذ جرادات محمد محمود محمد

 maref@yu.edu.jo مشارك أستاذ الزعبي معارف يوسف محمد

 raid@yu.edu.jo مشارك أستاذ المومني رائد رشيد عبدالرحمن

 edris@yu.edu.jo مشارك أستاذ رواشده ادريس احمد خزاعي

 mali@yu.edu.jo مشارك أستاذ الشخاترة محمد علي حسين

 Sharifa@yu.edu.jo مشارك  أستاذ الشريف شريفه نعيم حلمي

 almefleh@yu.edu.jo مساعد أستاذ المفلح حسن احمد العوض

 Qazaqzeh@yu.edu.jo مساعد أستاذ قزاقزه خالد محمد يونس

 khaleel@yu.edu.jo مساعد أستاذ الخليل محمد ضيف الله رشيد

 Bataineh71@hotmail.com مساعد أستاذ بطاينه محمد صالح احمد

 Rami_thenat@yahoo.com  أستاذ مساعد  رامي األحمد

 Rashidrushdi79@yahoo.com محاضر متفرغ رشيد ابو دواس

 Wathiq_2@yahoo.com محاضر متفرغ واثق بني دومي

 jenan@yu.edu.jo محاضر متفرغ جنان شتات
jshtayat@yahoo.com 
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 البريد اإللكتروني الرتبة  اإلسم

 ayatababneh@yahoo.com محاضر متفرغ آيات عبابنه

 Isam.matter@yahoo.com محاضر متفرغ  عصام درابسة

 Alsaleh.eman@yahoo.com محاضر متفرغ  ايمان الصالح

 Hayaj86@yahoo.com محاضر متفرغ  مصطفى هياجنة

 Alaa852010@live.com محاضر متفرغ  آالء الخطيب

 Alshorman_math@yahoo.com محاضر متفرغ  أريج الشرمان

 adalatos@yahoo.com مساعد تدريس  زيتونجمانة 
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  قسم الفيزياء
، وبـــدأت 1976/1977قســـم الفيـزيــــاء لدرجـــة البكـــالوريوس فـــي العـــام الدراســـي   الدراســـة فـــي بـــدأت

  .1982/1983في العام الدراسي  الماجستيرالدراسة في برنامج 

جديــد فــي تخصــص الفيزيــاء الطبيــة بــدءًا مــن العــام الجــامعي      بكــالوريوس وقــد تــم اســتحدات برنــامج  

  . حيث تم قبول ثمانين طالبًا في السنة األولى من هذا التخصص 2004/2005

ــة الــدكتوراة فــي القســم        ــة التدريســية مــن حمل ، وعــدد )29(ن يوعشــر تســعةويبلــغ عــدد أعضــاء الهيئ

 .)11(عشـر   أحـد ، وعدد الفنيين واإلداريـين  )7(سبعة مساعدي التدريس من حملة البكالوريوس والماجستير 

عدد و ،)900( ما مجموعه 2007/2008 من العامفصل الدراسي األول في ال وقد بلغ عدد طلبة البكالوريوس

 فـي طالـب وطالبـة    وسـبعمائة منـذ إنشـائه حـوالي ألـف      تخرج مـن القسـم لغايـة اآلن   وقد ). 33(الماجستير طلبة 

  .برنامج الماجستير فيوطالبة ٍب طال) 150(برنامج البكالوريوس وحوالي 

  : وهي ،القسم مجموعة من مختبرات البحث المتخصصة في مجاالت الفيزياء المتعددة أأنش

  .وجهاز قياس مغنطة العينة المهتزة )فاراداي(مختبر المغناطيسية ويضم ميزان  •

 ).موسباور(مختبر مطيافية  •

 .الرقائقمختبر صنع  •

 .مختبر الخصائص الضوئية للمواد •

 .مختبر حيود األشعة السينية •

 .تركيز الرادون اتالنووية وقياس التقنات مختبر •

 مختبر الرادون •

 مختبر الليزر •

هذه المختبرات تدريب طلبة الدراسات العليا على البحـث العلمـي األصـيل وتطـوير المعرفـة      من هدف الو

  .إلى المجتمع المحلي )التكنولوجيا(في نقل والمساهمة  ،غنائهاإالعلمية و

التعـاون  فـي الجامعـة تتعلـق ب    ك عالقة وطيدة بين القسم ومركز الفيزياء النظريـة والتطبيقيـة  لكما أن هنا

   .تنمية و رفعة شأن القسمالعلمي والبحثي واألكاديمي بينهما بغية المساهمة في 

، ويضم كذلك وحدة تسييل النيتروجين، باإلضافة إلى مجموعة مـن  متميزة ميكانيكية ورشةيضم القسم 

طاقم مؤهل من الفنيين الذين يسـهمون بـدفع عمليتـي التـدريس والبحـث       الى جانبمختبرات التدريس المحدثة، 

نشاء العديد من المختبرات في مجاالت الفيزياء النوويـة وفيزيـاء الحالـة الصـلبة فـي      إينوي القسم و. العلمي فيه

  .لعامين القادمينا

  

physics.dept@yu.edu.jo  

  2321فرعي  0096227211111هاتف 
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  الخطة الدراسية لقسم الفيزياء

بعد إتمام الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة  الفيزياءتمنح درجة البكالوريوس في قسم 

الصادرة بموجـب نظام الدرجات العلمية  وتعديالتها 1991لسنة ) 2(البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم 

 . وتعديالتها 1976لسنة ) 76(والشهادات في جامعة اليرموك رقم 

  :ساعة معتمدة وتشمل) 27(متطلبات الجامعة : أوًال

 .ساعة معتمدة) 12(المتطلبات االجبارية  -1

  .ساعة معتمدة) 15(المتطلبات االختيارية  -2

  :ساعة معتمدة كما يأتي(21)متطلبات الكلية : ثانيًا

 رمز المساق رقم المساق اسم المساق عدد الساعات المتطلب السابق
 ب 101 1علوم حياتيه عامة  3 
 حص 101 1مبادىء االحصاء  3 
 ر 101 1وتكامل تفاضل  3 
 ج.ع 101 1جيولوجيا عامة  3 
 ح.ع 101أ البرمجه بلغة مختارة 2 
  ح.ع 101ب البرمجه بلغة مختارةمختبر 1 

 ف 101 1فيزياء عامه  3 
  ك 101  1كيمياء عامه  3 

 :وفق الترتيب التالي القسممتطلبات : ثالثًا

  :يأتيساعة معتمدة كما ) 65(متطلبات القسم االجبارية وهي  -1

 رمز
 المساق

 رقم
 المساق

 اسم المساق
  عدد

 الساعات
 المتطلب السابق

 ) 101ر  ( 3 2تفاضل وتكامل  102 ر
 ) 102ر  ( 3 1تحليل وسيط  201 ر
 ) 101ف  ( 3 2فيزياء عامه  102 ف
 ) 102ف  ( 3 )امواج وضوء( 3فيزياء عامه  103 ف
 ) -- يمكن الجمع بينهما --  101ف  ( 1 ميكانيكا 1فيزياء عامة عملى  105 ف
 ) -- يمكن الجمع بينهما --  102ف  ( 1 )كهرباء ومغناطيسيه( 2فيزياء عامه عملي  106 ف
 ) -- يمكن الجمع بينهما --  103ف  ( 1 امواج وضوء )3(فيزياء عامه عملى  107 ف
 ) 102و ف  102ر  ( 3 1طرق الفيزياء النظرية  201 ف
 )  --يمكن الجمع بينهما -- ا 281ف  ( 1 هندسيهمختبر بصريات ا221 ف

 ) ب281ف  (أو 
 ) -- يمكن الجمع بينهما  --  207ف  ( 1 فيزياء كالسيكية عملى 225 ف

 ) -- بينهما يمكن الجمع --  103ف (أو 
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 رمز
 المساق

 رقم
 المساق

 اسم المساق
  عدد

 الساعات
 المتطلب السابق

 ) -- يمكن الجمع بينهما --  235ف  ( 1 مختبر االلكترونيات 227 ف
 ) 106و ف  102ف  ( 3 )1(الكترونيات  235 ف
 ) 103ف  (أو  ) 207ف  ( 3 )1(فيزياء حديثه  251 ف
 ) 251ف  ( 3 )2(فيزياء حديثه  253 ف
 ) 102و ر  101ف  ( 3 ) ثيرموداينمكس(ديناميكا حراريه 261 ف
 ) 103ف  ( 3 بصريات هندسية ب281 ف
 ) 201ف  ( 3 )2(طرق الفيزياء النظريه  301 ف
 ) 201ف  ( 3 )1(ميكانيكا كالسيكيه  311 ف
 ) 311ف  ( 3 )2(ميكانيكا كالسيكيه  312 ف
أو  ) 251و ف  223ف  ( 2 )1(مختبر فيزياء متوسط  322 ف

 ) 251و ف  107ف  (
 ) 201ف  ( 3 )1(نظريه الكهرومغناطيسيه  332 ف
 ) 332ف  ( 3 )2(نظريه الكهرومغناطيسيه  333 ف
 ) 201و ف  251ف  ( 3 1ميكانيكا كمية  352 ف
 ) 352ف  ( 3 2ميكانيكا كمية  353 ف
 ) 352و ف  261ف  ( 3 ميكانيكا احصائيه 462 ف
 ) ب281ف  (أو  ) 282ف  ( 3 علم البصريات الفيزيائية 481 ف

  :متطلبات القسم االختيارية وتشمل -2

  :ساعة معتمدة وهي كما يأتي )15(يختار منها الطالب  )مجموعة أ(اختياري قسم  )أ

 رمز
 المساق

 رقم
 المساق

 اسم المساق
  عدد

 الساعات
 المتطلب السابق

 ) 207و ف  201ف  ( 3 اهتزاز وامواج 282 ف
 ) 201و ف  251ف  ( 3 مقدمة في الفيزياء الطبيه الحيوية 306 ف
 ) 251و ف  201ف  ( 3 فيزياء اشعاعيه 341 ف
 ) 341ف  ( 3 فيزياء الصحة ا343 ف
 ) 301ف  ( 3 3طرق فيزياء النظرية  401 ف
 ) 322ف  ( 3 )2(مختبر متقدم  424 ف
 ) ا101ح .ع( أو )  101ح .ع ( 3 طرق وتقنيات الحاسبات في الفيزياء 433 ف
 ) 352ف  ( 3 1فيزياء نوويه  441 ف
 ) 352ف  ( 3 فيزياء ذرية وجزئية 443 ف
 ) 352ف  ( 3 فيزياء الدقائق االولية 444 ف
 ) 332و ف  311ف  ( 3 فيزياء البالزما 446 ف
 ) 332و ف  311ف  ( 3 نظرية النسبية الخاصة 451 ف
 ) 352ف  ( 3 )1(فيزياء الحالة الصلبه  471 ف
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 رمز
 المساق

 رقم
 المساق

 اسم المساق
  عدد

 الساعات
 المتطلب السابق

 ) -- يمكن الجمع بينهما --  481ف  ( 3 فيزياء الليزر 482 ف
  1 مواضيع خاصه 492 ف
  1 بحث ا499 ف
  2 بحث ب499 ف
  3 بحث ج499 ف

  :معتمدة وهي كما يأتي ساعات )6(يختار منها الطالب  )مجموعة ب(اختياري قسم  )ب

 رمز
 المساق

 رقم
 المساق

 اسم المساق
  عدد

 الساعات
 المتطلب السابق

 ) 101ب  ( 3 2علوم حياتيه عامة  102 ب
  3 تشريح وفسيولوجيا االنسان 201 ب
  3 الصحة االسرية 204 ب

  3 1مبادىء االحتمال  111 حص
 ) 107حص ( أو )  101حص  ( 3 2مبادئ االحصاء  201 حص

 ) 102ر  ( 3 )1(معادالت تفاضلية عادية  203 ر
 ) ا101ر ( أو )  101ر  ( 3 1جبر خطي  241 ر
  3 علوم بيئية ب101 ب.ع
 ) 101ج .ع ( 3 2جيولوجيا عامة  102 ج.ع
 ) 099ح .ع( أو )  100ح .ع ( 3 اساسيات نظم التشغيل 130 ح.ع
 ) 101ك  ( 3 )2(كيمياء عامه  102 ك
 ) 102ك  ( 3 كيمياء عضويه 215 ك
 ) 206و ر  102ك  ( 3 )1(كيمياء فيزيائيه  341 ك
 ) 103ح .ن ( 3 بيئة النظم 120 ا.ن
  3 مقدمة في تكنولوجيا المعلومات 103 ح.ن
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  الفيزياء الطبية لتخصصالخطة الدراسية 

بعد إتمام الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح  قسم الرياضياتتمنح درجة البكالوريوس في 

الصادرة بموجـب نظام الدرجات  وتعديالتها 1991لسنة ) 2(درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم 

 . وتعديالتها 1976لسنة ) 76(العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 

  :ساعة معتمدة وتشمل) 27(ت الجامعة متطلبا: أوًال

 .ساعة معتمدة) 12(المتطلبات االجبارية  -1

  .ساعة معتمدة) 15(المتطلبات االختيارية  -2

  :ساعة معتمدة كما يأتي(21)متطلبات الكلية : ثانيًا

 المتطلب السابق
عدد 

 الساعات
 رمز المساق رقم المساق اسم المساق

 ب 101 1علوم حياتيه عامة  3 
 حص 101 1مبادىء االحصاء  3 
 ر 101 1تفاضل وتكامل  3 
 ج.ع 101 1جيولوجيا عامة  3 
 ح.ع 101أ البرمجه بلغة مختارة 2 
  ح.ع 101ب البرمجه بلغة مختارةمختبر 1 

 ف 101 1فيزياء عامه  3 
  ك 101  1كيمياء عامه  3 

 :وفق الترتيب التالي القسممتطلبات : ثالثًا

  :ساعة معتمدة كما يأتي) 68(االجبارية وهي متطلبات القسم  -1

 رمز
 المساق

 رقم
 المساق

 اسم المساق
  عدد

 الساعات
 المتطلب السابق

 ) 101ب  ( 3 2علوم حياتيه عامة  102 ب
 ) -- يمكن الجمع بينهما --  101ب  ( 1 1علوم حياتيه عامة عملية  105 ب
  3 تشريح وفسيولوجيا االنسان 201 ب
 ) 101ب  ( 3 بيولوجيا الخلية 251 ب
 ) 101ر  ( 3 2تفاضل وتكامل  102 ر
 ) 101ف  ( 3 2فيزياء عامه  102 ف
 ) 102ف  ( 3 )امواج وضوء( 3فيزياء عامه  103 ف
 ) -- يمكن الجمع بينهما --  101ف  ( 1 ميكانيكا 1فيزياء عامة عملى  105 ف
 ) -- يمكن الجمع بينهما --  102ف  ( 1 )ومغناطيسيهكهرباء ( 2فيزياء عامه عملي  106 ف
 ) -- يمكن الجمع بينهما --  103ف  ( 1 امواج وضوء) 3(فيزياء عامه عملى  107 ف
 ) 102و ف  102ر  ( 3 1طرق الفيزياء النظرية  201 ف
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 رمز
 المساق

 رقم
 المساق

 اسم المساق
  عدد

 الساعات
 المتطلب السابق

 ) -- يمكن الجمع بينهما --  235ف  ( 1 مختبر االلكترونيات 227 ف
 ) 106و ف  102ف  ( 3 )1(الكترونيات  235 ف
 ) 103ف ( أو )  207ف  ( 3 )1(فيزياء حديثه  251 ف
 ) 201و ف  251ف  ( 3 مقدمة في الفيزياء الطبيه الحيوية 306 ف
 ) 201ف  ( 3 )1(نظريه الكهرومغناطيسيه  332 ف
 ) 251و ف  201ف  ( 3 فيزياء اشعاعيه 341 ف
 ) 341ف  ( 3 فيزياء اإلشعاع الحيوي 342 ف
 ) 341ف  ( 3 فيزياء الصحة ا343 ف
 ) 201و ف  251ف  ( 3 1ميكانيكا كمية  352 ف
 ) 484ف  ( 2 )1(مختبر الفيزياء الطبية  ا426 ف
و  306ف ( أو )  305و ب  306ف  ( 3 )1(المعالجة االشعاعية  466 ف

 ) 342ف 
 ) 341و ف  306ف  ( 3 )1(تصوير طبي  484 ف
 ) 484و ف  466ف  ( 3 تدريب عملي 498 ف
 ) 101ك  ( 3 )2(كيمياء عامه  102 ك
 ) -- يمكن الجمع بينهما -- 101ك  ( 1 )1(كيمياء عامه عمليه  105 ك
 ) 102ك  ( 3 كيمياء عضويه 215 ك

  :متطلبات القسم االختيارية وتشمل -2

  :ساعة معتمدة وهي كما يأتي) 6(يختار منها الطالب ) مجموعة أ(اختياري قسم ) أ

 رمز
 المساق

 رقم
 المساق

 اسم المساق
  عدد

 الساعات
 المتطلب السابق

 ) 251و ب  215ك  ( 3 كيمياء حيوية 304 ب
 ) 251ب  ( 3 علم االحياء الدقيقه 333 ب
 ) 251ب  ( 3 علم الوراثة 345 ب

ب ( أو )  102هط ( أو )  102ب ( أو )  101حص  ( 3 احصاء حيوي 203 حص

108 ( 
 ) 102ر  ( 3 1وسيط  تحليل 201 ر
 ) ا101ر ( أو )  101ر  ( 3 1جبر خطي  241 ر
 ) 241ر  ( 3 1تحليل عددى  321 ر
 ) 099ح .ع( أو )  100ح .ع ( 3 اساسيات نظم التشغيل 130 ح.ع
 ) 106و ك  -- بينهما  يمكن الجمع -- 215ك  ( 2 كيمياء عضويه عمليه 216 ك
 ) 103ح .ن ( 3 بيئة النظم 120 ا.ن
مقدمة في تكنولوجيا 103 ح.ن

 المعلومات
3  
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  :معتمدة وهي كما يأتي ساعات) 12(يختار منها الطالب ) مجموعة ب(اختياري قسم ) ب

 رمز
 المساق

 رقم
 المساق

 اسم المساق
  عدد

 الساعات
 المتطلب السابق

 ) 235ف  ( 3 )2(الكترونيات  236 ف
 ) 102و ر  101ف  ( 3 )ثيرموداينمكس(ديناميكا حراريه 261 ف
 ) 201ف  ( 3 )2(طرق الفيزياء النظريه  301 ف
 ) 201ف  ( 3 )1(ميكانيكا كالسيكيه  311 ف
 ) 311ف  ( 3 )2(ميكانيكا كالسيكيه  312 ف
 ) 332ف  ( 3 )2(نظريه الكهرومغناطيسيه  333 ف
 ) 352ف  ( 3 2ميكانيكا كمية  353 ف
 ) 103ف ( أو ) ا 281ف  ( 3 الحيويةالمطيافية البصرية الطبية 381 ف
 ) 306ف  ( 3 الفيزياء الحيوية الجزيئية 411 ف
 ) 484ف  ( 2 )2(مختبر الفيزياء الطبية  427 ف
أو )  341و ف  101ح .ع ( 3 النمذجة الحاسوبية الحيوية 436 ف

 ) 341ا و ف 101ح .ع( 
 ) 352ف  ( 3 1فيزياء نوويه  441 ف
 ) 341ف  ( 3 فيزياء الطب النووي ا441 ف
 ) 341ف  ( 3 الكشف عن االشعاع وقياسه ا442 ف
 ) 341ف  ( 3 الوقاية االشعاعية والجرعات ا443 ف
 ) 466ف  ( 3 )2(المعالجة االشعاعية  467 ف
 ) 484ف  ( 3 )2(تصوير طبي  485 ف
 ) 484ف  ( 3 تصوير الرنين المغناطيسي 486 ف
 ) 484ف  ( 3 الصور وتحليلهامعالجة 487 ف
  3 الطبية مواضيع خاصة في الفيزياء 493 ف
  1 بحث ا499 ف
  2 بحث ب499 ف
  3 بحث ج499 ف
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  أعضاء الهيئة التدريسية في قسم الفيزياء

  البريد اإللكتروني الرتبة اإلسم

nayoub@yu.edu.jo أستاذ ايوب يوسفنبيل 

nihadyusuf@yu.edu.jo أستاذ يوسف نهاد عبدالرءووف سعيد

ijaraysh@yu.edu.jo أستاذ ابوالجرايش ابراهيم عثمان رشيد

aqteish@yu.edu.jo أستاذ قطيش عبدالله حموده محمود

aflehlooh@yu.edu.jo أستاذ لحلوح عبدالفتاح ذيب اسعد الحسن

maltaie@yu.edu.jo أستاذ الطائي محمدباسل جاسم محمد

barakat@yu.edu.jo أستاذ بطاينه بركات عطوان مفضى

nehadmt@yu.edu.jo  أستاذ نهاد محمد ابراهيم طشطوش

  أستاذ مروان سليمان موسى الموسى

  أستاذ موسى محمد عبدالقادر جعفر

helga@yu.edu.jo  أستاذ الخطيب احمد محمدعلي سليمان

abumurad@yu.edu.jo  أستاذ ابومراد خالد موسى عبدالرحمن

hsafia@yu.edu.jo مشارك أستاذ ابوصافيه حسن احمد حسن

mkullab@yu.edu.jo مشارك أستاذ كالب محمود خالد احمد

alyassin@yu.edu.jo مشارك أستاذ الياسين عبدالمجيد موسى حسين

alsharif@yu.edu.jo مشارك أستاذ عبدالحافظ الشريف عبدالله ابراهيم

mohrida@yu.edu.jo مشارك أستاذ سعيد محمد رضا حسن

enidal@yu.edu.jo مشارك أستاذ الرشيدات نضال محمد موسى

abedali@yu.edu.jo مشارك أستاذ ديريال عبدالرؤوف محمد جديع

yaqoob@yu.edu.jo مشارك أستاذ حمام يعقوب على حسن

kkhitam@yu.edu.jo مشارك أستاذ الخصاونه ختام محمدعلي سالم

iodeh@yu.edu.jo مشارك أستاذ عوده ابراهيم محمد عوده

m.wardat@yu.edu.jo  أستاذ مشارك مشهور أحمد سالمة الوردات

  أستاذ مشارك   سالم صابر توفيق العاني

msheboul@yu.edu.jo  أستاذ مشارك   محمد ابراهيم الحسن الشبول

ababneha@yu.edu.jo مشارك أستاذ عبابنه انس محمد عبدالله

frawwag@yu.edu.jo مساعد أستاذ رواقه فؤاد هالل محمد
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  البريد اإللكتروني الرتبة اإلسم

khamasha@yu.edu.jo مساعد أستاذ حماشا خديجه محمود سعد

amufeed@yu.edu.jo مساعد أستاذ عواوده مفيد عبدالله مفلح

zababneh@yu.edu.jo مساعد أستاذ عبابنه زيد قاسم احمد

talal@yu.edu.jo  مساعد  أستاذ طالل محمد احمد التهتموني

shormanm@yu.edu.jo  أستاذ مساعد   محمد يوسف عبدالقادر الشرمان

riada@yu.edu.jo  أستاذ مساعد رياض سالم عبابنة

  محاضر متفرغ سمارة قتاد محمد عبد الحليم

  محاضر متفرغ خلود محمد صالح خريسات

  محاضر متفرغ  منال جمال عبدالله عبدالله

  محاضر متفرغ  سندس عبدالكريم ذيب عكور

Hamed.hamahneh@yu.edu.jo مدرس حمادنة حامد سليمان حامد

  مدرس عبدالرحمن محمد احمد بني هاني 

 تدريس مساعد الديري احمد محمود محمد

 تدريس مساعد مناصره دالل عاطف سعيد

 تدريس مساعد الروسان كاتب عبدالرحمن سعيد

 تدريس مساعد كساسبه احمد صالح عياش
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 قســــــم الكيميــــــــــاء

بلــغ عــدد طلبــة     ،1980وأســتحدث فيــه برنــامج الماجســتير عــام       1976أنشــيء قســم الكيميــاء عــام    

ــًا وطالبــة وعــدد  ) 509( 2010/2011البكــالوريوس فــي قســم الكيميــاء مــع نهايــة الفصــل الدراســي األول     طالب

  .منهم في مرحلة اعداد رسالة الماجستيـــــر) 10(طالبًا وطالبة ) 50(طلبة الدراسات العليا حوالي 

يحملـون درجـة االستاذيـــة،    ) 20(عضو هيئة تدريس من حملـة الـدكتوراه مـنهم    ) 29(يعمل في القسم 

مــن مســاعدي التــدريس مــن حملــة درجــة ) 2(مدرســين مــن حملــة درجــة الماجســتير و ) 5(كـذلك يضــم القســم  

  ).1(ب مبنى واحــــد ومراق) 2(فنييــن وسكرتيرة عدد ) 6(الماجستير أيضًا، 

ـــة،  العضــو(مختبــرًا للتــدريس والبحــث فــي كافــة مجــاالت الكيميــاء    ) 24(يضــم القســم   ية، غيــر العضويـــ

ــرنين        ، )الفيزيائيــة والتحليليــة  ويضــم القســم ايضــا اجهــزة متقدمــة فــي مجــاالت الكيميــاء العضــوية مثــل جهــاز ال

  .مطياف الكتلة واجهزة اخرى في مجال الكيمياء الضوئية والليـــزر (MHz NMR 400)المغناطيسي 

م 4000(وتبلــغ مســاحة مبنــى قســم الكيميــاء    
2

، )9(ى مختبــرات تعليميــة وعــددها  حيــث يشــتمل علــ ) 

، و مكاتـب العضـاء هيئـة التـدريس ومسـاعدي      )4(، قاعـات للمحاضـرات وعـددها    )15(مختبرات بحث وعددها 

يعد هذا المبنـى بأنـه متكـامًال اذ روعـي فـي تأسيسـه كـل امـور السـالمة العامـة والمحافظـة علـى البيئـة               ،التدريس

ارة هنا الـى ان المبنـى يحتـوي علـى العديـد مـن غـرف االجهـزة العامـة          ويفي بكافة احتياجات القسم، وتجدر االش

وورشــة الزجــاج إضــافة الــى العديــد مــن االجهــزة المتطــورة، كمــا يضــم ورشــة للزجــاج حيــث يــتم تصــنيع كافــة           

  .ية المخبرية للقسم وللجامعــــةالمستلزمات الزجاج

مـادة البحـث العلمـي والدراسـات     لقد حصـل معظـم البـاحثين فـي القسـم علـى دعـم مشـاريع علميـة مـن ع          

العليــا فــي الجامعــة وكــذلك مــن بعــض المؤسســات العلميــة مثــل صــندوق دعــم البحــث العلمــي و مؤسســة عبــد         

ــة المشــتركة          ـــي والســوق االوروبي ــيم العالـ ــا ووزارة التعل ــوم والتكنولوجي ــى للعل ــد شــومان والمجلــس االعل الحمي

ديــة فــي ســة هامبولــدت االلمانيــة ومــن جامعــة كــارلتون الكن ومؤس (DAAD)ومؤسســة التبــادل الثقــافي االلمــاني 

  .مختلف تخصصات الكيميــاء

 

Chemistry.dept@yu.edu.jo 

  2621 فرعي 0096227211111هاتف 
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  الكيميـــاء في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس
  :المتطلبات التاليــة إتمامتمنح درجة البكالوريوس في قسم الكيمياء بعد 

 لسنة) 2(رقم  ة اليرمــوكـلشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعا .1

) 76(ة اليرموك رقم ــفي جامع بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهـــادات الصادرةوتعديالتها 1991

  .وتعديالتها م1976ة لسن

 .متطلبات الجامعة المبينة في التعليمات المذكورة آنفـا .2
 .متطلبات الكلية المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في كلية العلوم .3
 :متطلبات قسم الكيمياء وفق الترتيب التالـي .4
 

  ):ساعة معتمدة 86( التخصص المنفرد)أوال   

   ):ساعة معتمدة 63( إجباريةمساقات  )1(        

 ،211، ك 206، ر 106، ف 105ف ، 102 ف،  102ر  ،106، ك 105، ك 102ك 

 ،323، ك 321ك  ،311، ك 232، ك 231، ك 221، ك 214ك  ،213ك  ،212ك

، )312يكافيء ك ( 417ك ، 346، ك 345، ك  342، ك 341ك  ،334 ك، 331ك

  )343يكافئ  ك ( 442ك

  ):ساعة معتمدة 23(مساقات اختيارية  )2(         

  :التالية قسماليختارها الطالب من مساقات  ) :ساعة معتمدة 15( .أ         

    ،)313ك  يكافيء( 416، ك  415 ك، 414 ك، 413 ك،  412 ك،  411 ، ك351 ك              

  ،454ك ، 453ك ،  452ك ، 451 ك،443، ك 431ك ، 423 ك، 422 ك، 421ك

  499 ك، 496ك ، 495 ك، 494 ك، 493 ك، 492 ك،  491،ك  461ك

 :من مساقات األقسام التاليةيختارها الطالب  ) :معتمدة اتساع 8( .ب         
     ، 102، ب 241، ر 203ر ،111حص  ،105 حص،  202، ف  201، ف 103ف 

          ،215ج .، ع106ج .، ع105ج .، ع102ج .ع ،214 ب، 106، ب 105ب 

  .120، ن أ 103ن ح ،252 ب.ب، ع101ب .ع

  

  )1(جدول رقم 
  ردــتوزيع الساعات المعتمدة للتخصص المنف

 المجموع الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية  المتطلبات

  27 6  21 متطلبات الجامعة

  21  - 21  متطلبات الكلية

  86 23 63  متطلبات القسم

  134 29 105  المجموع
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  ):ساعة معتمدة 86(الفرعي / التخصص الرئيسي  )ثانيا

  ):معتمدة ساعة 65(التخصص الرئيسي  )1(      

  ):ساعة معتمدة 60( إجباريةمساقات  .أ                 
 ،211، ك 206ر  ،106، ف 105، ف 102، ف  102ر ، 106، ك 105، ك 102ك                         

  ،323ك ، 321ك  ،311، ك 232، ك 231، ك 221، ك 214، ك 213 ك ،212 ك                       

  .)312يكافيء ك ( 417، ك 346، ك 345ك  ،342، ك 341ك  ،334ك  ،331ك             
  

  :المساقات التاليةيختارها الطالب من  ):ساعات معتمدة 5( مساقات اختيارية  .ب                 

  ، 203، ر201 حص ،111حص  ،105 حص، 202 ف، 201، ف103ف 

  ، 106ج .، ع105ج .، ع102ج .، ع ،106، ب 105، ب 102، ب 241ر 

  .120، ن أ 103ن ح، 252 ب.عب، 101 ب.ع

  

  ):ساعة معتمدة 21(التخصص الفرعي  )2(

الفرعي هي أقسام كلية العلوم وأقسام كلية  وأقسام التخصص .ب ما يحدده قسم التخصص الفرعيحس

  .  وعلوم الحاسوبتكنولوجيا المعلومات 

                    
  )2(جدول رقم 

  الفرعي/ توزيع الساعات المعتمدة للتخصص الرئيسي

  المتطلبات
الساعات 

  اإلجبارية
 المجموع الساعات االختيارية

  27  6 21  متطلبات الجامعة

  21  - 21  متطلبات الكلية

  65  5 60  )الرئيسي التخصص(متطلبات القسم 

  التخصص الفرعي

   )الفرعي حسب الخطة الدراسية لقسم التخصص(
21 

  134      المجموع

  

  ):ساعة معتمدة 21( الكيمياءالتخصص الفرعي في  )ثالثًا

      ،   221*، ك 215، ك 106، ك 105، ك 102ك ): ساعة معتمدة 15( إجباريةمساقات  .أ      

 232، ك 231ك 
 : يختارها الطالب من المساقات التاليــة ):ساعات معتمدة 6(مساقات اختيارية  .ب      

 453، ك 351، ك 342، ك  341، ك 334، ك 331، ك 321، ك 216ك              
              

   

                                                      
  215الفرعي هو ك  لطلبة التخصص  221المتطلب السابق لمساق ك   *
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  )3(جدول رقم 
  شراتـم العـول رقدلـم

 الـمــدلــــول  الرقم  الـمــدلــــول  الرقم

  ، نظريةكيمياء صناعية، تطبيقيــة 5  كيمياء عامـــــــة   0

  كيمياء حيويـــة 6  كيمياء عضويــــــة  1

  - 7  كيمياء غير عضويــــة  2

  - 8  كيمياء تحليليــــــة  3

  دوة، مواضيع خاصةــحث، نـب 9  كيمياء فيزيائيــــــة  4

  

  )4(جدول رقم 
  سولدرجة البكالوري الكيمياءقسم  يطرحهاالمساقات التي 

  رقم

 المساق
  اسم المســـــــاق

 عدد الساعات

 األسبوعية
الساعات 

 المعتمدة
المتطلب 

  السابـق
 عملي نظري

  -  3  - 3  كيمياء عامـة  099ك 

  -  3  - 3  )1( ةكيمياء عام 101ك 

    و 101ك   3  - 3  )2( ةكيمياء عام 102ك 

  105ك 

  مقدمة في الكيمياء 103ك 

  )لغير طلبة كلية العلوم( 

3 -  3  -  

أو  101ك   1  3  -  )1(كيمياء عامه عملي  105ك 

  الجمع بينهما

 أو 102ك   1  3  -  )2(كيمياء عامه عملي  106ك 

  الجمع بينهما

  102ك   3  - 3  )1(كيمياء عضوية  211ك 

    و 106ك   3  - 3  )2( ةكيمياء عضوي 212ك 

  211ك 

أو  212ك   2  4 1  )1(كيمياء عضوية عملي  213ك 

  الجمع بينهما

    و 212ك   2  4 1  )2(كيمياء عضوية عملي  214ك 

  213ك 

لطلبة العلوم الحياتية (ة كيمياء عضوي 215ك 

  )والفيزياء الطبية وطلبة التخصص الفرعي

   و  102ك   3  - 3

  106ك 
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  رقم

 المساق
  اسم المســـــــاق

 عدد الساعات

 األسبوعية
الساعات 

 المعتمدة
المتطلب 

  السابـق

لطلبة العلوم (كيمياء عضوية عملي  216ك 

  )الحياتية و طلبة التخصص الفرعي

أو  215ك   2  4 1

  الجمع بينهما

  211 ك  3  - 3  )1(كيمياء غير عضوية  221ك 

   و  102ك   3  - 3  )1( كيمياء تحليلية 231ك 

  106ك 

أو  231ك   1  3  -  كيمياء تحليلية عملي 232ك 

  االجمع بينهم

  212ك   3  - 3  )3(كيمياء عضوية  311ك 

    و 212ك   3  - 3  كيمياء العناصر االنتقالية 321ك 

  221ك 

 أو 321ك   2  4 1  كيمياء غير عضوية عملي 323ك 

  بينهما الجمع

   و  212ك   3  - 3  مقدمة في طرق التحليل اآللي 331ك 

  232ك 

 أو 331ك   2  4 1  عمليالاآللي التحليل  334ك 

  الجمع بينهما

   ،  102ك   3  - 3  )1(كيمياء فيزيائية  341ك 

   ،  106ك 

  206ر 

  341ك   3  - 3  )2(كيمياء فيزيائية  342ك 

 أو 342ك   2  3 1  )1(كيمياء فيزيائية عملي  345ك 

  الجمع بينهما

   و  342ك   2  3 1  )2(كيمياء فيزيائية عملي  346ك 

  345 ك

    و 212ك   3  - 3  الكيمياء في الحياة 351ك 

  221ك 

  311ك   3  - 3  كيمياء الكاربونيون والكاربينات 411ك 

  311ك   3  - 3  في التخليق العضـوي الجذور الحرة 412ك 

  311ك   3  - 3  حلقية غير متجانسةكيمياء  413ك 

  311ك   3  - 3  كيمياء المبلمرات 414ك 

  311ك   3  - 3  تفاعالت عضوية مسماة  415ك 

  212ك   3  - 3  كيمياء عضوية طيفية 416ك 
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  رقم

 المساق
  اسم المســـــــاق

 عدد الساعات

 األسبوعية
الساعات 

 المعتمدة
المتطلب 

  السابـق

،  214ك   4  5 2  تشخيص المركبات العضوية 417ك 

  311ك

  321ك   3  - 3  كيمياء العضوفلزيـــة 421ك 

  321ك   3  - 3  الوصفية غير العضوية للعناصر كيمياء ال 422ك 

  321ك   3  - 3  غير المتجانسة المحفزات 423ك 

،  331ك   3  - 3  الكروماتوغرافيا ومطيافية الكتلة 431ك 

  334ك

 و 342ك   3  - 3  )3(كيمياء فيزيائية  442ك 

  345ك

  442ك   3  - 3  )4(كيمياء فيزيائية  443ك 

 و 214ك   3  3 2  كيمياء صناعية 451ك 

  341ك

 و 206ر   3  3 2  تطبيقات الحاسوب في الكيمياء  452ك 

  342ك

،  221ك   3  - 3  كيمياء البيئة 453ك 

  231ك

،  211ك   3  3 3  الكيمياء الحسابية النظرية 454ك 

  442ك

،  311ك   3  - 3  الكيمياء الحيوية 461ك 

  321ك

  موافقة القسم  1  - 1  دوةـن 491ك 

  موافقة القسم  3  - 3  الكيمياء غير العضوية مواضيع خاصة في 492ك 

  موافقة القسم  3  - 3  مواضيع خاصة في الكيمياء التحليلية 493ك 

  موافقة القسم  3  - 3  مواضيع خاصة في الكيمياء الفيزيائية 494ك 

  موافقة القسم  3  - 3  مواضيع خاصة في الكيمياء العضوية 495ك 

  موافقة القسم  3  - 3  مواضيع خاصة في الكيميـــاء 496ك 

  موافقة القسم  3  -  -  مخبري ثـبح 499ك 

  

  .يحسب لطلبة العلوم الحياتية ولطلبة تخصص فرعي كيمياء 216ك  ومساق 215ك مساق  -
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  برنامج إرشادي لطلبة قسم الكيمياء

  السنـــة األولــــى                                         

  الثاني الفصـــــل  الفصــــل األول

  الساعات المعتمدة  رقـم المسـاق  الساعات المعتمدة  رقـم المسـاق

  3  102 ر 3  101 ر

  3  102 ف 3  101ف 

  1  106 ف 1  105 ف

  101ك 

  105ك 

 إجباريمتطلب جامعة 

  اختياريمتطلب جامعة 

3 
1  
3  
3  

  102ك 

  106ك 

  إجباري جامعةمتطلب 

  متطلب جامعة اختياري

3  
1  
3  
3  

  ساعة 17  المجموع  ساعة 17  المجموع

  

  

  السنـــة الثـــانيــة

  الفصـــــل الثاني  الفصــــل األول

  الساعات المعتمدة  رقـم المسـاق  الساعات المعتمدة  رقـم المسـاق

  3  212ك  3  206 ر

  2  213ك  3  211ك 

  3  221ك  3  231ك 

  3  101ج .ع 1  232ك 

  3  متطلب جامعة إجباري 3  إجباريمتطلب جامعة 

  3  إجباري جامعةمتطلب  3  إجباري جامعةمتطلب 

  ساعة 17  المجموع  ساعة 16  المجموع

  

  السنـــة الثــالثـــة

  الفصـــــل الثاني  الفصــــل األول

  الساعات المعتمدة  رقـم المسـاق  الساعات المعتمدة  رقـم المسـاق

  3  101ع ح  3  311ك 

  2  323ك  3  321ك 

  3  331ك  2  214ك 
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  2  334ك  3  341ك 

  3  342ك  3  101ب 

  4  417ك  3  إجباري جامعةمتطلب 

  ساعة 17  المجموع  ساعة 17  المجموع

  
  

  السنـــة الرابعــــة

  الفصـــــل الثاني  الفصــــل األول

  الساعات المعتمدة  رقـم المسـاق  الساعات المعتمدة  رقـم المسـاق

  2  346ك  3  442ك 

  3  متطلب قسم اختياري 2  345ك 

  قسم اختياريمتطلب 

  متطلب قسم اختياري

3 
3  

  متطلب قسم اختياري

  متطلب قسم اختياري

3  
3  

  3  متطلب قسم اختياري 3  101حص 

  2  متطلب قسم اختياري 3  متطلب قسم اختياري

  ساعة  16  المجموع  ساعة 17           المجموع

  

  

  أعضاء الهيئة التدريسية في قسم الكيمياء

 لكترونياإل بريدال الرتبة اإلسم

 attiyat@yu.edu.jo أستاذ عبدالرحمن شعبان عواد عطيات

 Sultan@yu.edu.jo أستاذ توفيق طلب العدوان سلطان

 helal@yu.edu.jo أستاذ مصطفى رشيد عيسى هالل

 htashtoush2005@yu.edu.jo أستاذ حسن ابراهيم عوض طشطوش

 mahmoud_talib@yu.edu.jo أستاذ يوسف قدره الطالبمحمود 

 Tawarah@yu.edu.jo أستاذ خالد محمد عوده الطوره

 Jibril@yu.edu.jo أستاذ ابراهيم عبداللطيف جبريل جبريل

 Fataftah@yu.edu.jo أستاذ عواد الفطافطهزكريا عبدالسالم

 kalhassan@yu.edu.jo أستاذ خضر احمد الحسن الجنايده

 fatimae@yu.edu.jo أستاذ فاطمه طاهر محمود الصمادى

 mohammadq@yu.edu.jo أستاذ القضاهمحمد مصطفى عبدالله

 Barqawi@yu.edu.jo أستاذ خالد رفيق محمد برقاوى
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 لكترونياإل بريدال الرتبة اإلسم

 athussein@yu.edu.jo أستاذ امين توفيق الحاج حسين

 Mukarram@yu.edu.jo أستاذ زغل مكرم حسين محمد

 Deeb@yu.edu.jo أستاذ ذيب سعد ذيب مرجى

 smahmoud@yu.edu.jo أستاذ صبري صادق عثمان محمود

 imomani@yu.edu.jo أستاذ ادريس فالح عبدالقادر المومني

 ayman@yu.edu.jo أستاذ ايمن يحيى اسماعيل حموده

 kabbas@yu.edu.jo أستاذ خميس عبدالله محمد عباس

 qjaradat@yu.edu.jo أستاذ جراداتقاسم محمدخير محمود

 riyadh@yu.edu.jo أستاذ مشارك رياض اكرم حسنى صايمه

 yhaj@yu.edu.jo أستاذ مشارك ياسر احمد يوسف الحاج

 ahmed.alomary@yu.edu.jo أستاذ مشارك احمد احمد شحاده العمري

 mizyed@yu.edu.jo أستاذ مشارك شحاده عبدالرحمن عبدالرسول مزيد

 abd.rawashdeh@yu.edu.jo أستاذ مشارك عبدالمنعم محمد سليمان رواشده

 nsaleh@yu.edu.jo أستاذ مساعد نائل اسعد ابراهيم ابراهيم

 amerj@yu.edu.jo أستاذ مساعد لقادر العبدالحميدعامر جعفر عبدا

 safwan@yu.edu.jo أستاذ مساعد صفوان محمد ناجي عبيدات

 mahmoud.qudah@yu.edu.jo محاضر متفرغ عبدالقضاة محمود علي

 eman@yu.edu.jo محاضر متفرغ خالد عارف عبوشيايمان 

 محاضر متفرغ مها محمود عبدالفتاح الفرارجه

 مدرس طارق طالل رشيد بطاينه

 مدرس منى كامل ضيف الله ارشيدات

 areejm@yu.edu.jo مدرس اريج منصور حسن الغول

 jamileh@yu.edu.jo تدريس مساعد جميله على صالح جباره

 nawafleh@yu.edu.jo مساعد تدريس اياد مصطفى محمود نوافله
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  الحياتيةقسم العلوم 
م، بــدأت الدراســة فــي قســم العلــوم الحياتيــة ضــمن إطــار   1976مــع انطالقــة تأســيس الجامعــة فــي العــام  

رئـيس، وقـد   / برنامج واحد يمنح الطالب المتخرج منه درجة البكالوريوس في العلـوم الحياتيـة، كتخصـص منفـرد    

درجة الماجستير في العلـوم الحياتيـة    ، يحصل المتخرج منه على1982أنشئ برنامج للدراسات العليا، في العام 

ــة   ــاته المختلفـ ــوان،      (بتخصصـ ــيولوجيا الحيـ ــات، فسـ ــة، الطفيليـ ــا الجزيئيـ ــة والبيولوجيـ ــة، الوراثـ ــاء الحيويـ للكيميـ

  ). فسيولوجيا النبات، المناعة، األحياء الدقيقة، البيئة، تصنيف النبات، بيولوجيا األسماك، وبيولوجيا الطحالب

ويـتم   1980مـل هـذا القسـم بتخـريج الدفعـة األولـى مـن طلبـة البكـالوريوس عـام           ولقد تكللـت بـاكورة ع  

يبلــغ عــدد طــالب . طــالب 8-4طالبــًا، وأمــا خريجــي برنــامج الماجســتير مــا بــين  60-50ســنويًا تخــريج مــا بــين 

امج طالبـًا فـي برنـ   ) 46(أربعمائة طالبًا تقريبـًا فـي برنـامج البكـالوريوس وخمـس وخمسـون       ) 350(القسم حاليًا 

  ). العلوم الحياتية والتقانات الحيوية(الماجستير 

ومنذ نشأته اهتم قسم العلـوم الحياتيـة بالتـدريس والبحـث النـوعي والجـاد، ويضـم القسـم ثمانيـة عشـر           

عضو هيئة تدريس مـن حملـة الـدكتوراه وخمسـة مسـاعدي تـدريس مـن حملـة شـهادة الماجسـتير باإلضـافة إلـى             

مختبـرات مخصصـة للتـدريس، إضـافة إلـى أحـد عشـر مختبـرًا مخصصـًا لألبحـاث            ويضم القسم تسـع . عشرة فنيًا

   0تتواجد فيها األجهزة الضرورية إلجراء البحوث األساسية والعديد من األجهزة الحديثة المتطورة

كما يحتوي القسم على مرافق ومعدات مساندة متكاملة تستخدم في مجاالت التدريس والبحـث العلمـي   

  .الحيوان، وحدة البيت الزجاجي، ووحدة المجهر اإللكترونيوحدة بيت : مثل

ومواكبــة للتطــورات الســريعة فـــي حقــل علــوم الحيـــاة وتطبيقاتهــا التقنيــة، وإلـــى جانــب برنــامج العلـــوم          

استحداث برنامج في التقانات الحيوية، يمـنح المتخـرج منـه     2003/2004الحياتية، تم في بداية العام الدراسي 

  .درجة الماجستير

ويتطلع القسم في الوقت الحاضر، إلـى اسـتحداث بـرامج نوعيـة أخـرى فـي مجـاالت علـوم الحيـاة، وذلـك           

لرفــد المجتمــع بتخصصــات علميــة ذات نوعيــة مميــزة تســهم فــي مســاعدة الخــريجين فــي إيجــاد فــرص عمــل لهــم 

  .هذه المجاالت محليًا وإقليميًا وعالميًا، مفسحة لهم المجال أيضًا في استكمال دراساتهم العليا في

  

Biology.dept@yu.edu.jo  

  2831 فرعي 0096227211111هاتف 
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  الخطة الدراسية لقسم العلوم الحياتية

بعد إتمام الشروط المنصوص عليها في  علوم األرض والبيئةتمنح درجة البكالوريوس في قسم 

الصادرة بموجـب نظام  وتعديالتها 1991لسنة ) 2(عليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم ت

 . وتعديالتها 1976لسنة ) 76(الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 

  :ساعة معتمدة وتشمل) 27(متطلبات الجامعة : أوًال

 .ساعة معتمدة) 12(المتطلبات اإلجبارية  -1

  .ساعة معتمدة) 15(المتطلبات االختيارية  -2

  :ساعة معتمدة كما يأتي (21)متطلبات الكلية : ثانيًا

 رمز المساق رقم المساق اسم المساق عدد الساعات المتطلب السابق
 ب 101 1علوم حياتيه عامة  3 
 حص 101 1مبادىء االحصاء  3 
 ر 101 1تفاضل وتكامل  3 
 ج.ع 101 1جيولوجيا عامة  3 
 ح.ع 101أ البرمجه بلغة مختارة 2 
  ح.ع 101ب البرمجه بلغة مختارةمختبر 1 

 ف 101 1فيزياء عامه  3 
  ك 101  1كيمياء عامه  3 

 :وفق الترتيب التالي القسممتطلبات : ثالثًا 

  :ساعة معتمدة كما يأتي) 65(متطلبات القسم االجبارية وهي  )1

 رمز
 المساق

 رقم
 المساق

 المساقاسم 
  عدد

 الساعات
 المتطلب السابق

 ) 101ب  ( 3 2علوم حياتيه عامة  102 ب
 ) -- يمكن الجمع بينهما --  101ب  ( 1 1علوم حياتيه عامة عملية  105 ب
 ) -- يمكن الجمع بينهما --  102ب  ( 1 2علوم حياتيه عامة عملية  106 ب
 ) 101ب  ( 3 )3(بيولوجيا عامة  107 ب
 ) 102ب  ( 3 الحيوانات الالفقارية 215 ب
  0 مختبر الحيوانات الالفقاريه م215 ب
 ) 102ب  ( 3 تشريح الفقاريات المقارن 216 ب
مختبر تشريح الفقاريات م216 ب

 المقارن
0  

 ) 106و ب  102ب  ( 3 تشريح النبات 221 ب
  0 مختبر تشريح النبات م221 ب
 ) 107ب  ( 3 مورفولوجيا النبات 227 ب
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 رمز
 المساق

 رقم
 المساق

 المساقاسم 
  عدد

 الساعات
 المتطلب السابق

  0 مختبر مورفولوجيا النبات م227 ب
 ) 101ب  ( 3 بيولوجيا الخلية 251 ب
 ) 251و ب  215ك  ( 3 كيمياء حيوية 304 ب
 ) 216ب  ( 3 علم الحياة التكويني 317 ب
 ) 251ب  ( 3 علم االحياء الدقيقه 333 ب
 ) 106و ب  102ب  ( 3 النشوء واالرتقاء 341 ب
 ) 251ب  ( 3 علم الوراثة 345 ب
 ) 345ب  ( 3 البيولوجيا الجزيئية 352 ب
 ) 304و ب  216ب  ( 3 فسيولوجيا الحيوان 415 ب
 ) 304و ب  221ب  ( 3 فسيولوجيا النبات 425 ب
 ) 304ب ( أو )  331ب  ( 3 علم المناعة 432 ب
  0 مختبر علم المناعه م432 ب
 ) 345ب  ( 3 علم البيئة 448 ب
 ) 345ب ( أو )  342ب  ( 2 التكنولوجيا الحياتيه 453 ب
 ) 101ك  ( 3 )2(كيمياء عامه  102 ك
 ) -- يمكن الجمع بينهما -- 101ك  ( 1 )1(كيمياء عامه عمليه  105 ك
ك ( أو )  -- يمكن الجمع بينهما  -- 102ك  ( 1 )2(كيمياء عامه عمليه  106 ك

105 ( 
 ) 102ك  ( 3 كيمياء عضويه 215 ك
 ) 106و ك  -- بينهما يمكن الجمع -- 215ك  ( 2 كيمياء عضويه عمليه 216 ك

 :متطلبات القسم االختيارية وتشمل )2

  :ساعة معتمدة وهي كما يأتي) 15(يختار منها الطالب ) مجموعة أ(اختياري قسم ) أ

 رمز
 المساق

 رقم
 المساق

 اسم المساق
  عدد

 الساعات
 المتطلب السابق

 ) 106و ب  102ب  ( 3 تصنيف النباتعلم 222 ب
 ) 106و ب  102ب  ( 3 نباتات اقتصادية 223 ب
 ) 102ب  ( 3 تحضير مجهري 261 ب
 ) 101ب  ( 3 علم االحياء االشعاعي 305 ب
 ) 107و ب  102ب  ( 3 التنوع الحيوي 306 ب
 ) 102ب  ( 3 علم الدم 307 ب
 ) 102ب  ( 3 بيولوجيا االسماك 313 ب
 ) 215ب  ( 3 علم الطفيليات 314 ب
 ) 215ب  ( 3 المفصليات 319 ب
 ) 106و ب  102ب  ( 3 علم اجنة النبات 322 ب
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 رمز
 المساق

 رقم
 المساق

 اسم المساق
  عدد

 الساعات
 المتطلب السابق

 ) 107و ب  102ب  ( 3 الفلورا والغطاء النباتي في االردن 323 ب
 ) 106و ب  102ب  ( 3 بيولوجيا الطحالب 328 ب
 ) 333ب  ( 3 كائنات دقيقه طبيه 337 ب
 ) 345ب  ( 3 االنسانوراثة 346 ب
 ) 106و ب  102ب  ( 3 علم سلوك الحيوان 381 ب
 ) 345ب  ( 2 العلوم الحياتية والمجتمع 401 ب
 ) 216ب ( أو )  213ب  ( 3 بيولوجيا التكاثر في الثديات 414 ب
 ) 415ب  ( 3 علم الغدد الصماء 417 ب
 ) 215ب  ( 3 التشخيص المخبري للطفيليات 418 ب
 ) 106و ب  102ب  ( 3 علم االشنات 424 ب
 ) 333ب  ( 3 علم امراض النبات 429 ب
 ) 333ب ( أو )  331ب  ( 3 علم الفيروسات 431 ب
 ) 333ب ( أو )  331ب  ( 3 احياء دقيقة صناعية 433 ب
 ) 345ب ( أو )  342ب  ( 4 الوراثه الخلويه للنبات 442 ب
 ) 345ب ( أو )  342ب  ( 3 علم الوراثة الخلوية 444 ب
 ) 345و ب  333ب  ( 3 وراثة األحياء الدقيقة 445 ب
 ) 304ب  ( 3 فسيولوجيا الخلية 450 ب
 ) 345ب  ( 3 المعلوماتية الحياتية 455 ب
 ) 345ب  ( 3 التطور الجزيئي 457 ب
 ) 106و ب  102ب  ( 3 علم االنسجة 461 ب
 ) 213 ب( أو )  216و ب  215ب  ( 3 علوم بحرية 471 ب
  1 ندوه 491 ب
  3 مواضيع خاصة 492 ب
  3 بحث 499 ب
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  :معتمدة وهي كما يأتي ساعات) 6(يختار منها الطالب ) مجموعة ب(اختياري قسم ) ب

 رمز
 المساق

 رقم
 المساق

 اسم المساق
  عدد

 الساعات
 المتطلب السابق

  3 1مبادىء االحتمال  111 حص
 ) 107حص ( أو )  101حص  ( 3 2مبادئ االحصاء  201 حص

 ) ا101ر ( أو )  101ر  ( 3 1جبر خطي  241 ر
  3 )2(علوم البيئه  ا102 ب.ع
 ) ا102ب .ع ( 3 التربه ا211 ب.ع
 ) ا102ب .ع ( 3 االنظمة المائية وتلوثها ا251 ب.ع
 ) ا101ب .ع ( 3 علم المياه البيئي 252 ب.ع
 ) 101ج .ع ( 3 2جيولوجيا عامة  102 ج.ع
 ) 102ج .ع ( 3 مستحاثات الفقاريه 210 ج.ع
 ) 102ج .ع ( 3 مستحاثات نباتيه 215 ج.ع
 ) 102ج .ع ( 3 هيدرولوجيا 252 ج.ع
 ) 101ف  ( 3 2فيزياء عامه  102 ف
 ) 102ف  ( 3 )امواج وضوء( 3فيزياء عامه  103 ف
 ) 101ف  ( 3 1علم الفلك  202 ف
 ) 102ك  ( 3 كيمياء تحليليه 231 ك
 ) 103ح .ن ( 3 بيئة النظم 120 ا.ن
  3 مقدمة في تكنولوجيا المعلومات 103 ح.ن
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  أعضاء هيئة التدريس في قسم العلوم الحياتية

 لكترونياإل بريدال الرتبة اإلسم
 Hafez@yu.edu.joأستاذعبدالحافظ سامي خضر

 el-oqlaha@yu.edu.joأستاذدرادكه احمد علي االبراهيم
 jamil@yu.edu.joأستاذاللحام جميل نمر جميل

 Ahmad_K@yu.edu.joأستاذخليل احمد محمد نجيب
 may@yu.edu.joأستاذصادق مى فوءاد جورج

 abussaud@yu.edu.joأستاذابوالسعود محمود جدوع ابراهيم
 hanan@yu.edu.joأستاذملكاوى حنان عيسى محمد

 jassabis@yu.edu.joأستاذالجسابي سعد عبد محمد
 medhami@yu.edu.joأستاذاالعظمي محمدامين عبدالكريم امين

 maslat7@yu.edu.joمشارك أستاذمسلط احمد عثمان على
 sayeedamir@yu.edu.joمشارك أستاذمير سائده غالم محمد

 akhaled@yu.edu.joمشارك أستاذالقاعود خالد محمود عبدالقادر
 jqar@yu.edu.joمشارك أستاذقار جانتى صالح الدين اسماعيل

 albatynehk@yu.edu.joمساعد أستاذالبطاينه خالد مبارك ضيف الله
 مساعد أستاذحسين عماد ابراهيم سليمان

 مساعد أستاذمهيدات رياض محمد عبدالرحمن
 تدريس مساعدالعمري غاده محمد كايد

 تدريس مساعدالحسنى زينه حسين
 تدريس مساعدعوض دالل صالح محمود
 تدريس مساعدناصرية منال عارف احمد

 تدريس مساعدقاقيش محمود حسناروى 
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  قسم االحصاء
من قسم الرياضـيات وكانـت مهمتـه الرئيسـة تنحصـر فـي        ًاجزء 1977/1978أسس قسم اإلحصاء عام 

تـدريس مسـاقات مسـاعدة لطلبــة أقسـام الرياضـيات، واالقتصــاد والعلـوم اإلداريـة، وفـي العــام التـالي بـدأ برنــامج           

  .التخصص الفرعي في اإلحصاء

بدأ قسم اإلحصاء ببرنامج دراسي مستقل يمنح درجة البكـالوريوس بتخصـص    1980/1981عام وفي 

مراجعـة شــاملة لخطــة القسـم الدراســية فـي برنــامج البكـالوريوس كــان مــن      1998وشـهد عــام  . منفـرد أو رئيســي 

تخصصــين  ويــوفر البرنــامج الدراســي فــي القســم حاليــا   . شــأنها إضــافة اهتمــام أكثــر باتجــاه اإلحصــاء التطبيقــي   

  ).اإلحصاء التطبيقي واإلحصاء الرياضي(فرعيين في اإلحصاء 

ــامج الماجســتير عــام     ــدأ القســم ببرن ــروع      1982/1983ب وهــو يمضــي قــدما فــي تــوفير تخصصــات بف

  ).اإلحصاء الرياضي ـ اإلحصاء التطبيقي ـ نظرية االحتماالت: (اإلحصاء الرئيسية

ة فــي تزويــد طلبتــه بقاعــدة معرفيــة قويــة فــي اإلحصــاء    وتبقــى المهمــة الرئيســية لقســم اإلحصــاء متمثلــ  

تمكــنهم مــن إكمــال دراســتهم لــدرجات أعلــى، كمــا تــؤهلهم للعمــل احصــائيين فــي قطــاع الصــناعة أو المؤسســات   

ويعمــل القســم علــى تحقيــق ذلــك عــن طريــق رفــد برنامجــه الدراســي  . االخــرى فــي القطــاعين الحكــومي والخــاص

التركيـز علـى إسـتخدام    يـق  إضافة إلى اإلحصـاء التطبيقـي الـذي يـتم عـن طر      بمساقات في الرياضيات والحاسوب

كما يقوم القسم بتـدريس المسـاقات االحصـائية لطلبـة اقسـام اخـرى ضـمن         .الحاسوب في العديد من المساقات

  .متطلبات خططهم الدراسية وعلى مستوى البكالوريوس والدراسات العليا

ــارب   ــا يقــ ــائيات أن مــ ــير اإلحصــ ــه    ) 1185(وتشــ ــاء ببرنامجيــ ــم اإلحصــ ــوا فــــي قســ طالــــب قــــد تخرجــ

طالــب ) 101( ودــــــــوج 2006/2007ي ـالبكــالوريوس والماجســتير منــذ تأسيســه، فــي حــين يشــهد العــام الحالــ  

  .ماجستير مازالوا على مقاعد الدراسة طالب) 32(بكالوريوس و

  

Statistics.dept@yu.edu.jo  

  2333 فرعي 0096227211111هاتف 
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 الخطة الدراسية لقسم اإلحصاء

مــنح بعــد إتمــام الشــروط المنصــوص عليهــا فــي تعليمــات   االحصــاءالبكــالوريوس فــي قســم درجــة تمــنح 

ــدرجات    وتعــديالتها 1991لســنة ) 2(درجــة البكــالوريوس فــي جامعــة اليرمــوك رقــم      الصــادرة بموجـــب نظــام ال

 . وتعديالتها 1976لسنة ) 76(العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 

  :ساعة معتمدة وتشمل) 27(متطلبات الجامعة : أوًال

 :ساعة معتمدة كما يأتي) 12(المتطلبات االجبارية  -1

  .ساعة معتمدة) 15(المتطلبات االختيارية  -2

  :ساعة معتمدة كما يأتي (21)متطلبات الكلية : ثانيًا

 رمز المساق رقم المساق اسم المساق عدد الساعات المتطلب السابق
 ب 101 1علوم حياتيه عامة  3 
 حص 101 1مبادىء االحصاء  3 
 ر 101 1تفاضل وتكامل  3 
 ج.ع 101 1جيولوجيا عامة  3 
 ح.ع 101أ البرمجه بلغة مختارة 2 
  ح.ع 101ب البرمجه بلغة مختارةمختبر 1 

 ف 101 1فيزياء عامه  3 
  ك 101  1كيمياء عامه  3 

  :وفق الترتيب التالي القسممتطلبات : ثالثًا

  :ساعة معتمدة كما يأتي )62(متطلبات القسم االجبارية وهي  )1

 رمز
 المساق

 رقم
 المساق

 اسم المساق
  عدد

 الساعات
 المتطلب السابق

 ) -- الجمع بينهمايمكن  --  201حص  ( 1 3احصاء عملى  205 حص
 ) 102و ر  111حص  ( 3 2مبادىء االحتمال  211 حص
 ) 211حص  ( 3 )1(استدالل احصائي  234 حص
 ) 201حص  ( 3 المتسلسالت الزمنية 272 حص
 ) 201حص  ( 3 حقائب احصائيه 281 حص
 ) 234حص  ( 3 )2(استدالل احصائي  334 حص
 ) 201حص  ( 3 غير بارمتريه/طرق غير معلمية 363 حص
 ) 101حص  ( 3 احصاء سكاني 373 حص
 ) 201حص  ( 3 تحليل االنحدار 375 حص
 ) 201حص  ( 3 تحليل البيانات النوعية 382 حص
 ) 234حص ( أو )  241ر  ( 3 تحليل متعدد االبعاد 464 حص
 ) 271حص  ( 3 تصميم المسوحات 472 حص
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 رمز
 المساق

 رقم
 المساق

 اسم المساق
  عدد

 الساعات
 المتطلب السابق

 ) 201حص  ( 3 دراسات عمليه ومشروع 483 حص
 ) 102ر  ( 3 1تحليل وسيط  201 ر
 ) ا101ر ( أو )  101ر  ( 3 1جبر خطي  241 ر
 ) 102ر  ( 3 نظرية المجموعات 251 ر

 ) -- يمكن الجمع بينهما --  101حص  ( 1 1احصاء عملي  105 حص
  3 1مبادىء االحتمال  111 حص
 ) 107حص ( أو )  101حص  ( 3 2مبادئ االحصاء  201 حص
 ) 201حص ( أو )  111حص  ( 3 طرق المعاينة 271 حص
 ) 201حص  ( 3 1تصميم التجارب وتحليل التباين  374 حص

 ) 101ر  ( 3 2تفاضل وتكامل  102 ر

  

  :متطلبات القسم االختيارية وتشمل )2

  :ساعة معتمدة وهي كما يأتي )12(يختار منها الطالب  )مجموعة أ(اختياري قسم  )أ

 رمز
 المساق

 رقم
 المساق

 اسم المساق
  عدد

 الساعات
 المتطلب السابق

 ) 201حص  ( 3 التحليل العنقودى 273 حص
  3 )1(بحوث العمليات  278 حص
 ) 211حص  ( 3 نظرية االحتمال 312 حص
 ) 201حص  ( 3 احصاء بيئي 364 حص
 ) 203حص ( أو )  201حص  ( 3 االحصاء الحيوي التطبيقي 372 حص
 ) 332حص ( أو )  234حص  ( 3 الموثوقيةنظرية 376 حص
 ) 201و حص  111حص  ( 3 مراقبة وضبط الجوده 377 حص
 ) 278حص  ( 3 )2(بحوث العمليات  378 حص
 ) 211حص  ( 3 2العمليات االحتماليه  421 حص
 ) 334حص ( أو )  332حص  ( 3 التحليل التتابعى 461 حص
 ) 332حص ( أو )  234حص  ( 3 طرق بييز 462 حص
 ) 271حص  ( 3 طرق المعاينه المتقدمه 471 حص
 ) 374حص  ( 3 )2(تصميم التجارب وتحليل التباين  474 حص
 ) 464حص  ( 3 تطبيقات احصائيه متعددة االبعاد 475 حص
 ) 281حص  ( 3 حسابات احصائية 481 حص
  3 مواضيع خاصه فى االحصاء 492 حص
  3 االحصاءمواضيع متقدمة في 493 حص
  3 بحث 499 حص
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  :ساعة معتمدة وهي كما يأتي) 12(يختار منها الطالب ) مجموعة ب(اختياري قسم ) ب

 رمز
 المساق

 رقم
 المساق

 اسم المساق
  عدد

 الساعات
 المتطلب السابق

  3 )1(مبادئ في االداره  101 اد
 ) 101اد  ( 3 )2(مبادئ في اإلداره  102 اد
 ) 101اد  ( 3 )1(التسويق مبادئ  220 تق
 ) 220تق  ( 3 تسويق سياحي 323 تق
 ) 102ر  ( 3 )1(معادالت تفاضلية عادية  203 ر
 ) 203ر  ( 3 اقترانات خاصه وتحليالت فورييه 204 ر
 ) 204ر  ( 3 1معادالت تفاضلية جزئية  301 ر
 ) 251ر  ( 3 1تحليل حقيقي  311 ر
 ) 201ر  ( 3 1تحليل مركب  312 ر
 ) 241ر  ( 3 1تحليل عددى  321 ر
  3 االدارة العامة في االردن 160 ا.ع
 ) 101ق  ( 3 مبادى فى الماليه العامه 270 ا.ع
 ) 099ح .ع( أو )  100ح .ع ( 3 اساسيات نظم التشغيل 130 ح.ع
  3 مبادئ في االقتصاد الكلي 101 ق
 ) 101ق  ( 3 مبادئ في االقتصاد الجزئي 102 ق
  3 رياضيات ماليه 209 م.م
  3 )1(مبادئ في المالية  210 م.م

  3 )1(مبادئ في المحاسبه  101 مح
 ) 101مح  ( 3 )2(مبادئ في المحاسبه  102 مح
 ) 103ح .ن ( 3 بيئة النظم 120 ا.ن
  3 مقدمة في تكنولوجيا المعلومات 103 ح.ن
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  أعضاء هيئة التدريس في قسم االحصاء

 البريد اإللكتروني           الرتبة اإلسم
 m-saleh@yu.edu.jo أستاذ فريوان ابراهيم الصالح محمد

 asmadi@yu.edu.jo مشارك أستاذ احمد مصطفى الصمادي عبدالله

 Malhaj@yu.edu.jo مشارك أستاذ الحاج ابراهيمبكر محمد حسن

 khaled@yu.edu.jo مشارك أستاذ موسى الصالح العودات خالد

 rawwash@yu.edu.jo مشارك أستاذ يوسف احمد الرواش محمد

 omarm@yu.edu.jo مشارك أستاذ عدوسبركات ا عمر محمد

 amjadn@yu.edu.jo مشارك أستاذ ضيفالله عبدالقادر الناصر امجد

 malodat@yu.edu.jo مشارك أستاذ طالب سليمان العودات محمد

 jehad@yu.edu.jo مساعد أستاذ احمد الجرارحةمحمد جهاد

 nuha2003@yu.edu.jo مدرس فندي عناقرة نهى نواف

 Odibat@yu.edu.jo مدرس يوسف محمد عضيبات منير

 almasri68@yu.edu.jo مدرس صريعبدالقادر صالح سليمان الم

 jabuhawas@yu.edu.jo مدرس يوسف عبدالمعطي ابوحواس جواهر

 moh.shakhatreh@yu.edu.jo متفرغ محاضر خليل حسين شخاتره محمد
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  قسم علوم األرض والبيئة
والبيئة  األرضويمنح درجة البكالوريوس في علوم  1981والبيئة  عام  األرضقسم علوم  أنشئ

ويعمل  ،ودرجة الماجستير في الجيولوجيا ودرجة الماجستير في علوم البيئة، والبرنامج الفرعي في علوم البيئة

تدريس  يمساعد) 6(و  الدكتوراه ومدرس بدرجة الماجستيرعضو هيئة تدريس من حملة ) 17(في القسم 

  .إداريينفنيين و ) 5(من حملة الماجستير والبكالوريوس و 

  طالبا وطالبة) 500(عدد الطلبة المسجلون لدرجة البكالوريوس 

 طالبا وطالبة) 23(عدد الطلبة المسجلون لدرجة الماجستير 
 طالبا وطالبة) 20(ماجستير علوم جيولوجيا 

 طالبا وطالبة) 3(ماجستير العلوم البيئية 
 القسم عدة مختبرات في مجالي التدريس والبحثيضم 

يوجد في القسم عدة أجهزة ألغراض البحث أهمها جهاز المجهر االلكتروني الماسح وجهاز االمتصاص الذري 

و أجهزة المسح الجيوفيزيائي الزلزالي و الكهربائي و أجهزة المساحة و برمجيات نظم المعلومات الجغرافية و 

 .االستشعار عن بعد
 

  :لقسم علوم األرض والبيئة العديد من االهتمامات والنشاطات العلمية وتتمثل بما يلي

  .تقديم االستشارات في مجاالت الجيولوجيا التطبيقية والبيئية للمؤسسات الحكومية والخاصة

ل تلك االهتمام بتقييم الموارد والخامات الطبيعية والمياه في المملكة وانجاز قسم من الدراسات حول استغال

 .الموارد والخامات بهدف خدمة الصناعات ذات العالقة على صعيد المحلي بالدرجة األولى
 .تناول المشاكل البيئية وتقييمها واقتراح السبل المناسبة للحد من التلوث البيئي

 
 .لكالمشاركة في برامج تنمية و تطوير المصادر المائية في األردن، و انجاز بعض الدراسات المتعلقة بذ

 .المشاركة في الندوات و المؤتمرات الدولية و المحلية
 .تنظيم و عقد اللقاءات و الندوات المحلية في مواضيع الجيولوجيا و  البيئة المختلفة

تقديم الخدمات في ما يتعلق بالتحاليل الكيميائية و المعدنية للباحثين من الكليات المختلفة في الجامعة و من 

 .ألخرى و المجتمع المحليالجامعات المحلية ا

  

Earthscinece@yu.edu.jo  

  2920 فرعي 0096227211111هاتف 
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  الخطة الدراسية لقسم علوم األرض والبيئة
بعد إتمام الشروط المنصوص عليها في  علوم األرض والبيئةتمنح درجة البكالوريوس في قسم 

الصادرة بموجـب نظام  وتعديالتها 1991لسنة ) 2(تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم 

 . وتعديالتها 1976لسنة ) 76(الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 
  :ساعة معتمدة وتشمل) 27(متطلبات الجامعة : أوًال

 .ساعة معتمدة) 12(طلبات االجبارية المت
  .ساعة معتمدة) 15(المتطلبات االختيارية 

  :ساعة معتمدة كما يأتي (21)متطلبات الكلية : ثانيًا

 رمز المساق رقم المساق اسم المساق عدد الساعات المتطلب السابق
 ب 101 1علوم حياتيه عامة  3 
 حص 101 1مبادىء االحصاء  3 
 ر 101 1 تفاضل وتكامل 3 
 ج.ع 101 1جيولوجيا عامة  3 
 ح.ع 101أ البرمجه بلغة مختارة 2 
  ح.ع 101ب البرمجه بلغة مختارةمختبر 1 

 ف 101 1فيزياء عامه  3 
  ك 101  1كيمياء عامه  3 

  :وفق الترتيب التالي القسممتطلبات : ثالثًا

  ):ساعة معتمدة 86) (جيولوجيا(التخصص المنفرد ) أوًال      

  :ساعة معتمدة كما يأتي) 63(متطلبات القسم االجبارية وهي  )1

  اسم المساق  رقم المساق

الساعات

  األسبوعية
  الساعات

  معتمدةال
  المتطلب السابق

 عملي نظري

  101ج .ع  3 - 3  )2( جيولوجيـا عامـة  102ج .ع

  أو الجمع بينهما 101ج .ع  1 3 -  )1(عملي  عامة جيولوجيا  105ج .ع

  أو الجمع بينهما 102ج .ع  1 3 -  )2(عملي  عامة جيولوجيا  106ج .ع

  102ج .ع  3 3 2 مستحاثات  الفقارية  210ج .ع

  210ج .ع  3 3 2  1 طبقات وجيولوجيا تاريخية  213ج .ع

  102ج .ع،  105ع ج   3 3 2 علـم المعـادن  220ج .ع

  220ج .ع  3 3 2 بصريات المعادن  222ج .ع

  210ج .ع  3 3 2 مجهريةمستحاثات  311ج .ع

  222ج .ع  4 3 3 الصخور النارية والمتحولـة  331ج .ع

  213ج .ع،  222ج .ع  3 3 2 الرسوبيات والصخور الرسوبيـة  333ع ج 

  213ج .ع،  106 ج.ع  3 3 2  )1(جيولوجيا تركيبيـة   340ج .ع

  340ج .، ع 333ج .ع  4 12 - جيولوجيا ميدانية  346ع ج 
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  اسم المساق  رقم المساق
الساعات

  األسبوعية

  الساعات

  معتمدةال
  المتطلب السابق

  213ج .ع،  100ع ح   2 3 1 المعلومات الجغرافيةنظم  348ج .ع

  348ج .ع،  333ج .ع  2 3 1 في الجيولوجيااالستشعار عن بعـد  349ج .ع

  333ج .، ع 331ج .ع  3 3 2  )1(جيولوجيا اقتصادية   350ج .ع

  333ج .ع،  331ج .ع  3 - 3 جيولوجيا األردن  361ج .ع

   333ج .ع  3 3 2 تطبيقيةهيدروجيولوجيا  452ج .ع

  340ج .، ع 333ج .ع  3 3 2 جيولوجيا البترول  453ج .ع

  333ج .ع،  340ج .ع  3 3 2 جيولوجيا هندسية  455ج .ع

  340ج .ع  3 3 2 جيوفيزياء تطبيقية   471ع ج 

  333 ج.ع،  331 ج.ع  3 3 2 مبادئ الجيوكيمياء  475ج .ع

  101ك  3 - 3  2كيمياء عامة    102ك

  105ك  1 3 -  2 كيمياء عامه عمليه  106ك

  

 :متطلبات القسم االختيارية وتشمل )2
  :ساعة معتمدة وهي كما يأتي) 23(يختار منها الطالب ) مجموعة أ(اختياري قسم ) أ

  اسم المساق  رقم المساق

الساعات

  األسبوعية
  الساعات

  معتمدةال
  المتطلب السابق

 عملي نظري

  102ج .ع  3 3 2 مستحاثات نبـاتية  215ج .ع

  102ج .ع  3 3 2 هيدرولوجيا  252ج .ع

  102ج .ع  3 3 2 جيومورفولوجيا  301 ج.ع

  271او جغ  106ج .ع  2 3 1 المساحـة  302ج .ع

  333 ج.ع  3 3 2 الكربونات والمتبخرات  334ع ج 

  333ج .ع،  340 ج.ع  2 3 1 الرحالت الجيولوجيـة  344ج .ع

  350ج .ع  3 3 2  )2(جيولوجيا اقتصادية   352ج .ع

  340ج .ع،  100ع ح   3 3 2 ب في الجيولوجياوتطبيقات الحاس  354ج .ع

  101حص   2 3 1 الجيولوجيا اإلحصائية  355ج .ع

  333ج .ع،  331ج .ع  3 - 3 جيولوجيا األردن  361ج .ع

  موافقة القسم  2 - 2 طرق البحث العلمي في الجيولوجيا  385ج .ع

  210ج .ع  3 3 2 المستحاثات الفقارية  411ع ج 

  210ج .ع  3 - 3 علم البيئة القديمة  412ج .ع

  220ج .ع  3 3 2 المعادن الطينية  425ج .ع

  350ج .ع  3 3 2 الصخور والمعادن الصناعية  432ج .ع

  340ج .ع  2 - 2 األرضةتكتوني  444ج .ع

  350ج .ع  3 3 2 جيولوجيا االستكشاف  450ج .ع
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  اسم المساق  رقم المساق
الساعات

  األسبوعية

  الساعات

  معتمدةال
  المتطلب السابق

  455ج .ع  3 3 2 ميكانيكية الصخور والتربة  456ج .ع

  471ج .ع  3 3 2 جيوفيزياء هندسية  474ج .ع

  452ج .ع  3 3 2 كيميائية الميـاه  476ج .ع

  475ج .ع  3 3 2 جيوكيمياء تطبيقية  477ج .ع

  471، ع ج  333ج .ع  3 3 2 جيولوجيا تحت سطحية وجس اآلبار  479ج .ع

  موافقة القسم  3 - 3 موضوعات متقدمة في الجيولوجيا  481ج .ع

  333ج .ع  3 - 3 جيولوجيا البحار  482ج .ع

  471ج .ع  3 3 2 جيوفيزياءالموضوعات متقدمة في  483ج .ع

  340ج .ع  3 3 2علم الزالزل                           484ج .ع

  موافقة القسم  3 - 3 جيولوجيا العصر الرباعي  486ج .ع

  موافقة القسم  1 - 1 نـــــدوة  491ج .ع

  موافقة القسم  3 - 3 مواضيع خاصة  492ج .ع

  موافقة القسم  3 - 3 بحــــث  499ج .ع

  

  :ساعة معتمدة وهي كما يأتي) 8(يختار منها الطالب ) مجموعة ب(اختياري قسم ) ب

  اسم المساق  رقم المساق  رمز المساق
عدد 

  الساعات
  المتطلب السابق

  101ب   3   2علوم حياتية عامة  102  ب

  * 101ب   1    1علوم حياتية عامة عملي 105  ب

  * 102ب  1 علوم حياتية عامة عملي  106  ب

  * 101حص   1  1إحصاء عملي 105  حص

    3 مبادئ االحتمال 111  حص

  أ102ب .ع  3 التربة  أ211  ب.ع

  أ102 ب.ع  3 األنظمة المائية و تلوثها  أ251  ب.ع

   099ح .او ع 100ح .ع  3 أساسيات نظم التشغيل 130  ح.ع

   101ف  3  2فيزياء عامة 102  ف

  102ف  3  امواج و ضوء 3فيزياء عامة 103  ف

  *   101ف   1  ميكانيكا   1فيزياء عامة عملي 105  ف

كهرباء و   2فيزياء عامة عملي 106  ف

  مغناطيسيا

  * 102ف  1

  105او ك*  102ك  1    2كيمياء عامة عملي 106  ك

  102ك  3  1كيمياء عضوية 211  ك

  103ن ح  3 النظمبيئة 120  ا.ن

    3 مقدمة في تكنولوجيا المعلومات 103  ح.ن

  يمكن الجمع بينهما*
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  )ساعة معتمدة 86( :الفرعي/)علوم األرض والبيئة( التخصص الرئيسي )ثانيًا

  ):ساعة معتمدة 65(التخصص الرئيسي )  1( 

  ):معتمدة ساعة 62( إجباريةمساقات  -أ 

 ،331 ج.ع ، 311ج .ع ، 222ج .ع ، 220ج .ع ، 213 ج.ع ، 210ج .ع  ،106ج .ع  105ج .ع ، 102ج .ع

 ،453ج .ع ، 452ج .ع ، 361 ج.ع، 350ج .، ع 349ج .، ع 348ج .ع ، 346 ج.ع ، 340ج .ع ، 333ج .ع
  .102ك   ،475ج .ع، 471 ج.، ع 455ج .ع

  :التاليةمساقات المن يختارها الطالب  ):معتمدة اتساع 3( مساقات اختيارية - ب

  .120، ن أ 103أ ، ن ح 251ب .،  ع 102أ، ب 211ب .، ع 211، ك 111، حص  202، ف 102ف 

  

  ):ساعة معتمدة 21(التخصص الفرعي  )2( 

وأقسام التخصص  الفرعي في أقسام كلية العلوم بما فيها العلوم البيئية من . الفرعي حسب ما يحدده قسم التخصص

  .كنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوبقسم علـوم األرض والبيئة، وأقسام كليـة ت

  

  )ساعة معتمدة 21( :في علوم األرض والبيئة يفرعالتخصص ال )ًالثثا

  ): ساعة معتمدة 14( إجباريةمساقات  - أ

  . 340ج .،  ع 220ج .، ع 210 ج.، ع106ج .، ع105ج .ع ،102ج .ع

  

  :الجيولوجيا التاليةيختارها الطالب من مساقات  ):ساعات معتمدة 7( ساقات اختياريةم - ب

 ،334ج .ع ،333ج .ع ، 331ج .،ع311ج .ع، 302ج .، ع301ج .، ع252ج.ع ،222ج .ع، 215ج .ع ،213 ج.ع

، 411ج .، ع385ج .ع ،361 ج.ع، 355ج .، ع354ج .، ع350ج .، ع349ج .، ع348ج .ع ،346ج .ع، 344ج.ع

، 474ج .، ع471 ج.ع، 456ج .، ع455ج .ع ،453ج .ع ،452ج .ع، 450ج .، ع444ج .، ع425ج .، ع412ج .ع

، 491ج .، ع486ج .، ع484ج .ع، 483ج .، ع482ج .، ع481ج.، ع479ج .، ع477ج .، ع476ج .ع، 475 ج .ع

  .499ج .، ع492ج .ع

  ):ساعة معتمدة 21(التخصص الفرعي في العلوم البيئية ) رابعًا

 .361ب .، ع316ب .، عأ251ب .عأ، 211ب .، عب101ب .ع :)مدةمعت اتساع 15(مساقات إجبارية  - أ
  

  :التاليةمساقات المن  يختارها الطالب): ساعات معتمدة 6(مساقات اختيارية  - ب

     ، 323ب .، ع320ب .، ع315ب .، ع311ب.، ع301ب .، ع 282ب .ع ،271ب .، ع255ب .، ع252ب .ع

    ،  376ب .، ع أ364ب .، ع363ب .، ع362ب .، ع357ب .، ع351ب .، ع328ب .، ع325ب .، ع324ب .ع

  . 399ب .، ع392ب .، ع381ب .ع
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  والبيئة أعضاء هيئة التدريس في قسم علوم االرض

  
  

  

  

 البريد اإللكتروني الرتبة اإلسم
 samehgh@yu.edu.jo أستاذ حسين مفلح غرايبه سامح

 abuhilal@yu.edu.jo أستاذ حامد حسين ابوهالل احمد

 matallah@yu.edu.jo أستاذ يوسف صالح عطاالله محمد

 banat@yu.edu.jo أستاذ بناتمحمود خليل خالد

 walsaqa@yu.edu.jo أستاذ عبدالقادر محمود السقا وليد

 nrouf@yu.edu.jo أستاذ الدين عبدالرءووف مصطفى نبيل سيف

 rafie@yu.edu.jo أستاذ ناقعارف قاسم ش رافع

 nrouf@yu.edu.jo أستاذ حبوس يوسف ابورقعة يوسف

 maltamimi@yu.edu.jo مشارك أستاذ حامد محمود التميمى محمود

 saeb@yu.edu.jo  مشارك أستاذ عبدالقادر الرشيد الشريده صائب

 awawdeh@ yu.edu.jo مشارك أستاذ محمد حمدان عواودة مهيب

 kalqudah@yu.edu.jo مساعد أستاذ كريم سالم القضاةعبدال خلدون

 rjaradat@yu.edu.jo مساعد أستاذ عبدالكريم رشيد جرادات رشيد

 talalmom@yu.edu.jo مساعد أستاذ محمد احمد المومني طالل

 taaniun@yu.edu.jo مساعد أستاذ عبدالكريم عايد الطعاني احمد

 sanaa.owdat@yu.edu.jo مساعد أستاذ عبدالرؤوف خلف عودات سناء

 nazem@yu.edu.jo مساعد أستاذ منصور نهار الردايده نازم

 muhammadaaj@yu.edu.jo متفرغ محاضر عبدالرحمن محمد خواجه محمد

 hussienh@yu.edu.jo تدريس مساعد محمد عرقوب حسين حسين

 adeeb@yu.edu.jo تدريس مساعد سلطان محمد الطعاني اديب

 raedah@yu.edu.jo تدريس مساعد احمد محمد ارشيدات رائده

 jnazal@yu.edu.jo تدريس مساعد زالصبحي سعيد ن جمال

 quran@yu.edu.jo تدريس مساعد خليل عايش القرعان امجد
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  والعلوم اإلدارية االقتصاد كلية
لقـد كانــت تخصصـات االقتصــاد والعلـوم اإلداريــة تقــدم مـن خــالل كليـة اآلداب منــذ إنشـاء الجامعــة عــام       

ــة فــي الموقــع الشــمالي مــن الجامعــة       1981، وفــي عــام   1976 ونتيجــة .أنشــئت كليــة االقتصــاد والعلــوم اإلداري

بمواصـفات حديثـة تتضـمن قاعـات تـدريس      لإلقبال الشديد على تخصصات الكليـة شـيدت الجامعـة مبنـى جديـدا      

  الخ......ومختبرات للكومبيوتر وغرف للمحاكاة
 

  : الرؤيــــا 

ــدريب           ــدريس والبحــث العلمــي والت ــادي فــي الت ــة لتحقيــق دور قي ــوم اإلداري ــة االقتصــاد والعل ــع كلي تتطل

العربيــة، باالعتمــاد علــى  واالستشــارات وخدمــة المجتمــع فــي مجــاالت االقتصــاد والمــال واألعمــال فــي المنطقــة       

قدراتها الفريدة والمتمثلة بوجود كفاءات عالية ومتميزة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين بوجود بنية تحتيـة  

  .تعليمية متطورة

   
  : الرسالـــة 

تقدم الكلية بـرامج تعليميـة متميـزة لطلبتهـا علـى مسـتوى البكـالوريوس والدراسـات العليـا اعتمـادًا علـى            

وتواصـل الكليـة السـير نحـو السمــو فـي تبنـي البحـث العلمـي المتميـز لمواكبـة أحـدث             . ا التنافسية الفائقـة قدراته

وتــوفر الكليــة الكــوادر المؤهلــة لتقــديم خــدمات التــدريب واالستشــارات لتلبيــة . المســتجدات والتطــورات العالميــة

  .احتياجات المجتمع المحلي والخارجي

   
  :األهــداف 

على درجة عالية من التعليم والتأهيل في تخصصات الكلية على مستوى من التميـز محليـا   تخريج كوادر . 1

  .وخارجيا

  .توظيف المعرفة اإلنسانية واالستفادة منها في تخصصات الكلية المختلفة. 2

خدمـــة القطــــاع الحكــــومي وقطـــاع األعمــــال ومؤسســــات المجتمــــع المختلفـــة، والمســــاهمة فــــي تقــــديم    . 3

سات واإلجراءات التي تمكنها من تجاوز المشاكل االقتصادية واإلدارية والماليـة التـي   االقتراحات والسيا

  .تواجهها

القيام بالبحوث والدراسات الالزمة في مجاالت التخصص المختلفة بالكلية بما ينسـجم مـع رسـالة جامعـة     . 4

  .اليرموك ومكانتها العلمية المرموقة

   
  :أقسام الكلية وتخصصاتها 

ــة  ــام هـــي  تضـــم الكليـ ــتة أقسـ ــًا سـ ــة    : حاليـ ــبة ، وقســـم العلـــوم الماليـ ــاد ، وقســـم المحاسـ قســـم االقتصـ

وتمـنح الكليـة درجـة البكـالوريوس     . والمصرفية، وقسم إدارة األعمال ، وقسـم اإلدارة العامـة ، وقسـم التسـويق     

المصـرفية ، وإدارة  االقتصاد ، واقتصاد المال واألعمال ، والمحاسـبة ، والعلـوم الماليـة و   : في سبعة برامج هي 

ــة ، والتســويق   ــرامج ماجســتير هــي      . األعمــال ، واإلدارة العام ــة ســتة ب ــا تمــنح الكلي االقتصــاد والمحاســبة  : كم

والعلوم المالية والمصرفية وإدارة األعمـال واإلدارة العامـة واإلدارة ، باإلضـافة إلـى برنـامج الماجسـتير فـي إدارة        

  .لتعاون مع كلية الجراحين الملكية في إيرلنداالخدمات الصحية الذي تطرحه الكلية با
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  :المميـزات

  .أعضاء هيئة تدريس على درجة عالية من التأهيل من خريجي الجامعات األمريكية واألوروبية -

  .التدريس باللغة االنجليزية -

  .توفر احدث الوسائل التكنولوجية في التعليم -

  .ثةاستخدام المؤلفات العلمية األجنبية الحدي -

  .الموقع المناسب والطقس المعتدل -

   
  :المنجــزات

وقـد اسـتطاعت مجموعـة مـنهم تبـوء      . تخريج آالف الطلبة من حملة شـهادات البكـالوريوس والماجسـتير   . 1

  .مناصب قيادية رفيعة داخليا وخارجيا

  .واإلقليمية والعالميةعقد العديد من المؤتمرات العلمية والمشاركة الفعالة في المؤتمرات المحلية . 2

نشــر مئــات األبحــاث العلميــة فــي المجــالت العلميــة المحكمــة محليــا وإقليميــا وعالميــا، إضــافة إلــى نشــر     . 3

  .عشرات المؤلفات العلمية التي يدرس بعضها في الجامعات األردنية والعربية

ــع الهيئـــات    . 4 ــتمر مـ ــة، والتعامـــل الحثيـــث والمسـ ــة   تنفيـــذ العديـــد مـــن الـــورش التدريبيـ ــة والخاصـ الحكوميـ

  .والمجتمع المحلي

  .حصول العديد من أعضاء هيئة التدريس على جوائز علمية رفيعة. 5

   
  :التطلعــات 

  .العمل على طرح تخصصات جديدة لخدمة التنمية في األردن والمنطقة العربية -

  .العمل على طرح برامج دكتوراه في تخصصات الكلية -

  .لتنفيذ برامج علمية خارج موقع الكليةالتعاون مع جامعات عالمية  -

  .المساهمة في إنشاء مراكز بحثية متقدمة ومتطورة -

  

economics.fac@yu.edu.jo  

  6801 – 6800فرعي  0096227211111هاتف 

  0096227211147: فاكس

  األقسام األكاديمية 

 قسم االقتصاد -

 قسم المحاسبة  -

 قسم العلوم المالية والمصرفية  -

 قسم إدارة األعمال  -

 قسم اإلدارة العامة -

 قسم التسويق -
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  قسم االقتصاد
 1986، وبدأ بتقديم برنامج بكالوريوس في االقتصاد منذ إنشـائه، وفـي عـام    1976تأسس القسم عام 

مســارًا جديــدًا فــي اقتصــاد المــال  طــرح القســم  2002طــرح القســم برنــامج ماجســتير فــي االقتصــاد، وفــي عــام   

  .والماجستير واألعمال على مستوى البكالوريوس

يسعى القسم إلى تزويد الطلبـة بالمعلومـات والمهـارات الالزمـة للتحليـل االقتصـادي النظـري والتطبيقـي         

جلـة التنميـة   ، ودفع عوالعربية والعالمية ق العمل األردنيةاسوأبما يصقل مهاراتهم ويعزز فرصهم في الولوج إلى 

  .االقتصادية في األردن

  

Economic.dept@yu.edu.jo 

  6706فرعي  0096227211111هاتف 
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  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في االقتصاد

  -:مدةساعة معت) 132(تمنح درجة البكالوريوس في االقتصاد بعد إتمام المتطلبات التالية 

  متطلبات الجامعة: أوال

  :ساعة معتمدة وتشمل) 27(ويخصص لها 

  .ساعة معتمدة) 12(ويخصص لها : متطلبات إجبارية. أ

  .ساعات معتمدة) 15(ويخصص لها : متطلبات اختيارية. ب

  متطلبات الكلية: ثانيا

  :ساعة معتمدة وتشمل) 24(ويخصص لها 

 المعتمدةالساعات  عنوان المساق رمز ورقم المساق

  3  )1(مبادئ في المحاسبة   101مح 

  3  )1(مبادئ في اإلدارة    101د .أ

  3 مبادئ في االقتصاد الكلي  101ق 

  3 مبادئ في االقتصاد الرياضي  105ق 

  3  )1(مبادئ في المالية   210م .م

  3 اإلدارة العامة في األردن  160أ .ع

  3  )1(إحصاء   107حص 

  3  2الحاسوب مهارات   أ 101ح .ن

  

  ساعة معتمدة ) 81(ويخصص لها  متطلبات القسم: ثالثا

 :ساعة معتمدة وتشمل) 81(ويخصص له : التخصص المنفرد

  :ساعة معتمدة) 66(متطلبات إجبارية بواقع  -

    ، 311، ق 282، ق أ281، ق 280، ق 207، ق 201، ق 200، ق 102، مح 102د .، أ102ق

    ، 220، تق 201أ .، ع472، ق470، ق 421، ق 407، ق 383، ق 351، ق 350، ق 320ق 

  .331، مح 318م .م

 متطلبات اختيارية بواقع  -

  .فما فوق 200ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التي يطرحها القسم من مستوى) 9(

أقسام الكلية األخرى، وقسم االقتصاد ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التي تطرحها ) 6(

  .فما فوق 200والمصارف اإلسالمية من مستوى
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  توزيع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد في االقتصاد

  المجموع  الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية المتطلبات

  27 15 12 متطلبات الجامعة

  24 - 24 متطلبات الكلية

  81 15 66 متطلبات القسم

  132 المجمـــوع

 :ساعة معتمدة وتشمل) 81(ويخصص له : التخصص الفرعي/ التخصص الرئيسي اقتصاد

  :ساعة معتمدة) 54(متطلبات إجبارية بواقع  -

    ، 311، ق 282أ، ق 281، ق 280، ق 207، ق 201، ق 200، ق 102، مح 102د .، أ102ق

  472، ق470، ق 421، ق 407، ق 383، ق 351، ق 350، ق 320ق 

ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التي يطرحها القسم من ) 6(متطلبات اختيارية بواقع  -

 .فما فوق 200مستوى

ويسمح . قسم التخصص الفرعي ساعة معتمدة حسبما يحدده) 21(متطلبات التخصص الفرعي بواقع  -

عة، العلوم السياسية، اللغة في أقسام الكلية االخرى، جغرافيا، شري لطالب االقتصاد بالتخصص الفرعي

اإلنجليزية، علوم األرض والبيئة، إحصاء رياضي، إحصاء تطبيقي، رياضيات، صحافة وإعالم، نظم 

  .معلومات إدارية، نظم معلومات حاسوبية، قانون، علم حاسوب، اقتصاد ومصارف إسالمية

  

  التخصص الفرعي/ توزيع الساعات المعتمدة للتخصص الرئيسي اقتصاد 

  المجموع  الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية المتطلبات

  27  15 12 متطلبات الجامعة

  24  - 24 متطلبات الكلية

  60  6 54 متطلبات القسم

  21  حسبما يحددها قسم التخصص الفرعي متطلبات التخصص الفرعي

  132 المجمـــوع

  .ساعة معتمدة) 21(التخصص الفرعي في االقتصاد و يخصص له 

  لطلبة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية . 1

  ساعة معتمدة ) 15(ويخصص لها : متطلبات إجبارية. أ

  421، ق 350، ق 311، ق 207، ق 201ق 

المساقات التي يطرحها القسم  ساعات معتمدة يختارها الطالب من) 6(ويخصص لها : متطلبات اختيارية. ب

  498د .بينها مساق أويمكن أن يكون من . فما فوق 200من مستوى 
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  للطلبة من خارج كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية. 2

  ساعة معتمدة ) 18(ويخصص لها : متطلبات إجبارية. أ

  421، ق 207، ق 201، ق 101او ر 105، ق 102، ق 101ق 

القسم ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التي يطرحها ) 3(ويخصص لها : متطلبات اختيارية. ب

  .498د .ويمكن أن يكون من بينها مساق أ. فما فوق 200من مستوى 

  المساقات التي يطرحها قسم االقتصاد

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة عنوان المساق  رقم المساق

   3 االقتصاد والمجتمع األردني  100ق 

   3 مبادئ في االقتصاد الكلي  101ق 

  101ق  3 مبادئ في االقتصاد الجزئي  102ق 

   3 مبادئ في االقتصاد الرياضي  105ق

   3 السكان الالجئون والنازحون  110ق

  101او حص  107حص  3 أساليب البحث العلمي  200ق 

  105،ق 101ق 3 نظرية االقتصاد الكلي  201ق

  105،ق102ق  3 نظرية االقتصاد الجزئي  207ق

  105،ق 102ق  3 االقتصاد المالي  209ق

  102ق  3 اقتصاديات السكان  213ق

  102ق 3 اقتصاديات الموارد الطبيعية  231ق

  102ق  3 اقتصاديات التعاون  242ق

  207ق 3 االقتصاد الرياضي  280ق

  107حص  3 اإلحصاء التطبيقي  281ق

  107حص  3 تطبيقات اقتصادية على الحاسوب  282ق 

  207،ق 201ق  3 االقتصاد اإلقليمي  304ق 

  207،ق 201ق  3 االقتصاد الحضري  305ق 

  101ق  3 نقود وبنوك  311ق 

  102ق  3 المالية العامة  320ق

  207ق  3 االقتصاد الصناعي  330ق 

  102،ق 101ق 3 االقتصاد الزراعي  334ق 

  201،ق 102ق  3 مشكالت اقتصاديه عربيه معاصره  340ق 

  102،ق 101ق 3 اقتصاديات العمل  341ق

   3 الصحةاقتصاديات  342ق

  207ق  3 التجارة الدولية  350ق 

  201ق  3 المالية الدولية  351ق 

  281ق  3 االقتصاد القياسي  383ق
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  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة عنوان المساق  رقم المساق

  207،ق201ق  3 اقتصاديات الطاقة  390ق 

   3 النمو االقتصادي  401ق

   3 الرفاه االقتصادي  402ق

  207،ق 201ق  3 تاريخ األفكار االقتصادية  403ق 

  102ق  3 اإلدارياالقتصاد  407ق 

  105،ق 102ق  3 دراسات الجدوى االقتصادية  421ق 

  207ق  3 اقتصاديات التعليم والموارد البشرية  442ق 

   3 اقتصاد سياسي دولي  450ق

  207،ق 201ق  3 التنمية االقتصادية  470ق

   3 اقتصاد الفقر وتوزيع الدخل  471ق

  207،ق 201ق  3 االقتصاد األردني  472ق 

  207،ق201ق 3 دراسات في االقتصاد اإلسرائيلي  475ق 

  207،ق201،ق200ق  3 موضوعات خاصة في االقتصاد  492ق

  

  

  في قسم االقتصاد أعضاء هيئة التدريس

 البريد االلكتروني الرتبة االسم
 Htalafha@yu.edu.joأستاذحسين علي عبد الله الطالفحه
 Ralmomani2000@yahoo.comأستاذرياض عبد الله محمد المومني
 whmedat@yahoo.comأستاذوليـد محمود المحمد حميدات

 Qasem@yu.edu.joأستاذقاسـم محمد نزال الحموري
 HallaqSaid@yu.edu.joأستاذسعيـد سامي علي الحـالق

 zakia@yu.edu.joأستاذاحمـد محمد مشعل زكيـه
Ahmad.malawi@yahoo.com أستاذ  أحمد مالوي

 anwara@yu.edu.joأستاذ مشاركأنـور الحاج راشـد القرعان
 Ahmad_raimony@yahoo.comأستاذ مشاركاحمـد ذيـاب العلي األحمـد
 El-nader@hotmail.comأستاذ مشاركحسـن محمد علـي النـادر

 Rawabdeh_m@yu.edu.joأستاذ مشاركموسى عقيل محمد الروابـدة
 abedalbaset@hotmail.comأستاذ مشاركعبد الباسط عبدااله العثامنـة
 wardat@yu.edu.joأستاذ مساعدخليـل عـوض خليل وردات

 Abdallah.gh@yu.edu.jo مدرسعبدالله محمد عبدالله غـزو
 abu-lila@yu.edu.jo محاضر متفرغزياد محمد عرفات أبو ليلى

  

   



130 
 

  قسم املحاسبة
ــامج  1982تأســس القســم عــام   بكــالوريوس فــي المحاســبة منــذ إنشــائه، وفــي عــام     ال، وبــدأ بتقــديم برن

  .ضمن مساري الرسالة واالمتحان الشامل ماجستير في المحاسبةالطرح القسم برنامج  1999

ــة بالمهــارات البشــرية فــي تخصــص         وتتمثــل أهــداف القســم فــي تزويــد ســوق العمــل المحليــة واإلقليمي

ــة بالمعــارف والمهــارات      . المحاســبة بمــا يلبــي احتياجــات تلــك األســواق     ويهــدف القســم أيضــًا إلــى تزويــد الطلب

كمـا يسـعى القسـم إلـى اإلرتقـاء بمسـتوى       . مكنهم مـن المنافسـة بنجـاح فـي سـوق العمـل      والخبرات الالزمة التي ت

البحــث العلمــي وربطــه باحتياجــات البيئــة المحليــة واإلقليميــة، وكــذلك نشــر المعرفــة وتعزيــز التعــاون البحثــي مــع    

  .المؤسسات المحلية واإلقليمية والدولية

ري بإعـــادة النظـــر فـــي الخطـــط الدراســـية  وفـــي ســـبيل تحقيـــق تلـــك األهـــداف يقـــوم القســـم وبشـــكل دو 

لبرنامجي البكالوريوس والماجستير بهدف إعـداد خطـط دراسـية متطـورة تلبـي احتياجـات المجتمـع وتتواكـب مـع          

متطلبات سوق العمل الديناميكية مـن جهـة، وتعـزز مـن تنافسـية خريجـي القسـم فـي الحصـول علـى فـرص العمـل             

بعقـــد العديـــد مـــن المـــؤتمرات العلميـــة والمشـــاركة الفعالـــة فـــي  كمـــا يقـــوم القســـم . المنافســـة مـــن جهـــة أخـــرى

  . المؤتمرات المحلية واإلقليمية والعالمية

ويعمــل فــي القســم مجموعــة مــن أعضــاء هيئــة التــدريس مــن حملــة درجتــي الــدكتوراه والماجســتير مــن     

  .تخصصات المحاسبسة ذجامعات عريقة ومتميزة في مختلف

    

  

Accounting.dept@yu.edu.jo 

  6723فرعي  0096227211111هاتف 
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  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في املحاسبة

  -:معتمدة ساعة) 132(تمنح درجة البكالوريوس في المحاسبة بعد إتمام المتطلبات التالية 

  متطلبات الجامعة: أوال

  :ساعة معتمدة وتشمل) 27(لها  ويخصص

  .ساعة معتمدة) 12(لها  يخصصو: متطلبات إجبارية. أ

  .ساعة معتمدة) 15(ويخصص لها : ختياريةمتطلبات ا. ب

  متطلبات الكلية: ثانيا

  :ساعة معتمدة وتشمل) 24(ويخصص لها 

 الساعات المعتمدة عنوان المساق المساقرمز ورقم

  3  )1(مبادئ في المحاسبة   101مح 

  3  )1(مبادئ في اإلدارة    101د . أ

  3 مبادئ في االقتصاد الكلي  101ق 

  3 مبادئ في االقتصاد الرياضي  105ق 

  3  )1(مبادئ في المالية   210م .م

  3 اإلدارة العامة في األردن  160أ .ع

  3  )1(احصاء   107حص 

  3  2مهارات الحاسوب   100ح .ن

  متطلبات القسم: ثالثا

  :ساعة معتمدة) 81(لها ويخصص 

 :ساعة معتمدة وتشمل) 81(ويخصص له : التخصص المنفرد

  :ساعة معتمدة) 75(متطلبات إجبارية بواقع  -

  ، 210، مح 202، مح 201أ .،ع201، مح 200، ق 121ق .، ح102، ق 102د 0، أ102مح 

  ، 361، مح 351، مح 341، مح 331مح  ،321، مح 311م .أ، م 270أ .، ع230د .، أ220تق 

  . 491، مح 480، مح 471، مح 451، مح 432، مح 431، مح 402مح 

  : ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية) 6(متطلبات اختيارية بواقع  -

  .498د .، أ401، مح381، مح371، مح311، مح302مح 
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  توزيع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد في المحاسبة

  المجموع  الساعات االختيارية إلجباريةالساعات ا المتطلبات

 27  15 12 متطلبات الجامعة

 24 - 24 متطلبات الكلية

 81 6 75 متطلبات القسم

  132 المجمـــوع

 :ساعة معتمدة وتشمل) 81(ويخصص له : التخصص الفرعي/ التخصص الرئيسي محاسبة 

  :ساعة معتمدة) 60(متطلبات إجبارية بواقع  -

      ، 331، مح 321، مح 210، مح 202، مح 201، مح 102، مح 102د .، أ102، ق 200ق 

    ، 230د .، أ220، تق 311م .، م491، مح 432، مح 431، مح 402، مح 361مح  ،351مح 

  .121ق .، ح201أ .ع
  

 . ساعة معتمدة حسبما يحدده قسم التخصص الفرعي) 21(متطلبات التخصص الفرعي بواقع 

  :لطالب المحاسبة بالتخصص الفرعي في أي من أقسام الجامعة األكاديمية التالية ويسمح

جميع أقسام كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية، أو القانون، أو الحاسب اإللكتروني، أو نظم المعلومات 

يات، أو الحاسوبية، أو نظم المعلومات اإلدارية، أو اإلحصاء الرياضي، أو اإلحصاء التطبيقي، أو الرياض

  .اللغة اإلنجليزية، أو العلوم السياسية، أو الشريعة، أو االقتصاد والمصارف اإلسالمية

  التخصص الفرعي/ توزيع الساعات المعتمدة للتخصص الرئيسي محاسبة 

  المجموع  الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية المتطلبات

  27  15 12 متطلبات الجامعة

  24  - 24 متطلبات الكلية

  60  - 60 متطلبات القسم

  21  حسبما يحددها قسم التخصص الفرعي متطلبات التخصص الفرعي

  132 المجمـــوع

  .ساعة معتمدة) 21(التخصص الفرعي في المحاسبة و يخصص له 

  لطلبة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية . 1

   ساعة معتمدة) 15(ويخصص لها  :متطلبات إجبارية. أ

  .351، مح 341، مح 331مح ، 202، مح 201مح 

 يطرحهالمساقات التي ا ساعات معتمدة يختارها الطالب من) 6(لها يخصص و :متطلبات اختيارية. ب

  .498د .، ويمكن أن يكون من بينها مساق أفما فوق 200من مستوى  القسم
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  للطلبة من خارج كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية. 2

  ساعة معتمدة ) 15(لها يخصص و :متطلبات إجبارية. أ

  .331، مح 202، مح 201، مح 102، مح 101مح 

 يطرحهاالمساقات التي  ساعات معتمدة يختارها الطالب من) 6(لها  يخصصو :متطلبات اختيارية. ب

 .498د .، ويمكن أن يكون من بينها مساق أفما فوق 200القسم من مستوى 

  قسم المحاسبة حهاالمساقات التي يطر

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة عنوان المساق  المساقرقم 

  -  3  )1(مبادئ في المحاسبة   101مح 

  101مح   3  )2(مبادئ في المحاسبة   102مح 

  102مح   3  )1(محاسبة متوسطة   201مح 

  201مح   3  )2(محاسبة متوسطة   202مح 

  102مح   3 محاسبة الشركات  210مح 

  102مح   3 محاسبة مالية خاصة  302مح 

  102مح   3 محاسبة البنوك  311مح 

  102مح   3 محاسبة المؤسسات الحكومية والمؤسسات غير الربحية  321مح 

  102مح   3  )1(محاسبة تكاليف   331مح 

  102مح   3 تحليل القوائم المالية  341مح 

  202مح   3  )1(تدقيق حسابات   351مح 

  102مح   3 محاسبة الضرائب  361مح 

  102مح   3 تطبيقات محاسبية على الحاسوب  371مح 

  102مح   3 محاسبة إسالمية  381مح 

  202مح   3 مشكالت وحاالت محاسبية  401مح 

  202مح   3 محاسبة متقدمة  402مح 

  331مح   3  )2(محاسبة تكاليف   431مح 

  102مح   3 محاسبة إدارية  432مح 

  351مح   3  )2(تدقيق حسابات   451مح 

  202مح   3 المعلومات المحاسبيةنظم  471مح 

  202مح   3 النظرية المحاسبية والمعايير الدولية  480مح 

  موافقة القسم  3 بحث التخرج  491مح 
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  اسبةحأعضاء هيئة التدريس في قسم الم

  البريد االلكتروني الرتبة  االسم

 alhmoud@yu.edu.jo استاذ األستاذ الدكتور تركي الحمود

 munther_momany@yu.edu.jo استاذ المومنياألستاذ منذر

 aalomari@yu.edu.jo أستاذ الدكتور أحمد العمري

 mqaqish@yu.edu.jo استاذ األستاذ الدكتور محمود قاقيش

 abeer@yu.edu.jo أستاذ مشارك الدكتورة عبير الخوري

 msuwaidan@yu.edu.jo أستاذ مشارك نالدكتور ميشيل سويدا

 sartawi@yu.edu.jo أستاذ مساعد السرطاويالدكتور اياد

 kraidi@yu.edu.jo مدرس فراس سمير كريدي
 hanady@yu.edu.jo مدرس السيدة هنادي البطاينة

 rawan@yu.edu.jo مدرس السيدة روان عطوه

 Smadi_safa@yahoo.com مدرس صفاء الصمادي
  rubaml@yu.edu.jo محاضر متفرغ السيدة ربا بصول

 mtamimi@yu.edu.jo محاضر متفرغ محمد التميمي السيد

 s_shorman@yu.edu.jo محاضر متفرغ السيد صالح الشرمان

 moh.azzam@yu.edu.jo محاضر متفرغ السيد محمد العزام

 ruwaidah@yu.edu.jo محاضر متفرغ السيدة رويدة حداد

 sanasaleh@yahoo.com محاضر متفرغ سناء القرعان
 Melena.alhasan@yu.edu.jo محاضر متفرغ ميلينا الحسن

 Liqaa_athamneh@yahoo.com محاضر متفرغ لقاء نايف العثمان
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  قسم العلوم املالية واملصرفية
، وبدأ بتقديم برنامج بكالوريوس فـي العلـوم الماليـة والمصـرفي منـذ إنشـاءه،       1982تأسس القسم عام 

يهـدف القسـم إلـى تأهيـل الطلبـة      . طرح القسم برنـامج ماجسـتير فـي العلـوم الماليـة والمصـرفية       1999وفي عام 

ماليـة والمصـرفية، كمـا ويسـهم     نظريا وعمليا في حقول المعرفة المختلفة والتـي لهـا عالقـات فـي مجـال العلـوم ال      

ويركــز القســم علــى التــدريس   . القســم فــي تقــديم الخــدمات االستشــارية لكافــة القطاعــات فــي المجتمــع األردنــي      

مجاالت العلوم المالية والمصرفية كذلك يقوم القسم علـى تطـوير الخطـط الدراسـية بمـا يتناسـب       والبحث العلمي 

عالميــة محليــًا ودوليــًا، كــذلك يواظــب القســم علــى عقــد المــؤتمرات   ومتطلبــات ســوق العمــل ومواكبــة التغيــرات ال 

ــًا          والنــدوات العلميــة لمتابعــة مــا يســتجد مــن قضــايا وتحــديات تواجــه القطــاع المــالي والقطــاع المصــرفي محلي

كمــا ويقــوم القســم بتشــغيل غرفــة محاكــاة لبورصــة عمــان لــألوراق الماليــة، بالتعــاون مــع إدارة   وإقليميــًا وعالميــًا 

، وذلـك إلغـراض التـدريب والبحـث العلمـي فـي       )فـوركس (ورصة، باإلضافة إلى سوق افتراضـي لتبـادل العمـالت    الب

األســواق الماليــة، وقــد تــم تقيــيم أداء القســم أكاديميــا مــن خــالل لجــان تابعــة لصــندوق الملــك حســين للتميــز،       

  .المملكةي فوحصل القسم على المرتبة األولى ) Undp(وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

 

Finance.dept@yu.edu.jo 
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  درجة البكالوريوس في العلوم املالية واملصرفيةالخطة الدراسية ل

تمنح درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية بعد إتمام 

الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك ساعة معتمدة وفق ) 132(

لشهادات في جامعة اليرموك الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمية وا 1989وتعديالتها لسنة ) 2(رقم 

  .وتعديالته 1976لسنة ) 76(رقم 

  متطلبات الجامعة:اوًال

  - :ساعة معتمدة كما يلي) 27( ويخصص لها

  .ساعة معتمدة) 12(ويخصص لها :متطلبات إجبارية -1

 .ساعة معتمدة) 15(ويخصص لها :متطلبات اختيارية -2

 

  متطلبات الكلية :ثانيًا

  - :ساعة معتمدة كما يلي) 24( ويخصص لها

  الساعات المعتمدة عنوان المساق رمز ورقم المساق

  3  ) 1(مبادئ في اإلدارة   101د .أ

  3 مبادئ في االقتصاد الكلي  101ق 

  3 مبادئ في االقتصاد الرياضي  105ق 

  3  ) 1(مبادئ المحاسبة   101مح 

  3 اإلدارة العامة في األردن  160أ .ع

  3  )1(مبادئ في المالية   210م .م

  3 اإلحصاء لطلبة االقتصاد واإلدارة  107حص 

  3  ) 2(مهارات الحاسوب   100ن ح 

  :وفق مايليفي حال تفريع الطالب إلى تخصص آخر ساعة معتمدة ) 60(ويخصص لها  متطلبات القسم :ثالثًا

  الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق رمز المساق

  3  )2(االدارة مبادىء  102  د.ا

  3 مبادىء في االقتصاد الجزئي 102  ق

  3  )2(مبادىء في المحاسبة  102  مح

  3 نظرية البحث في االقتصاد 200  ق

  3 رياضيات مالية 209  م.م

  3  )2(مبادىء في المالية  211  م.م

  3 مبادىء التامين 310  م.م

  3 ادارة االستثمار 311  م.م

  3 ادارة البنوك 316  م.م

  3 تحليل مالي 318  م.م
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  الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق رمز المساق

  3 االسواق والمؤسسات المالية 322  م.م

  3  عمليات مالية ومصرفية دولية 337  م.م

  3 ادارة مالية 410  م.م

  3 ادارة المخاطر المالية 416  م.م

  3 ادارة المحافظ االستثمارية 418  م.م

  3 بحث التخرج 499  م.م

  3 قانون تجاري 121 ق.ح

  3  )1(تحيليل كمي  230  د أ

  3  مبادىء الموازنة والمالية العامة  أ 270  أ ع

  3 محاسبة بنوك 311  حم

  - :ساعات معتمدة موزعة كما يلي) 9( وتضاف إليه: التخصص المنفرد

  المعتمدة الساعات اسم المساق رقم المساق رمز المساق

  3 تطبيقات مالية ومصرفية 415  م م

  3  1مبادىء التسويق  220  تق

  3  الجدوى االقتصاديةدراسات 421  ق

 :وعليه يصبح مجموع متطلبات التخصص المنفرد

  :ساعة معتمدة وهي) 69(ويخصص لها  -:المتطلبات اإلجبارية  . أ

، 410م .، م328م .، م318م .، م337م .، م316م .، م311م .، م310م .م ،211م .، م209م .م

، 200، ق 121، ح ق 102، مح102، ق 102أد . 499م .، م418م .، م416م .، م415م .، م421ق

  .311مح، أ270أ.ع 230د .أ، 220تق 

  : ساعة معتمدة) 12(المتطلبات االختيارية   . ب

  )ب(والباقي من المجموعة ) أ(ن المجموعة ساعات م) 9(تؤخذ منها ما ال يقل عن 
  

  ):أ(المجموعة 

  . 422م .، م421م .، م420م .، م495م .، م419م .، م412م .، م319م .، م313م .، م312م .م

  ):ب(المجموعة 

، 383، ق 350، ق 311، ق 231، ق 432، مح 331، مح 210، مح 371أ .، ع364أ .، ع329تق 

  .498د .، أ435د .، أ330د .، أ229د .أ ،472ق 
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  علوم المالية والمصرفيةتوزيع مساقات التخصص المنفرد في قسم ال

 المجموع  الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية المتطلبات

  27 6 21 متطلبات الجامعة

  24 - 24 متطلبات الكلية

  81 12 69 متطلبات قسم

  132   المجموع

  -:ساعة معتمدة موزعة كما يلي) 81(العلوم المالية والمصرفية ويخصص له : التخصص الرئيسي -2

   -:ساعة معتمدة وهي) 60(ويخصص له  -:التخصص الرئيسي  . أ

، 311، محأ270 أ.ع ،230أد  ،211م .، م209م .، م200، ق 121، ح ق 102، مح 102، ق 102أد 

     ،418م .، م416م .،م410م .، م328م .، م318م .م ،337م .، م316م .، م311م .، م310م .م

  .499م .م

الذي يقبل لطلبة قسم العلوم المالية والمصرفية حسب ما يحدده قسم التخصص  -:التخصص الفرعي  . ب

ساعة معتمدة وأقسام التخصص الفرعي ) 21(الفرعي على أن ال تقل متطلبات هذا التخصص عن 

  -:المسموح بها هي

سم ق، جميع أقسام كلية تكنولوجيا المعلومات، القتصاد والعلوم اإلدارية األخرىأقسام كلية اجميع 

قسم االقتصاد ، كلية القانون، قسم العلوم السياسية، قسم اللغة االنجليزية، قسم الرياضيات، االحصاء

  .علوم الحاسوب، والمصارف اإلسالمية

والتخصص الفرعي في األقسام  توزيع مساقات التخصص الرئيسي في قسم العلوم المالية والمصرفية

  األخرى

  المجموع  الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية المتطلبات

  27  6 21 متطلبات الجامعة

  24  - 24 متطلبات الكلية

  60  - 60 متطلبات القسم

  21   حسب ما يحدده قسم التخصص الفرعي متطلبات التخصص الفرعي

  132     المجموع

  

  التخصص الفرعي -:رابعًا

  .ساعة معتمدة) 18(الذي يطرحه قسم العلوم المالية والمصرفية  

  لطلبة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية -1

  -:ساعة معتمدة وهي) 18(ويخصص لها  - :المتطلبات اإلجبارية. أ

  .410م .، م328م .، م316م .،، م337م .، م311م .م، 211م .م  
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ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التي يقدمها ) 3(ويخصص لها  - :متطلبات اختيارية. ب

  .498د .فما فوق، ويمكن ان يكون من بينها أ) 200(القسم من مستوى 

  -:ساعة معتمدة هي) 21(للطلبة من خارج كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  -2

  .410م .م328م .، م316م .، م311م .، م211م .، م210م .م: 18إجباري . أ

  498او  337م .م: 3اختياري . ب

  المساقات التي يقدمها قسم العلوم المالية والمصرفية

  المتطلبات السابقة  عدد الساعات اسم المساق رقم المساق

  -    3 رياضيات مالية  209م .م

  101، اد101مح  3  )1(مبادئ في المالية   210م .م

  210م .م  3  )2(مبادئ في المالية   211م .م

  210م .م  3 مبادئ التأمين  310م .م

  210م .م  3 إدارة االستثمار  311م .م

  210م .م  3 تمويل وادارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة  312م .م

   -  3 تشريعات مالية ومصرفية  313م .م

  210م .م  3 إدارة بنوك  316م .م

  210م م   3 عمليات مالية ومصرفية دولية  337م م 

  210م .م  3 الماليالتحليل  318م .م

  210م .م  3 التمويل الشخصي  319م .م

  210م .م   3 األسواق والمؤسسات المالية  328م .م

  211م .، م210م.م  3 إدارة مالية  410م .م

  موافقة رئيس القسم  3 تطبيقات مصرفية  412م .م

  موافقة رئيس القسم  3 تطبيقات مالية ومصرفية على الحاسوب  415م .م

  311م .م  3 إدارة المخاطر المالية  416م .م

  311م .م  3 إدارة المحافظ االستثمارية  418م .م

  316م.، م311م .م  3 إدارة االئتمان  419م .م

  318و  210م.م  3 التخطيط المالي للشركات  420م.م

  311م.م  3 رأس المال المغامر  421م.م

    3 بنوك اسالمية  422م.م

  موافقة القسم  3 موضوعات خاصة في المالية والمصرفية  495م .م

   200ق   3 بحث التخرج  499م .م
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  قسم العلوم المالية والمصرفية أعضاء هيئة التدريس في

 البريد االلكتروني                الرتبة  االسم
 malmwalla@yu.edu.jo أستاذ مشارك منــــــى ممدوح عــمر الــــموال

 gharibeh@yu.edu.jo أستاذ مساعد محمد عبد الرحمن عبد الله غرايبة
 Zeyad-766@yahoo.com أستاذ مساعد زياد محمد زريقات

 D_daradkah-@yu.edu.jo أستاذ مساعد ديما احمد درادكة

 dima@yu.edu.jo أستاذ مساعد ديما وليد الربضي
 AlGhazzawi@yu.edu.jo مــــدرس وفـــــاء عبد الله الـــغزاوي

 al-thahir76yu.edu.jo محاضر متفرغ بعقد أحالم عبدالله مفلح الظاهر

 Lama.a@yu.edu.jo محاضر متفرغ بعقد لما كريم فوزي عصفور
 maherk@yu.edu.jo محاضر متفرغ بعقد ماهر حسين خصاونة
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  قسم إدارة األعمال
 1993وبدأ بتقديم برنامج بكالوريوس إدارة األعمال منـذ إنشـائه، وفـي عـام      1982تأسس القسم عام 

يقوم القسم بتأهيل طلبته بالمعرفـة  . طرح القسم برنامج الماجستير في إدارة األعمال بمساريه الرسالة والشامل

يـوفر  . غيـرات والتطـورات المحليـة والعالميـة    النظرية والتطبيقية في إدارة األعمال والمهارات اإلداريـة لمجـاراة الت  

القسم أيضًا كوادر مؤهلة لتقديم خدمات التدريب واالستشارات في شتى مجاالت إدارة األعمال للقطـاعين العـام   

ــًا مــن خــالل لجــان تابعــة لصــندوق الملــك حســين          ــًا، وقــد تــم تقيــيم أداء القســم أكاديمي ــًا ودولي والخــاص محلي

ويبلــغ عــدد طــالب القســم فــي برنــامج البكــالوريوس لهــذا      (UNDP)المتحــدة اإلنمــائي  للتميــز، وبرنــامج األمــم  

طالـــب وطالبـــة وكـــذلك يبلـــغ عـــدد طلبـــة الماجســـتير فـــي   ) 862( 2011/2012الفصـــل األول للعـــام الجـــامعي  

  .طالب وطالبة) 148(تخصص إدارة األعمال 

  

  

Business.dept@yu.edu.jo  

  6605 فرعي 0096227211111هاتف 
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  درجة البكالوريوس في إدارة األعمالالخطة الدراسية ل

  -:ساعة معتمدة حسب المتطلبات التالية) 132(تمنح درجة البكالوريوس في إدارة األعمال بعد إتمام 

  متطلبات الجامعة: أوال

  :ساعة معتمدة وتشمل) 27(ويخصص لها 

  .ساعة معتمدة) 12(ويخصص لها : يةرمتطلبات إجبا. أ

  ساعة معتمدة ) 15(ويخصص لها : متطلبات اختيارية. ب 

  

  متطلبات الكلية: ثانيا

  :ساعة معتمدة وتشمل) 24(ويخصص لها 

 رمز
  المساق

 رقم
  المساق

  الساعات المعتمدة  اسم المساق

  3  )1(مبادئ في اإلدارة  101  أد

  3 مبادئ في االقتصاد الكلي 101  ق

  3 مبادئ في االقتصاد الرياضي 105  ق

  3  )1(مبادئ في المحاسبة  101  مح

  3  )1(مبادئ في المالية  210  م.م

  3  )1(إحصاء  107 حص

  3 اإلدارة العامة في األردن 160  أ.ع

  3 مهارات الحاسوب 100  ح.ن

  متطلبات القسم: ثالثا

  ساعة معتمدة ) 81(ويخصص لها 

 :ساعة معتمدة وتشمل) 81(ويخصص له : التخصص المنفرد

  :ساعة معتمدة) 72(متطلبات إجبارية بواقع   . أ

      ، 230، اد 281، ق 228، اد 220، تق 201ا .، ع200، ق 102، ق 102، مح 102اد 

     ، 493، اد 485، اد 480، اد 435، اد 428، اد 379ا .، ع350، اد 330، اد 303اد 

  . 341، اد 432، مح 422، تق 451أ، اد 309، اد 121حق 

    ، 251اد : ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية) 9(متطلبات اختيارية بواقع   . ب

 .490، اد 430، اد 498، اد 385، اد 470، ع أ 360اد 
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  توزيع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد في ادارة األعمال

  المجموع  الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية المتطلبات

  27 6 21 متطلبات الجامعة

  24 - 24 متطلبات الكلية

  81 9 72 متطلبات القسم

  132 المجمـــوع

  

 : ساعة معتمدة وتشمل) 60(ويخصص له : التخصص الفرعي/ التخصص الرئيسي في ادارة األعمال 

  :ساعة معتمدة) 57(متطلبات إجبارية بواقع   . أ

  ، 303، اد 230، اد 281، ق 228، اد 220، تق 201ا .، ع200، ق 102، ق 102، مح 102اد 

  . 422، تق 493، اد 485، اد 480، اد 435، اد 428، اد 379ا .، ع350، اد 330اد 

   ، 451، اد 341اد : ساعات معتمدة يختارها الطالب المساقات التالية) 3(متطلبات اختيارية بواقع   . ب

  .490 ، اد498اد 

ويسمح لطالب . ساعة معتمدة حسبما يحدده قسم التخصص الفرعي) 21(متطلبات التخصص الفرعي بواقع 

واألقسام ) االقتصاد، تكنولوجيا المعلومات، القانون: (إدارة األعمال بالتخصص الفرعي في الكليات التالية

العلوم السياسية، علم االجتماع والخدمة الرياضيات، اإلحصاء، الجيولوجيا، البيئة، لغات الحديثة، (التالية 

  ).االجتماعية، اللغة اإلنجليزية، االقتصاد والمصارف االسالمية

  التخصص الفرعي/ توزيع الساعات المعتمدة للتخصص الرئيسي إدارة األعمال

  المجموع  الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية المتطلبات

  27 6 21 متطلبات الجامعة

  24 - 24 الكليةمتطلبات

  60 3 57 متطلبات القسم

  21  حسبما يحددها قسم التخصص الفرعي متطلبات التخصص الفرعي

  132 المجمـــوع

  .ساعة معتمدة) 21(التخصص الفرعي في ادارة األعمال و يخصص له 

  لطلبة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية . 1

  ساعة معتمدة ) 18(ويخصص لها : متطلبات إجبارية. أ

  .428، اد 480، اد 435، اد 350أ، اد 309، اد 303اد 

  : المساقات التالية ساعات معتمدة يختارها الطالب من) 3(ويخصص لها : متطلبات اختيارية  . ت

  .485، اد 498اد   
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  للطلبة من خارج كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية. 2

  ساعة معتمدة ) 18(ويخصص لها : إجبارية متطلبات. أ

  .أ309، أد 350، أد 230، أد 303، أد 102، أد *101أد        

  

        : ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية) 3(ويخصص لها : متطلبات اختيارية. ب

  .485، اد 498اد 

  المساقات التي يطرحها قسم ادارة األعمال

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة عنوان المساق رقم المساق

  - 3  )1( مبادئ في اإلدارة  101أد 

  101أد  3  )2( مبادئ في اإلدارة  102أد 

  107حص  3 تطبيق الحاسوب في إدارة األعمال  228أد 

  102أد  3  )1(التحليل الكمي  230أد 

  102أد  3 االشراف التنظيمي  251أد 

  230أد  3 ادارة االنتاج  303أد 

  102أد  3 الريادة وإدارة المنشات الصغيرة  أ309أد 

  230أد  3)2(التحليل الكمي  330أد 

  102أد  3 إدارة المشاريع وضبط الجودة  341أد 

  102أد  3 إدارة الموارد البشرية  350أد 

  201ع ا  3 إدارة التغيير التنظيمي  360أد 

  102أد  3 إدارة األزمات  385أد 

  220تق  3 إدارة األعمال الدولية  428أد 

  428اد  3 تطبيقات األعمال الدولية  430أد 

  228أد  3 أنظمة المعلومات اإلدارية  435أد 

  435اد  3 إدارة المعرفة  451أ د 

  102اد  3 نظرية المنظمة  480أد 

  220تق 3 اإلدارة االستراتيجية  485أد 

  رئيس القسمموافقة 3 موضوعات إدارية معاصرة  490أد 

  موافقة رئيس القسم3 بحث التخرج  493أد 

  موافقة رئيس القسم 3 مهارات إدارية  498أد 

  

   

                                                      
  ).201ا .ع(، يتم أخذ مساق )101اد (في حالة أخذ الطالب من خارج الكلية لمساق   *
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 قسم ادارة األعمالفي  أعضاء هيئة التدريس

 يالبريد اإللكترون الرتبة االسم
 eco_fshaikh@yu.edu.joأستاذمحمد الشيخنجيب فؤاد
 arasheed@yu.edu.joأستاذمحمود الرشيد ابراهيم عادل
 jdoleh@yu.edu.joمشارك أستاذداود محمود ابودولة جمال
 ymelhem@yu.edu.joمشارك أستاذبني ملحمسليم فرحان يحيى

 akarasneh@yu.edu.joمساعد أستاذعبدالفتاح عبدالرحمن حسن كراسنه
 hasan.issa@yu.edu.joمساعد أستاذحسن العيسى حسن محمد

   أستاذ مساعد يزن خالد عبدالله مقدادي

  مساعدأستاذ  شذى محمود عبيدات 

  أستاذ مساعد إسالم أحمد خالد العزام

 Majedaz@yu.edu.joمدرسكامل علي العزام ماجد
 sfahd@yu.edu.joمتفرغ محاضرصالح الخطيب صالح فهد

 lubna@yu.edu.joمتفرغ محاضرهعطاالله سعيد بقل لبنى

   محاضر متفرغ نيفين طالل بني ملحم
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  قسم اإلدارة العامة
، وبــدأ بتقـديم برنــامج بكـالوريوس فــي اإلدارة العامـة منــذ إنشـاءه، وفــي عــام     1982تأسـس القســم عـام   

، بـــدأ بطـــرح برنامجـــا أخـــر لدرجـــة  2003العامـــة فـــي عـــام طـــرح القســـم برنـــامج ماجســـتير فـــي اإلدارة   1993

باإلضافة إلـى اإلشـراف علـى برنـامج اإلدارة      عاون مع قسم إدارة األعمالوذلك بالت) MA(الماجستير في اإلدارة 

  .الصحية بالتعاون مع كلية الجراحين اإليرلنديين في دبلن

طبيقية في مجاالت اإلدارة العامة بـالتركيز علـى   يقوم القسم بتأهيل طلبته بالمعرفة النظرية والمهارات الت

، وتقيـيم  المـوارد البشـرية، صـنع القـرار واإلدارة المحليـة     وتـدريب  تحليل السياسـات العامـة، تنميـة    رسم مواضيع 

  .إدارة المشاريع العامة

يــوفر القســـم أيضـــا كـــوادر مؤهلـــة لتقـــديم خـــدمات التـــدريب واالستشـــارات لمنظمـــات القطـــاعين العـــام  

كما ويسهم القسم في تقديم الخدمات االستشارية والتدريبيـة لألجهـزة الحكوميـة والمؤسسـات العامـة      . اصوالخ

  .والخارج والخاصة في األردن

  

Administration.dept@yu.edu.jo 

  6846  فرعي 0096227211111هاتف 
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  البكالوريوس في االداره العامةالخطة الدراسية لدرجة 

  -:معتمدة ساعة) 132(بعد إتمام المتطلبات التالية  داره العامةتمنح درجة البكالوريوس في اال

 متطلبات الجامعة: أوال

  :ساعة معتمدة وتشمل) 27(ويخصص لها 

  .ساعة معتمدة) 12(لها  يخصصو: متطلبات إجبارية. أ

  .ساعات معتمدة) 15(ويخصص لها : اختياريةمتطلبات . ب
  

  متطلبات الكلية: ثانيا

  :ساعة معتمدة وتشمل) 24(ويخصص لها 

 الساعات المعتمدة عنوان المساق رمز ورقم المساق
 3)1(مبادئ في االداره 101د .أ

 3)1(مبادئ في االقتصاد الكلي 101ق 
 3مبادئ في االقتصاد الرياضي105ق 
 3)1(مبادئ في المحاسبة 101مح 

 3)1(مبادئ في المالية 210م .م
 3)1(إحصاء 107حص 

 3اإلدارة العامة في األردن160أ .ع
 23مهارات الحاسوب 100ح .ن

  متطلبات القسم : ثالثا

  :ساعة معتمدة) 81(ويخصص لها 

  :ساعة معتمدة وتشمل) 69(ويخصص له : التخصص المنفرد -

 :ساعة معتمدة) 69(متطلبات إجبارية بواقع 

      ،230د .، أ220، تق 201أ .،ع361، مح 200، ق 161ق .، ح102د .، أ102، مح 102 ق

أ، 465أ .ع ،463أ .أ، ع373أ .، ع372أ .أ، ع371أ .، ع370أ.أ، ع369أ .أ، ع270أ .ع ،260أ .ع

  .414أ.، ع379أ.، ع321، مح 485د .، أ494أ .ع

  : ب من االتيساعات معتمدة يختار الطال) 12(متطلبات اختيارية بواقع  -

  فما فوق  200ساعات من المساقات التي يطرحها القسم من مستوى ) 6( - أ 

  -:فما فوق من االقسام التالية 200ساعات من مستوى ) 6( -ب 
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اللغة االنجليزية، كلية ) مساقات عالقات عامة(جميع اقسام كلية االقتصاد، قسم الصحافة واالعالم، 

علوم السياسية، قسم اللغات الحديثة، قسم االحصاء، قسم القانون، كلية الشريعة، قسم ال

  .الرياضيات، كلية تكنولوجيا المعلومات

  توزيع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد في اإلدارة العامة

 المجموع الساعات االختياريةالساعات اإلجبارية المتطلبات
 121527متطلبات الجامعة
 24-24متطلبات الكلية
 691281متطلبات القسم

 132المجمـــوع

  

  :ساعة معتمدة وتشمل) 81(ويخصص له : التخصص الفرعي/ التخصص الرئيسي اإلدارة العامة 

 :ساعة معتمدة) 60(متطلبات إجبارية بواقع  -

   ،230د .، أ220، تق 201أ .،ع361، مح 200، ق 161ق .، ح102د .، أ102، مح 102ق 

أ، 465أ .ع ،463أ .أ، ع373أ .، ع372أ .أ، ع371أ .، ع370أ.أ، ع369 أ.أ، ع270أ .،ع260أ .ع

  .485د .، أ494أ .ع

  . ساعة معتمدة حسبما يحدده قسم التخصص الفرعي) 21(متطلبات التخصص الفرعي بواقع  -

 :ويسمح لطالب اإلدارة العامة بالتخصص الفرعي في أي من أقسام الجامعة األكاديمية التالية

) تكنولوجيا المعلومات،علوم الحاسوب، القانون، الشريعةية االقتصاد والعلوم اإلدارية، جميع أقسام كل

  .اللغات، العلوم السياسية، اللغة االنجليزية) عالقات عامة(الرياضيات، االحصاء، الصحافة: (اقسام

  التخصص الفرعي/ توزيع الساعات المعتمدة للتخصص الرئيسي ادارة عامة 

 المجموع الساعات االختيارية اإلجباريةالساعات المتطلبات
 121527متطلبات الجامعة
 24-24متطلبات الكلية
 60-60متطلبات القسم

 21 حسبما يحددها قسم التخصص الفرعيمتطلبات التخصص الفرعي
 132المجمـــوع

  .ساعة معتمدة) 21(و يخصص له  اإلدارة العامةالتخصص الفرعي في 

  لطلبة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية . 1

   ساعة معتمدة) 15(ويخصص لها  :متطلبات إجبارية . أ

  463أ .، ع370أ .أ،ع270أ .، ع260أ.، ع201أ .ع
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 يطرحهالمساقات التي ا ساعات معتمدة يختارها الطالب من) 6(لها يخصص و :متطلبات اختيارية. ب

  .498د .يكون من بينها مساق أ ، ويمكن أنفما فوق 200من مستوى  القسم

  للطلبة من خارج كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية. 2

  ساعة معتمدة ) 21(لها يخصص و :متطلبات إجبارية. أ

  463أ.، ع370أ .أ، ع270أ.، ع260أ.، ع201أ .،ع102د.، أ101د .ا

 يطرحهاساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التي ) 6(لها  يخصصو :متطلبات اختيارية. ب

  .498د .، ويمكن أن يكون من بينها مساق أفما فوق 200القسم من مستوى 

  

  

  اإلدارة العامةأعضاء هيئة التدريس في قسم 

 البريد االلكتروني الرتبة االسم
 naim@yu.edu.joأستاذنعيم نصير

 khassawneh_anis@hotmail.comأستاذأنيس خصاونه

 Shiyab51@hotmail.comأستاذاحمد الشياب

 taamneh@yahoo.comأستاذمحمد الطعامنة

 أستاذرفعت الفاعوري

 muhrawabdeh@yahoo.comأستاذ مشاركمحمد الروابده

 ababnehr@yahoo.comأستاذ مساعدرائد عبابنه

محاضر متفرغ برتبة علي المستريحي 

 أستاذ مساعد
Amali997@yahoo.com 

 Tamara@yu.edu.joمحاضر متفرغتمارا يعقوب

 nquraan@yahoo.comمحاضر متفرغنور القرعان

 Anan_abuhummour@hotmail.comمحاضر متفرغ عنان أبو حمور
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  قسم التسويق
ينظــر القســم . ، وبــدأ بتقــديم برنــامج بكــالوريوس فــي التســويق منــذ إنشــاءه 1997تأســس القســم عــام 

 .حاليًا في مقترح لطرح برنامج ماجستير في ضوء حاجات الطلبة وواقع السوق، وسينطلق البرنامج قريبًا

والبحـث العلمـي فـي التسـويق لتأهيـل طلبتـه بالمعرفـة النظريـة         يحرص القسـم علـى التميـز فـي التـدريس      

يهــتم القسـم بالمســؤولية االجتماعيــة،  . والتطبيـق العملــي لتلبيـة حاجــات ســوق العمـل الديناميكيــة محليـًا ودوليــاً    

حيث يوفر كوادر مؤهلة لتقـديم خـدمات التـدريب واالستشـارات التسـويقية لـدعم احتياجـات األعمـال والمجتمـع          

كما ويحرص القسم على مراقبة وبحث القضايا اإلستراتيجية العالمية للمساهمة بتحسين أداء األعمـال  . يالمحل

ويعكـف القسـم حاليـًا علـى طـرح برنـامج ماجسـتير         والمنظمات غير الربحيـة، مـع دعـم حركـات حمايـة المسـتهلك      

فـــي الفصـــل األول  متخصـــص بالتســـويق باإلشـــتراك مـــع إحـــدى الجامعـــات المريكيـــة والـــذي سيباشـــر طرحـــه         

2012/2013.  

  

  

Marketing.dept@yu.edu.jo 

  6745فرعي  0096227211111هاتف 
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  درجة البكالوريوس في التسويقل الخطط الدراسية

  -:معتمدة ساعة) 132(بعد إتمام المتطلبات التالية التسويق تمنح درجة البكالوريوس في 

  متطلبات الجامعة: أوال

  :ساعة معتمدة وتشمل) 27(ويخصص لها 

  .ساعة معتمدة) 12(لها  يخصصو: متطلبات إجبارية. أ

 .ساعة معتمدة) 15(ويخصص لها : اختياريةمتطلبات . ب
  متطلبات الكلية: ثانيا

  :ساعة معتمدة وتشمل) 24(ويخصص لها 

  الساعات المعتمدة عنوان المساق رمز ورقم المساق

  3  )1(مبادئ في المحاسبة   101مح 

  3  )1(مبادئ في اإلدارة    101د .أ

  3 مبادئ في االقتصاد الكلي  101ق 

  3 مبادئ في االقتصاد الرياضي  105ق 

  3  )1(مبادئ في المالية   210م .م

  3 اإلدارة العامة في األردن  160أ .ع

  3 إحصاء لطلبة كلية االقتصاد  107حص 

  3  2الحاسوب  مهارات  أ 101ح .ن

  متطلبات القسم: ثالثا

  ساعة معتمدة ) 81(ويخصص لها 

 :ساعة معتمدة وتشمل) 81(ويخصص له : التخصص المنفرد

  :ساعة معتمدة) 75(متطلبات إجبارية بواقع  -

      ، 225، تق 223، تق 221،تق 220، تق 200، ق 121ق .، ح102، ق 102د .، أ102مح 

      ، 420تق  350د .، ا327، تق 324، تق 321، تق 320، تق 230د .، ا227، تق 226تق 

  .493، تق 435، أد427، تق 426، تق 424، تق 423، تق 422تق 

   

  -:المساقات التالية ساعات معتمدة يختارها الطالب من) 6(متطلبات اختيارية بواقع  -

   ،421، ق 407ق  ،207ق  ،331، مح 311، مح 309أد  ،491تق  ،425تق  ،329تق  ،328تق 

  .498، أد 328، م م 318، م م 311، م م 211، م م 469، ع أ 233، ع أ 201أ .، ع472ق 

  



152 
 

  توزيع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد في التسويق

  

  

  :ساعة معتمدة وتشمل) 81(ويخصص له : التخصص الفرعي/ التخصص الرئيسي تسويق

  :ساعة معتمدة) 60(متطلبات إجبارية بواقع  -

        ، 230د .، أ227، تق 225، تق 221، تق 220، تق 200، ق 102، مح 102د .، أ102ق 

      ، 427، تق 426،،تق 422، تق 420، تق 350د .، أ327، تق 324، تق 321، تق 320تق 

  .493، تق 435أد 

ويسمح . قسم التخصص الفرعي ساعة معتمدة حسبما يحدده) 21(متطلبات التخصص الفرعي بواقع  -

والعلوم  جميع األقسام في كلية االقتصاد: في المجاالت التالية لطالب التسويق بالتخصص الفرعي

اإلدارية، القانون، علوم الحاسوب، اإلحصاء،الرياضيات، اللغة اإلنجليزية، تكنولوجيا المعلومات، 

  .واللغات) في قسم الصحافة( والعالقات العامة 

  التخصص الفرعي/ توزيع الساعات المعتمدة للتخصص الرئيسي تسويق 

  المجموع  الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية المتطلبات

  27 15 12 متطلبات الجامعة

  24 - 24 متطلبات الكلية

  60 - 60 متطلبات القسم

  21  حسبما يحددها قسم التخصص الفرعي متطلبات التخصص الفرعي

  132 المجمـــوع

  .ساعة معتمدة) 21(و يخصص له  التسويقالتخصص الفرعي في 

  لطلبة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية . 1

   ساعة معتمدة) 15(ويخصص لها  :متطلبات إجبارية. أ

  ،420تق  ،321تق، 320تق ، 221تق  ،220تق 

  لمساقات الب من اساعات معتمدة يختارها الط) 6(لها يخصص و :متطلبات اختيارية. ب

  .498ويمكن ان يكون من بينها مساق أد . فما فوق 200من مستوى  القسم يطرحهاالتي 

 

  المجموع  الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية المتطلبات

  27 15 12 متطلبات الجامعة

  24 - 24 الكليةمتطلبات

  81 6 75 متطلبات القسم

  132 المجمـــوع
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  لية االقتصاد والعلوم اإلداريةللطلبة من خارج ك. 2

  ساعة معتمدة ) 18(لها يخصص و :متطلبات إجبارية  . أ

  ،420تق  ،321تق، 320تق ، 221تق  ،220، تق 101أد 

يختارها الطالب من المساقات التي يطرحها ساعات معتمدة ) 3(لها  يخصصو :متطلبات اختيارية. ب

  .: 498فما فوق ويمكن ان يكون من بينها مساق أد  200القسم من مستوى 

  

 التسويققسم  حهاالمساقات التي يطر
  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة عنوان المساق رقم المساق

  - 3 التسويق وحماية المستهلك 100تق 

  102د .أ 3 )1(مبادئ التسويق 220تق 

  220تق  3 )2(مبادئ التسويق 221تق 

  220تق  3 التسويق السياحي 223تق *

  220تق  3 التسويق الدولي 225تق 

  220تق  3 إدارة التجزئة 226تق 

  221تق  3 تطبيقات الحاسوب في التسويق 227تق 

  220تق  3 تسويق الخدمات 320تق 

  220تق  3 إدارة المبيعات 321تق 

  220تق  3 إدارة المنتج 324تق 

  220تق  3 إدارة الترويج 327تق 

  220تق  3 تجارة الجملة 328تق 

  220تق  3 التسويق المصرفي 329تق 

  220تق  3 سلوك المستهلك 420تق 

  220تق  3 إدارة التسويق 422تق 

  220تق +200ق  3 بحوث التسويق 423تق 

  227تق  3 التسويق اإللكتروني 424تق 

  220تق  3 تسويق صناعي 425تق 

  220تق  3 قنوات التوزيع 426تق 

  332تق  3 استراتيجيات التسويق 427تق 

  موافقة رئيس القسم 3 موضوعات خاصة في التسويق 491تق 

  موافقة رئيس القسم 3 بحث التخرج 493تق 

  في الخطة القديمة 323مكافئ لمساق تق  223مساق تق 

 في الخطة القديمة 325 مكافئ لمساق تق 225مساق 
 في الخطة القديمة 326مكافئ لمساق تق  226مساق تق 
 في الخطة القديمة 420مكافئ لمساق تق  330مساق تق 
  في الخطة القديمة  422مكافئ لمساق تق  332مساق تق 
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  أعضاء هيئة التدريس في قسم التسويق

  
  

   

 البريد االلكتروني الرتبة االسم

 r-hussein@yu.edu.joأستاذحسنرائف توفيق الحاج

 znsabbagh@yu.edu.joأستاذزهير نعيم الصباغ

 samis@yu.edu.joأستاذسامي أحمد الصمادي

 mkailani@yu.edu.joأستاذ مساعدمحمود محمد الكيالني

  مدرس هديل بهجت حداد

  khaledhailat@yu.edu.joمحاضر متفرغ خالد قاسم هيالت

  محاضر متفرغ محمد طه محمود طه
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  كلية الرتبية

ــام الجــــامعي    ــة العــ ــة فــــي بدايــ ــة التربيــ ــامًا  1988/1989أنشــــئت كليــ ــة هــــي ، وكانــــت تضــــم أقســ ثالثــ

ومــــع بدايــــة الفصــــل . بعــــد أن كانــــت قســــمًا فــــي كليــــة اآلداب التربيــــة، والفنــــون الجميلــــة، والتربيــــة الرياضــــية

ــامعي     ــام الجــ ــن العــ ــاني مــ ــي      1991/1992الثــ ــة هــ ــم التربيــ ــن قســ ــام عــ ــة أقســ ــت ثالثــ ــاهج  : انبثقــ ــم المنــ قســ

وفــــي بدايــــة الفصــــل  . التربيــــةوالتــــدريس، وقســــم اإلرشــــاد وعلــــم الــــنفس التربــــوي، وقســــم اإلدارة وأصــــول    

ــامعي    ــام الجــ ــن العــ ــاني مــ ــة       1992/1993الثــ ــة التربيــ ــتحداث كليــ ــم اســ ــية وتــ ــة الرياضــ ــم التربيــ ــل قســ انفصــ

انفصــــل قســــم الفنــــون الجميلــــة وتــــم اســــتحداث كليــــة  2001/2002الرياضــــية، ومــــع بدايــــة العــــام الدراســــي 

يــــة االبتدائيــــة عــــن قســــم المنــــاهج  انبثــــق قســــم الترب 2006/2007وفــــي العــــام الدراســــي   .الفنــــون الجميلــــة

  .والتدريس ليصبح القسم األكاديمي الرابع في الكلية

  :اآلتيةفي التخصصات  ةتمنح الكلية درجة البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتورا

  .معلم الصف، وتربية الطفل، واإلرشاد النفسي: البكالوريوس -1

  .واإلدارة المدرسيةالمناهج وطرق التدريس، : دبلوم التربية -2

منـــاهج وطـــرق تـــدريس اللغـــة العربيـــة، ومنـــاهج وطـــرق تـــدريس العلـــوم، ومنـــاهج وطـــرق    : الماجســـتير -3

ــة       ــدريس اللغــ ــرق تــ ــاهج وطــ ــة، ومنــ ــات االجتماعيــ ــدريس الدراســ ــتــ ــاهج ةاإلنجليزيــ ، ومنــ

وتكنولوجيـــــا التربيـــــة المهنيـــــة،  ، ومنـــــاهج وطـــــرق تـــــدريسرياضـــــياتوطـــــرق تـــــدريس ال

ــم ا ــيم، وعلـــ ــي،  التعلـــ ــاد النفســـ ــويم، واإلرشـــ ــنفس التربـــــوي، والقيـــــاس والتقـــ ــة  لـــ والتربيـــ

  .واإلدارة التربوية، واإلشراف التربوي، وأصول التربية، والتربية المهنيةالخاصة، 

منـــــاهج الدراســـــات االجتماعيـــــة وأســـــاليب تدريســـــها، ومنـــــاهج اللغـــــة العربيـــــة وأســـــاليب  : ةالـــــدكتورا -4

ــاليب تدر   ــوم وأســـ ــاهج العلـــ ــها، ومنـــ ــة  تدريســـ ــاهج اللغـــ ــها، ومنـــ ــيســـ ــاليب  ةاإلنجليزيـــ وأســـ

تدريســـــــها، وعلـــــــم الـــــــنفس التربـــــــوي، وأصـــــــول التربيـــــــة، واإلدارة التربويـــــــة، والقيـــــــاس  

  .والتقويم، واإلرشاد النفسي

تهــــدف الكليــــة إلــــى إعــــداد الكــــوادر المدربــــة مــــن المعلمــــين والمــــديرين والمشــــرفين والبــــاحثين فــــي  

  .ة من البرامج التربوية واإلشراف عليها وتنفيذهاالمجاالت التربوية من خالل إدارة مجموع

وللكليـــــة نشـــــاطات متنوعـــــة فـــــي إطـــــار خدمـــــة المجتمـــــع المحلـــــي تشـــــتمل علـــــى عقـــــد المـــــؤتمرات  

  .والندوات وإقامة المعارض وإعطاء المحاضرات والورش التدريبية

ــة          ــي الكليــ ــا فــ ــا وتطويرهــ ــات العليــ ــط الدراســ ــع خطــ ــر بجميــ ــادة النظــ ــًا بإعــ ــة دومــ ــتم الكليــ ــا  وتهــ بمــ

يضـــــمن مســـــايرتها للتطـــــورات العلميـــــة والتقنيـــــة وتحـــــديث مكوناتهـــــا لتلبـــــي حاجـــــات المجتمـــــع األردنـــــي           

  .والمجتمع العربي

  

education.fac@yu.edu.jo  

  3333فرعي   0096227211111هاتف 



156 
 

  كاديميةقسام األاأل

 قسم االرشاد النفسي وعلم النفس التربوي •

 قسم التربية االبتدائية  •

 وطرق التدريسقسم المناهج  •

 قسم االدارة وأصول التربية •
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  قسم علم النفس اإلرشادي والرتبوي
تحت اسم علم النفس التربوي، وتـم تسـميته اعتبـارًا مـن      1991/1992أنشئ القسم في العام الجامعي 

قسـم علـم الـنفس     2006 فـي شـهر أيلـول    ثم تم تسـمية القسـم  قسم اإلرشاد وعلم النفس التربوي،  1998عام 

 .اإلرشادي والتربوي

عضـو هيئـة تـدريس مـن مختلـف الرتـب األكاديميـة ويلتحـق بـه مـا يزيـد علـى             ) 38(يضم القسم حوالي 

يسـعى القسـم إلـى التطـوير واالنفتـاح علـى المجتمـع المحلـي ضـمن آليـة معينـة والقيـام             و. طالب وطالبـة ) 1371(

  .وأفراد المجتمع المحلي بدراسات تتناول المشكالت التي يعاني منها الطلبة في الجامعة

ويوجــد فــي القســم مختبــر لإلرشــاد النفســي يشــرف عليــه فنــي متخصــص فــي اإلرشــاد النفســي، ويقــدم      

ويوجــد فــي مختبــر اإلرشــاد   .المختبــر خدماتــه للطلبــة وأعضــاء هيئــة التــدريس وبعــض أفــراد المجتمــع المحلــي   

لراجعــة، وتجــري فيــه االختبــارات النفســية   األجهــزة مثــل كرســي االســترخاء وأدوات التغذيــة البيولوجيــة ا   أحــدث

ــة        . بأنواعهــا ــالخريجين المــؤهلين للعمــل مــع الطلب ــة والصــحية واالجتماعيــة ب ويرفــد القســم المؤسســات التربوي

  .والمرضى وذوي االحتياجات الخاصة على الصعيدين األردني والعربي

فـي تخصصـات علـم الـنفس      فـي اإلرشـاد النفسـي، ودرجـة الماجسـتير      يمـنح القسـم درجـة البكـالوريوس    و

التربــوي، واإلرشــاد النفســي والتربــوي، والقيــاس والتقــويم، والتربيــة الخاصــة، ودرجــة الــدكتوراه فــي تخصصــات   

  .علم النفس التربوي، واإلرشاد النفسي، والقياس والتقويم

  

psychology@yu.edu.jo  

 2222عي فر 0096227211111تف اه
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  االرشاد النفسيتخصص / بكالوريسالخطة الدراسية لدرجة ال

علم النفس اإلرشادي والتربـوي  في قسم  اإلرشاد النفسي،تخصص /تمنح درجة البكالوريوس في التربية

 1991لسـنة  ) 2(وفق الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكـالوريوس فـي جامعـة اليرمـوك رقـم      

، وذلـك بعـد   1976لسنة ) 76(بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم الصادرة 

  :المتطلبات اآلتية ساعة معتمدة وفق) 132( إتمام

  :متطلبات الجامعة: أوًال

  :ساعة معتمدة وتشمل) 27(خصص لها يو

  .ساعة معتمدة) 12(خصص لها ييدرسها جميع طلبة الجامعة، و :المتطلبات اإلجبارية. 1

  .ساعات معتمدة) 15(خصص لها ييدرسها جميع طلبة الجامعة، و: المتطلبات االختيارية. 2 

 ساعة معتمدة وتشمل) 18(خصص لها يو :متطلبات كلية التربية: ثانيًا

  المتطلبات اإلجبارية. 1

  :كاآلتيساعة معتمدة موزعة ) 12(خصص لها يو

رمز المساق

 ورقمه
 اسم المساق

الساعات

 المعتمدة
المتطلب 

 السابق
موضع التعديل بالنسبة 

 للخطة القديمة
  جديد  3 األسرة وتربية الطفل  131ت أ 

 جديد 3التعليم في األردن  102د ت
 جديد  3 أساسيات علم النفس التربوي   141ت س
  جديد  3  2مهارات حاسوبية    أ101ن ح 

  

  :المتطلبات االختيارية. 2

  :معتمدة يتم اختيارها من المساقات اآلتية اتساع) 6(خصص لها يو

رمز المساق 

 ورقمه
 اسم المساق

الساعات

 المعتمدة
المتطلب 

  السابق

موضع التعديل بالنسبة 

 للخطة القديمة
 جديد  3 التربية البيئية لألطفال  231ت أ 

 جديد  3 مهارات حياتية لألطفال  235ت أ 

 جديد   3 التعليم العامتعليم المواطنة في مراحل  238ت أ 

 جديد   3 حقوق الطفل في المجتمع األردني  305ت د 

 جديد  3 اإلرشاد في الطفولة المبكرة  316ت س 

 جديد  3 األطفال ذوو الحاجات الخاصة  346ت س 

 جديد  3 نماذج التعليم واستراتيجياته 153ت م 
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  :معتمدة وتشملساعة ) 87(وتخصص لها  :متطلبات التخصص: ثالثًا

  :ساعة معتمدة موزعة كما يأتي) 75(خصص لها يو: متطلبات التخصص اإلجبارية .1

رمز المساق 

 ورقمه
 اسم المساق

الساعات

 المعتمدة
المتطلب 

 السابق
موضع التعديل بالنسبة 

 للخطة القديمة
 قديم 3 مقدمة في اإلرشاد النفسي  111ت س 
 قديم 3مقدمة في نظريات اإلرشاد النفسي  113ت س 
 قديم  113ت س 3 مقدمة في اإلرشاد الجماعي  119ت س 
 قديم  3 مقدمة في علم النفس العام  142ت س 
  قديم  111ت س  3 االتصال في اإلرشاد النفسي  214ت س 

 قديم   3 علم النفس التطوري  242ت س 
 جديد  3 أساسيات البحث واألحصاء  251ت س 

نقل من مسار اإلرشاد  119ت س 3اإلرشاد باللعب 312ت س 

 المدرسي
 نقل من مسار اإلرشاد 119ت س 3التوجيه واإلرشاد المهني 313ت س 

 المدرسي
 جديد 3 إرشاد الموهوبين والمتفوقين  أ314ت س 
 جديد 3 االرشاد المدرسي  319ت س 

نقل من مسار اإلرشاد   113ت س  3 استراتيجيات االرشاد األسري  322ت س 

  األسري

 جديد  3 إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة  326ت س 

 جديد 242ت س  3 مشكالت الطفولة والمراهقة  334ت س 

نقل من مسار   3 صعوبات التعلم  345ت س 

 اإلرشادالمدرسي
نقل من مسار الفئات  251ت س  3 النمو العقلي وقياسه  353ت س 

  الخاصة

 جديد  214ت س 3مهارات الجلسة اإلرشادية أ413ت س 
  جديد  أ413ت س  9تدريبات ميدانية في اإلرشاد النفسي  أ416ت س 

 نقل من اختياري كلية  أ314ت س 3 التربية الخاصة  427ت س 
  قديم  334ت س  3 التكيف والصحة النفسية  440ت س 

 قديم 242ت س  3 تعديل السلوك  447ت س 
 قديم 251ت س 3مبادئ في القياس والتقويم 455ت س 
  قديم  455ت س 3اختبارات نفسية 456ت س 
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 :معتمدة موزعة كما يأتي اتساع )12(خصص لها يو :متطلبات التخصص االختيارية. 2
رمز المساق 

 ورقمه
 اسم المساق

الساعات

 المعتمدة
المتطلب 

  السابق

موضع التعديل بالنسبة 

 القديمةللخطة 
  جديد  3 المشكالت االجتماعية  256أ ج 

 جديد  3 وسائل اإلعالم والطفولة  232ت أ 
  جديد 3 العمل الجماعي في الطفولة المبكرة  233ت أ 

  نقل من اختياري كلية  3 الفكر التربوي اإلسالمي  203ت د 

 قديم   3 التنشئة االجتماعية  233ت س 
 قديم 3نظريات الشخصية 248ت س 
  قديم  3 مقدمة في علم النفس العيادي  244ت س 

  جديد   3 تربية األطفال في اإلسالم  307ت د 

  جديد  3 اإلساءة للطفل  252ت س 

نقل من مسار اإلرشاد   3 إرشاد الكبار والمسنين  411ت س 

  األسري

نقل من مسار الفئات   3 إرشاد األحداث والنزالء   315ت س 

 الخاصة
نقل من مسار اإلرشاد   3 مبادئ اإلرشاد األسري والزواجي  320س ت 

  األسري

 جديد 3تعلم القيم وتعليمها 258ت م 
  نقل من إجباري كلية  3 تصميم التعليم وأنماطه  335ت م 

  جديد  3 التربيةالحاسوب في  436ت م 

  :يكون على النحو اآلتياإلرشاد النفسي  لبكالوريوسوعليه، فإن توزيع الساعات المعتمدة 

 المجموع الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية المتطلبات
 27 1215متطلبات الجامعة
 18 126متطلبات الكلية

 87 12 75متطلبات التخصص
 132 9933المجموع
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  أعضاء هيئة التدريس في قسم علم النفس اإلرشادي والتربوي

 
    

 اإللكتروني بريدال الرتبة االسم
 Derar.Jaradat@yu.edu.joأستاذضرار محمد جرادات
 Audeh@yu.edu.joأستاذأحمد سليمان عودة

 yousefs@yu.edu.joأستاذيوسف خنيفس سوالمة
 A.A.Smadi@yu.edu.joأستاذاحمد عبدالمجيد الصمادي

 Farah@yu.edu.joأستاذعدنان محمد فرح
 Shadia.Tal@yu.edu.joأستاذشادية احمد التل

 Alawneh@yu.edu.joأستاذشفيق فالح عالونة
 Atoum@yu.edu.joأستاذعدنان يوسف العتوم
 Sawalhah@yu.edu.joأستاذمحمد احمد صوالحة

 rzghoul@yu.edu.joأستاذرافع الزغول

 Ibrahim.Yacoub@yu.edu.joاستاذ مشاركابراهيم محمد يعقوب
 Nasr.ali@yu.edu.joاستاذ مشاركنصرمحمد العلي

 Qwasmeh@yu.edu.joأستاذ مشاركأحمد يوسف قوا سمة
 Sammour@yu.edu.joأستاذ مشاركقاسم محمد سمور
 Magableh@yu.edu.joمشاركأستاذنصر يوسف مقابلة

 O.M.Bataineh@yu.edu.joأستاذ مشاركاسامه محمد بطاينة
 Shraifin@yu.edu.joأستاذ مساعدنضال كمال الشريفين

 Zaid.BaniAta@yu.edu.joأستاذ مساعدايد بني عطاز
 أستاذ مساعدتغريد حجازي

 A.M.Jaradat@yu.edu.joأستاذ مساعدعبد الكريم جرادات
 Hamouri@yu.edu.joأستاذ مساعدفراس الحموري

 A.D.Jarrah@yu.edu.joأستاذ مساعدعبد الناصر ذياب الجراح
 أستاذ مساعدقيس مقداد

 Shawashereh@yu.edu.joأستاذ مساعدعمر شواشره
 AbuGhazal@yu.edu.joأستاذ مساعدمعاوية ابو غزال

 محاضر متفرغمنار سعيد بني مصطفى
 محاضر متفرغالسيد علي جروان
 محاضر متفرغفيصل خليل الربيع

 محاضر متفرغعالء عبيدات
 متفرغمحاضرحمزه ربابعه

 محاضر متفرغاحمد الشريفين



162 
 

 قسم الرتبية االبتدائية

، ويهــدف القســم إلــى إعــداد     2006/2007 أســس قســم التربيــة االبتدائيــة فــي بدايــة العــام الجــامعي       ت

مرحلتـي ريـاض األطفـال والصـفوف األساسـية الثالثـة       وتـأهيلهم ل والتعلـيم   المعلمين الذين تحتاجهم وزارة التربية

. الـذي يهـدف إلـى دراسـة العديـد مـن المشـكالت التربويـة موضـوع اهتمـام القسـم            ،العلمـي  ويعـد البحـث  . األولى

والمشـاركة فـي    يهـدف القسـم إلـى خدمـة وزارة التربيـة والتعلـيم عـن طريـق عقـد النـدوات، والمحاضـرات،            كـذلك 

  .المبكرة عمليات تطوير المناهج التربوية في مرحلة الطفولة

فيـه فـي بدايـة الفصـل الدراسـي األول مـن العـام         للتربيـة العمليـة الـذي بـدأ العمـل      ويضم القسم برنامجـاً 

  .المبكرة امتالك الكفايات األدائية الالزمة للتدريس في مرحلة الطفولة لتمكين الطلبة من 1996/1997الجامعي 

للدراسات العليا فـي  إنشاء برنامج  إلىعضوًا ) 21(الذي يبلغ أعضاء هيئة التدريس فيه القسم  ويطمح

ويبلــغ عــدد . ، ال ســيما وأنــه يمــنح حاليــًا درجتــي البكــالوريوس فــي معلــم الصــف وتربيــة الطفــلالتربيــة االبتدائيــة

 .طالبًا وطالبة في تخصصي معلم الصف وتربية الطقل) 1486(الطلبة في القسم 

  

Elementaryedu.dept@yu.edu.jo  

 3222فرعي  0096227211111تف اه
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  تربية الطفلتخصص / البكالوريوسالخطة الدراسية لدرجة 

وفــق الشــروط تربيــة االبتدائيــة تخصــص تربيــة الطفــل، فــي قســم ال/تمـنح درجــة البكــالوريوس فــي التربيــة 

الصــادرة  1991لســنة ) 2(يرمــوك رقــم  المنصــوص عليهــا فــي تعليمــات مــنح درجــة البكــالوريوس فــي جامعــة ال     

، وذلـك بعـد إتمـام    1976لسـنة  ) 76(بموجب نظام منح الـدرجات العلميـة والشـهادات فـي جامعـة اليرمـوك رقـم        

  :المتطلبات اآلتية

   متطلبات الجامعة

  .معتمدة ساعة) 12(متطلبات الجامعة االجبارية : أوًال

  .معتمدة ساعة) 15(متطلبات الجامعة االختيارية : ثانيًا

   ساعة) 18(متطلبات الكلية 

 ساعة) 12(متطلبات الكلية االجبارية : أوًال
متطلب سابقعدد الساعات اسم المساق الرقمالرمز

   3األسرة وتربية الطفل131أ.ت
   3التعليم في األردن102د.ت
   3أساسيات علم النفس141س.ت
   23مهارات حاسوبية أ 101ح.ن

 ساعات) 6(متطلبات الكلية االختيارية : ثانيًا

 اسم المساق الرقم الرمز
عدد 

الساعات

متطلب 

 سابق
  3التربية البيئية لألطفال231أ.ت
  3مهارات حياتية لألطفال235أ.ت
  3تعليم المواطنة في مراحل التعليم العام238أ.ت
  3حقوق الطفل في المجتمع األردني305د.ت
  3اإلرشاد في الطفولة المبكرة316س.ت
  3األطفال ذوو الحاجات الخاصة346س.ت

  

 متطلبات التخصص

  ساعة) 75(متطلبات التخصص االجبارية : أوًال

المتطلب السابقعدد الساعات اسم المساقالرقمالرمز

    3تنمية المفاهيم الدينية واالجتماعية لألطفال120 أ.ت
    3المفاهيم الرياضية والعلميةتنمية121 أ.ت
    3تطور لغة األطفال ومفاهيمها130 أ.ت
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المتطلب السابقعدد الساعات اسم المساقالرقمالرمز

    3التعليم الحركي لألطفال220 أ.ت
    3صحة الطفل وتغذيته223 أ.ت
 120أ .ت 3العمل الجماعي في الطفولة المبكرة233 أ.ت
 130أ .ت 3كتب األطفال وأدبهم234 أ.ت
 120أ .ت 3وتعليمهتعلم القرآن الكريم237 أ.ت
 234أ .ت 3تنمية االستعداد اللغوي في رياض األطفال320 أ.ت
    3الموسيقى وأناشيد األطفال330 أ.ت
    3رسومات األطفال واشغالهم اليدوية331 أ.ت
 233أ .ت 3قضايا معاصرة في تربية الطفولة425 أ.ت
    3األولىتخطيط مناهج رياض األطفال والصفوف431 أ .ت
 سنة رابعة 9ميدان/تربية عملية لطلبة تربية الطفل446 أ.ت
    3فلسفة رياض األطفال وأهدافها303 د.ت
    3تربية األطفال في اإلسالم307 د.ت
    3علم النفس التطوري242س.ت
   3التنشئة االجتماعية233س.ت
 242س.ت 3تنمية تفكير األطفال343س.ت
    3التقويم في رياض األطفال والصفوف األولى355س.ت
 242س.ت 3تعديل السلوك447س.ت
    3تعلم القيم وتعليمها258 م.ت
    3تصميم الوسائل التعليمية وإنتاجها438 م.ت

  :ساعة يختارها الطالب من بين المواد التالية) 12(متطلبات التخصص االختيارية : ثانيًا

المتطلب السابقعدد الساعات المساقاسم الرقمالرمز

    3تعليم القراءة والكتابة لألطفال230 أ.ت
    3وسائل اإلعالم والطفولة232 أ.ت
    3مهارات التربية االجتماعية333 أ.ت
    3تعليم التربية الرياصية في الصفوف األولى344 أ.ت
    3التكامل في برامج األطفال430 أ.ت
    3مسرح ودراما األطفال433 أ.ت
    3علم نفس اللعبأ 232س.ت
    3صعوبات التعلم لدى األطفال247س.ت
    3مشكالت الطفولة والمراهقة334س.ت
    3التكيف والصحة النفسية440س.ت
    3الحاسوب في التربية436 م.ت
    3برامج األطفال وألعابهم المحوسبة451 م.ت
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 :يكون توزيع الساعات المعتمدة لبكالوريوس تربية الطفل على النحو اآلتي وعليه
 المجموع االختيارية اإلجبارية المتطلبات
 21627متطلبات الجامعة
 12618متطلبات الكلية

 751287متطلبات التخصص
 10824132المجموع

  

  
 معلم صفتخصص / بكالوريسالخطة الدراسية لدرجة ال

وفــق الشــروط  تربيــة االبتدائيــة، فــي قســم المعلــم الصــفتخصــص /تمــنح درجــة البكــالوريوس فــي التربيــة

 الصــادرة 1991لســنة ) 2(المنصــوص عليهــا فــي تعليمــات مــنح درجــة البكــالوريوس فــي جامعــة اليرمــوك رقــم       

، وذلـك بعـد إتمـام    1976لسـنة  ) 76(بموجب نظام منح الـدرجات العلميـة والشـهادات فـي جامعـة اليرمـوك رقـم        

  :المتطلبات اآلتية

  :ساعة معتمدة وتشمل) 27(خصص لها يو متطلبات الجامعة: أوًال

  .ساعة معتمدة) 12(خصص لها ييدرسها جميع طلبة الجامعة، و: المتطلبات اإلجبارية. 1 

  .معتمدة ساعة) 15(خصص لها ييدرسها جميع طلبة الجامعة، و: طلبات االختياريةالمت. 2 

  :ساعة معتمدة وتشمل) 18(خصص لها يو متطلبات كلية التربية: ثانيًا

  :كاآلتيساعة معتمدة موزعة ) 12(خصص لها يو: المتطلبات اإلجبارية .1

رمز المساق

 ورقمه
 اسم المساق

الساعات

 المعتمدة
المتطلب 

 السابق
موضع التعديل بالنسبة 

 للخطة القديمة
  جديد  3 األسرة وتربية الطفل  131ت أ 

 جديد 3التعليم في األردن  102د ت
 جديد  3 أساسيات علم النفس التربوي   141ت س
  جديد  3  2مهارات حاسوبية    أ101ن ح 

  :معتمدة يتم اختيارها من المساقات اآلتية اتساع) 6(خصص لها يو :المتطلبات االختيارية .2

رمز المساق 

 ورقمه
 اسم المساق

الساعات

 المعتمدة
المتطلب 

  السابق

النسبة بالتعديل  موضع

 للخطة القديمة
  جديد  3 التربية البيئية لألطفال  231ت أ 

  جديد  3 مهارات حياتية لألطفال  235ت أ 

  جديد   3 العامتعليم المواطنة في مراحل التعليم  238ت أ 

  جديد   3 حقوق الطفل في المجتمع األردني  305ت د 

  جديد  3 اإلرشاد في الطفولة المبكرة  316ت س 

  جديد  3 األطفال ذوو الحاجات الخاصة  346ت س 

 جديد  3 نماذج التعليم واستراتيجياته 153ت م 
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  متطلبات التخصص

 ساعة ) 75(متطلبات التخصص االجبارية : أوًال
المتطلب السابقعدد الساعات اسم المساقالرقمالرمز

    3)1(الرياضيات لمعلمي المرحلة االبتدائية 105 أ.ت
    3التربية االسالمية141 أ.ت
    3)1(العلوم لمعلمي المرحلة االبتدائية 142 أ0ت
    3مهارات اللغة العربية143 أ0ت
 105أ .ت 3)2(الرياضيات لمعلمي المرحلة االبتدائية 205 أ0ت
 143أ .ت 3تطبيقات لغوية للصفوف األولى224 أ.ت
 141أ .ت 3تعلم القرآن الكريم وتعليمه237 أ.ت
 142أ .ت 3)2(العلوم لمعلمي المرحلة االبتدائية 242 أ0ت
 224أ .ت 3تطبيقات تعبيرية للصفوف األولى324 أ0ت
   3مهارات التربية االجتماعية333 أ0ت
 143أ .ت 3تعليم اللغة العربية في الصفوف األولى340 أ0ت
    3تعليم التربية المهنية والفنية في الصفوف األولى342 أ0ت
 242أ .ت 3تعليم العلوم في الصفوف األولى345 أ0ت
 141أ .ت 3تعليم التربية اإلسالمية في الصفوف األولى348 أ0ت
 333أ .ت 3تعليم التربية اإلجتماعية في الصفوف األولى349 أ0ت
 205أ .ت 3تعليم الرياضيات في الصفوف األولى443 أ0ت
 345أ .ت 12ميدان/تربية عملية معلم صف447 أ0ت
 141أ .ت 3تربية األطفال في اإلسالم307 د0ت
   3إدارة الصف وتنظيمه423 د.ت
    3علم النفس التطوري242س.ت
   3التقويم في رياض األطفال والصفوف األولى355س.ت
   3برامج األطفال وألعابهم المحوسبة451 م.ت

 
 ساعة يختارها الطالب من بين المواد التالية) 12/ (متطلبات التخصص االختيارية: ثانيًا

المتطلب السابقعدد الساعات اسم المساقالرقم الرمز

    3التعليم الحركي لألطفال220 أ0ت
    3وسائل اإلعالم والطفولة232 أ.ت
    3كتب األطفال وأدبهم234 أ0ت
    3الموسيقى وأناشيد األطفال330 أ0ت
    3رسومات األطفال وأشغالهم اليدوية331 أ.ت
    3تعليم التربية الرياضية في الصفوف األولى344 أ.ت
    3في برامج األطفالالتكامل430 أ0ت
    3تخطيط مناهج رياض األطفال والصفوف األولى431 أ.ت
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المتطلب السابقعدد الساعات اسم المساقالرقم الرمز

    3تنمية تفكير األطفال343 س.ت
    3التنشئة االجتماعية233 س.ت
    3صعوبات التعلم لدى األطفال247 س.ت
    3تعليم القيم وتعلمها258 م.ت
    3الحاسوب في التربية436 م.ت
   3تصميم الوسائل التعليمية وإنتاجها438 م.ت

  

 :وعليه يكون توزيع الساعات المعتمدة لبكالوريوس معلم صف على النحو اآلتي
المجموع االختيارية اإلجبارية المتطلبات

 121527متطلبات الجامعة
 12618متطلبات الكلية

 751287متطلبات التخصص
 9933132لمجموعا
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  هيئة التدريس في قسم التربية االبتدائيةأعضاء 

 البريد اإللكتروني الرتبة االسم
 Ali.Barakat@yu.edu.joأستاذعلي احمد البركات

 Imad.Sadi@yu.edu.joمشاركأستاذعماد توفيق السعدي
 K.M.Omari@yu.edu.joأستاذ مشاركمحمد العمريخالد

 M.A.Momani@yu.edu.joأستاذ مشاركمحمد احمد المومني
 Eid.Kanan@yu.edu.joأستاذ مشاركعيد محمد كنعان

 S.M.Karasneh@yu.edu.joأستاذ مشاركسميح محمود كراسنة
 tjawarneh@yu.edu.joأستاذ مشاركطارق يوسف جوارنة

 Intisar@yu.edu.joدمساعأستاذانتصار غازي مصطفى
 Mamoun.Momani@yu.edu.joدمساعأستاذمأمون عاطف المومني

 Najadat@yu.edu.joمدرسحمد محمد نجاداتا
 Hadar@yu.edu.jo مدرس الحادرأحمدنجاح

 Salwa@yu.edu.joمدرسمراشدةمحمدسلوى
 Fatema.Sroor@yu.edu.joمدرسفاطمة محمد سرور

 fathieh@yu.edu.joمدرسفتحية ابراهيم الشبول
 A.Jawarneh@yu.edu.joمدرسعلي احمد جوارنة

 ali.omari@yu.edu.joمدرسعلي عبد الهادي العمري
 S.M.Qazaqzeh@yu.edu.joمدرسسليمان محمد قزاقزة

 M.N.Azam@yu.edu.joمدرسمحمد نايل العزام
 Fadel.Shatnawi@yu.edu.jo محاضر متفرغ شطناويسالمةفاضل
 salem.quran@yu.edu.joمساعد تدريسمحمد سالم القرعانسالم 

 Lana@yu.edu.joمساعد تدريسالنا يوسف الناصر
  مبعوثربابعةقاسمإبتسام

 مبعوثأبو الربفوزيماجدة
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 قسم املناهج والتدريس

الثــاني مــن الدراســي عملــه فــي بدايــة الفصــل كأحــد أقســام كليــة التربيــة باشــر قســم المنــاهج والتــدريس 

  :تحقيق األهداف اآلتية القسم إلى سعىوي .1991/1992العام الجامعي 

  .في المراحل التعليمية المختلفةللتدريس إعداد المعلمين  •

  .التربوية والنهوض بهاهدف إلى تطوير العملية ت التي ةث العلميوالبح إجراء •

 .من خالل إلقاء المحاضرات وعقد الندوات وورش العمل ألبناء المجتمع المحليخدمة المجتمع  •

 .المشاركة في تصميم مناهج وزارة التربية والتعليم وتطويرها •

  :الدرجات العلمية اآلتية عضوًا) 35( هيبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس فيويمنح القسم الذي 

، اإلنجليزيــةاللغــة  أســاليب تــدريس اللغــة العربيــة، وأســاليب تــدريس: فــي التخصصــات اآلتيــة دبلومالــ •

ــوم، وأســاليب تــدريس      ــة،   وأســاليب تــدريس الرياضــيات، وأســاليب تــدريس العل الدراســات االجتماعي

الرياضــية، وأســاليب تــدريس التربيــة   وأســاليب تــدريس التربيــة اإلســالمية، وأســاليب تــدريس التربيــة   

   .المهنية الفنية، وأساليب تدريس التربية

 اإلنجليزيـة منـاهج اللغـة   ومناهج اللغة العربية وأسـاليب تدريسـها،   : في التخصصات اآلتية ماجستيرال •

منـــاهج العلـــوم وأســـاليب تدريســـها،  ومنـــاهج الرياضـــيات وأســـاليب تدريســـها،  ووأســـاليب تدريســـها، 

ــها،    و ــاليب تدريسـ ــة وأسـ ــة المهنيـ ــاهج التربيـ ــومنـ ــها،   منـ ــاليب تدريسـ ــة وأسـ ــات االجتماعيـ اهج الدراسـ

  .التعليم اتكنولوجيوت

منــاهج اللغــة وتدريســها،  منــاهج الدراســات االجتماعيــة وأســاليب: فــي التخصصــات اآلتيــة هدكتوراالــ •

منــاهج العلــوم وأســاليب  وتدريســها،  وأســاليب اإلنجليزيــةمنــاهج اللغــة والعربيــة وأســاليب تدريســها،  

   .تدريسها
 

Curricula.dept@yu.edu.jo 
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  في الرتبية الدبلومالخطة الدراسية لدرجة 
  

  ساعة معتمدة)9(

  )متطلبات اجبارية عامة(

 ساعات معتمدة)9( 

  )المتطلبات اإلجبارية في أساليب التدريس حسب التخصص(

  اسم المساق  رمز المساق  التخصص    اسم المساق  المساق رقم

   األسس الفلسفية واالجتماعية في التربية 301ت د 

  أساليب تدريس

 التربية األسالمية

  )1(أساليب تدريس التربية اإلسالمية  أ401ت م 

  )2(أساليب تدريس التربية اإلسالمية  أ402ت م    مقدمة في علم النفس التربوي  341ت س 

تحليل محتوى مناهج وكتب التربية   أ403ت م    مقدمة في القياس والتقويم 455س ت 

  اإلسالمية

    

  أساليب تدريس

  اللغة العربية

تحليل المناهج والكتب المدرسية للغة  410ت م 

  العربية

  )1(أساليب تدريس اللغة العربية 411ت م       

  )2(أساليب تدريس اللغة العربية 412ت م       

  ساعات معتمدة)9(

  )اختيارية من مساقات الكلية(

  
  أساليب تدريس

  اللغة اإلنجليزية

  )1(اساليب تدريس اللغة االنجليزية  415ت م 

  أساليب تدريس القراءة والكتابة  416ت م   

  )2(أساليب تدريس اللغة اإلنجليزية  417ت م     اسم المساق  رقم المساق

    االدارة المدرسية  432ت د 
  تدريسأساليب 

الدراسات 

  االجتماعية

استخدام الخرائط والكرات األرضية في   420ت م 

  الدراسات االجتماعية

  )1(أساليب تدريس الدراسات االجتماعية  421ت م     ادراة الصف وتنظيمه  423ت د 

  )2(اساليب تدريس الدراسات االجتماعية  422ت م     النظام التربوي االردني  302ت د 

    في االدارة واالشراف التربويمقدمة   421ت د 
  أساليب تدريس

  العلوم

  تطور مناهج وبرامج تدريس العلوم  460ت م 

  )1(أساليب تدريس العلوم  461ت م     مباديء االشراف التربوي  434ت د 

  )2(أساليب تدريس العلوم  462ت م     مقدمة في البحث واالحصاء التربوي  351ت س 

    النفسيةالتكيف والصحة   440ت س 
  أساليب تدريس

  الرياضيات

  )1(أساليب تدريس الرياضيات  465ت م 

  )2(اساليب تدريس الرياضيات  466ت م     التوجيه واالرشاد في المرحلة االبتدائية  426ت س 

  مناهج وبرامج الرياضيات المدرسية  469ت م     تعديل السلوك  447ت س 

    اختبارات نفسية  456ت س 

  أساليب تدريس

  التربية الرياضية

  )1(اساليب تدريس التربية الرياضية  471ت م 

  )2(أساليب تدريس التربية الرياضية  472ت م     قراءات مختارة باللغة االنجليزية  200ت م 

استخدام الوسائل التعليمية وطرق   409ت م 

  انتاجها

  التدريس الفعال في التربية الرياضية  473ت م   

    وتطويره تخطيط المنهج  405ت م 
  أساليب تدريس

  التربية الفنية

  مدخل إلى التربية الفنية  475ت م 

  )1(اساليب تدريس التربية الفنية  476ت م     الحاسوب في التربية  436ت م 

  )2(أساليب تدريس التربية الفنية  477ت م     الحاسوب والتقنيات التعليمية  437ت م 

    التربية البيئية  463ت م 
  أساليب تدريس

  التربية المهنية

  مدخل إلى التعليم المهني  480ت م 

  )1(أساليب تدريس التربية المهنية   481ت م     التربية الوطنية والبيئية  455ت م 

  )2(اساليب تدريس التربية المهنية  482ت م       
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  أعضاء هيئة التدريس في قسم المناهج والتدريس

 إلكتروني بريدال الرتبة االسم

 Amal.Khasawneh@yu.edu.jo  أستاذ  عبدالله خصاونةأمل 

 subbarini@yu.edu.jo  أستاذ  محمد سعيد الصباريني

 ibrahimr@yu.edu.jo  أستاذ  ابراهيم فيصل الرواشده

 Khataibeh@yu.edu.jo  أستاذ  عبدالله محمد خطايبه

 qaoud@yu.edu.jo  أستاذ ابراهيم عبد القادر القاعود

 Elaimat@yu.edu.jo  أستاذ  محمد عليمات

 Ghazi.Rawagah@yu.edu.jo  أستاذ  غازي رواقه

 tmaa@yu.edu.jo  أستاذ محمد عبد الرحمن طوالبه

 ahersh@yu.edu.jo  أستاذ  عايد حمدان الهرش

 A.M.Omari@yu.edu.jo  أستاذ  اكرم محمود العمري

 oglahsm@yu.edu.jo  أستاذ  عقله محمود الصمادي

 rubab@yu.edu.jo  أستاذ  ربا فهمي البطاينة

 Hamdan.Nasir@yu.edu.jo  أستاذ  حمدان نصر

 AbuJamous@yu.edu.jo  أستاذ  عبد الكريم أبو جاموس

 Jalled@yu.edu.jo  أستاذ ماجد الجالد

   أستاذ مشارك  سالم الخوالدة

 Khazalih@yu.edu.jo أستاذ مشارك  تيسير محمد الخزاعله

 Lutfi.Khatib@yu.edu.jo  أستاذ مشارك لطفى محمد الخطيب

 hamed@yu.edu.jo  أستاذ مشارك  حامد مبارك العبادي

 Basem@yu.edu.jo أستاذ مشارك  باسم يوسف الصرايره

 A.A.BaniAbdelRahman@yu.edu.jo  أستاذ مشارك عبد الله بني عبد الرحمن

 M.A.Abudalboh@yu.edu.jo  أستاذ مشارك عبدالكريم ابودلبوح موسى

 M.S.Heyari@yu.edu.jo  أستاذ مشارك الحياري محمود

   أستاذ مشارك  سامر خصاونة

 Makhzoumi@yu.edu.jo  أستاذ مشارك فالح المخزوميخلف 

 AbulHaija@yu.edu.jo  أستاذ مشارك  خلدون أبو الهيجاء
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 rashour@yu.edu.jo  أستاذ مشارك  راتب عاشور

   أستاذ مشارك  عبد الكريم الحداد

 Eyadat@yu.edu.jo  مشاركأستاذ   يوسف أحمد عيادات

   أستاذ مساعد  محمد عالونة

   أستاذ مساعد  ربى مقدادي

 m-omari@yu.edu.jo  مدرس  محمد العمري

 Muad@yu.edu.jo  محاضر متفرغ  معاذ الشياب

 alomariwh@yu.edu.jo  محاضر متفرغ  وصال العمري

  محاضر متفرغ  وليد نوافلة

  محاضر متفرغ  آمال ملكاوي

 khalidf@yu.edu.jo  متفرغ محاضر خالد فياض الخالدي

   محاضر متفرغ  هادي محمد طوالبة

   محاضر متفرغ عبير محمد الرفاعي

   محاضر متفرغ  محمد الخوالدة

   محاضر ضيف الله مقابله ابراهيم
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 قسم اإلدارة وأصول الرتبية

الحقــل التربــوي كــالمعلمين   ويهــدف إلــى رفــع مســتوى العــاملين فــي   1991/1992القســم عــام أنشــئ 

والتعليم، ويقوم القسم بتوجيـه أعضـاء هيئـة التـدريس      المدارس والمشرفين التربويين في وزارة التربية يريومد

  .دةوجو لها عالقة باإلدارة واإلشراف التربوي من تدريب وقيادةالتي  والطلبة إلى عمل البحوث التربوية

تأهيليــة ويقــدم  التربويــة والمعاهــد الو مــدارسال ذلــكيقــدم القســم خــدمات للمجتمــع المحلــي بمــا فــي    

 .التربوي وبخاصة في اإلدارة المدرسية واإلشراف االستشارات اإلدارية واإلشرافية في الحقل التعليمي

فــي مجموعــة مــن عضــو هيئــة تــدريس ) 17(والبــالغ عــددهم التــدريس فــي القســم يشــارك أعضــاء هيئــة 

والتعلـيم فـي إقلـيم الشـمال بشـأن أسـس ترقيـة المعلمـين والمشـرفين والعـاملين            اللجان التابعة لمديريات التربية

جيـة  والتكنولو التربوي، كما يعملون علـى عقـد المحاضـرات والنـدوات فـي ضـوء المسـتجدات العلميـة         في القطاع

  .والصفية واإلشراف التربوي في الحقل التعليمي وبالتحديد في مجال اإلدارة التربوية والمدرسية

 :يمنح القسم

 .المدرسية درجة الدبلوم في اإلدارة -1

 .التربوية، واإلشراف التربوي درجة الماجستير في تخصصات أصول التربية، واإلدارة -2

  .التربوية التربية،واإلدارةتخصصي أصول  في درجة دكتوراه الفلسفة -3
 

Adminedu.dept@yu.edu.jo 
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  اإلدارة املدرسيةتخصص /  في الرتبية الدبلومالخطة الدراسية لدرجة 
  

  )9(متطلبات تخصص اجبارية    ساعة معتمدة 9: متطلبات إجبارية

  اسم المساق رقم المساق  اسم المساق  المساقرقم 

 اإلدارة المدرسية432ت د  األسس الفلسفية واالجتماعية 301ت د 
 تدريبات ادارية433ت د  مقدمة في البحث التربوي واإلحصاء 351ت س 
 مقدمة في اإلدارة التربوية واإلشراف431ت د  مقدمة في علم النفس التربوي 341ت س 

        

  ساعات) 9(مساقات حرة مما تقدمه أقسام الكلية األخرى 

 اسم المساقرقم المساق اسم المساق رقم المساق
 الحاسوب في التربية 436ت م  النظام التربوي 302ت د 
 الحاسوب والتقنيات التعليمية437ت م  خصائص ثقافة الطفل 304ت د 
 الوسائل التعليمية409ت م  حقوق الطفل في المجتمع 305ت د 
 مبادئ في القياس والتقويم455ت س  ادارة الصف وتنظيمه 423ت د 
 التكيف والصحة النفسية440ت س  السلوك التنظيمي 437ت د 
 تعديل السلوك 447ت س  تخطيط المناهج 405ت م 
  االبتدائية التوجيه واالرشاد في المرحلة  426ت س  انجليزي/قراءات تربوية مختارة  300ت م 

    مبادئ االشراف التربوي 434ت د 

  أعضاء هيئة التدريس في قسم اإلدارة وأصول التربية

 البريد اإللكتروني الرتبة االسم
 Mkhawaldeh@yu.edu.joأستاذمحمد محمود خوالدة

 Alhiary@yu.edu.joأستاذحسن أحمد الحياري
 Shraideh@yu.edu.jo أستاذ هيام نجيب الشريدة
 Olimat@yu.edu.jo أستاذ صالح ناصر عليمات

 adnan@yu.edu.jo أستاذ عدنان بدري االبراهيم
 Atari@yu.edu.joأستاذعارف عطاري

 أستاذ محمد علي عاشور
 Abdulnabi@yu.edu.joمشاركأستاذعلي جبران

 A.Y.Hijazi@yu.edu.joمشاركأستاذعبد الحكيم حجازي
 Salameh@yu.edu.joأستاذ مشارك كايد محمد سالمة

 AbuAshour@yu.edu.joأستاذ مشارك خليفه مصطفى أبو عاشور
 Nawaf.Shatnawi@yu.edu.joأستاذ مشارك شطناوينواف

 أستاذ مشاركمنيرة الشرمان
 omark@yu.edu.joأستاذ مساعدعمر محمد خصاونة

 أستاذ مساعد أحمد رضوان
 أستاذ مساعد نوار قاسم الحمد
 Mohammads@yu.edu.joأستاذ مساعدمحمد بني هاني
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 فنون الجميلةال كلية
أعضــاء هيئــة تــدريس فقــط ) 4(البدايــة كقســم للفنــون الجميلــة يضــم الفنــون الجميلــة فــي  كليــة تتأسســ

كلية التربية والفنون التي تم إنشاؤها فـي العـام الجـامعي     م، ثم ضمن أقسام1981ن أقسام كلية اآلداب عام ضم

  .م تم تحويل القسم إلى كلية بذات اإلسم2001لعام م، وفي ا1988/1989

  :موزعين على أربعة أقسام أكاديمية هي عضو هيئة تدريس) 60(كلية الفنون الجميلة تضم 

  .التصميم، والفنون البصرية، والموسيقا، والدراما

  :ة درجة البكالوريوس والماجستير في التخصصات التاليةتمنح الكلي

  .التصميم، والفنون البصرية، والموسيقا، والدراما: البكالوريوس

 .الفنون البصرية، والموسيقا: الماجستير
بهـدف رعايـة وتطـوير     تعلـيم فـي مجـاالت الفنـون المختلفـة     قدمت الكليـة ومـا زالـت نوعيـة متقدمـة مـن ال      

ليكــون لهــم حضــور ملمــوس فــي ســوق العمــل    ،ريجهم بكفــاءات علميــة وعمليــة متميــزة شخصــية الدارســين وتخــ 

  .داخليًا وخارجيًا

  

finarts.fac@yu.edu.jo 
  2581فرعي   0096227211111هاتف 

  

  

  كاديميةقسام األاأل

 البصريةقسم الفنون  •
 قسم الدرامـــا •
 التطبيقيةقسم التصميم والفنون  •
 قسم الموسيقا •
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  البصريةقسم الفنون 
يمــنح القســم درجــة البكــالوريوس فــي     .1981تأســس قســم الفنــون البصــرية فــي جامعــة اليرمــوك عــام      

التصـــوير، والرســـوم التوضـــيحية، وتكنولوجيـــا الفنـــون البصـــرية،  : الفنـــون البصـــرية بتخصصـــاته الدقيقـــة التاليـــة 

) 12(يضـم القسـم حـوالي    . درجة الماجستير في الفنـون البصـرية   كذلكويمنح . والتربية الفنية والثقافة البصرية

  .طالبًا وطالبة)  350(ويلتحق به ما يزيد على  ،تب األكاديميةالروعضو هيئة تدريس من مختلف 

إلـى تـدريس الفـن كمـنهج تقنـي وعلمـي مهـم فـي بنـاء مجتمـع أجمـل وأرقـى              قسم الفنون البصرية يهدف

وأمثل، ويهدف كذلك إلى تأهيل خـريجين مختصـين ومحتـرفين فـي حقـول الفنـون البصـرية، قـادرين علـى تحمـل           

قـد جـاء تأسيسـه كحاجـة ملحـة لتلبيـة حاجـات المؤسسـات المهنيـة          فة الفنون البصـرية،  المسؤولية في نشر رسال

ة، وكمـنهج حيـاة يسـهم فـي تنميـة المجتمـع       لمختلفـ والتربوية العامة والخاصة لتـدريس الفنـون الجميلـة بحقولهـا ا    

لي والخـارجي فـي   يتطلع القسـم إلـى أداء دوره األنسـب واألبـرز علـى الصـعيد الـداخ       . كغيره من العلوم والمعارف

جميع تخصصاته الفنية من خالل التحديث المستمر فـي سياسـاته وبرامجـه التعليميـة وخططـه الدراسـية ليواكـب        

  .2011وقد تغير اسم القسم من الفنون التشكيلية إلى الفنون البصرية عام  متطلبات العصر

  

  

plastic@yu.edu.jo  

 3409فرعي  0096227211111هاتف 
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  قسـم الفنون البصرية/في الفنون البصرية الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس
  

) 132(هو  الفنون البصريةالحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في 

  :موزعة كالتالي ساعة معتمدة

  

 اختياريةمتطلبات متطلبات إجبارية المتطلب
متطلبات 

 تخصص دقيق
 المجموع

 27 -1215 متطلبات جامعة
 18 -153 متطلبات كلية 
 87 33 459 متطلبات قسم

 132 33 27 72  المجموع
  

  :الفنون البصريةالتخصصات التي يطرحها قسم 

 
  التخصصات الجديدة  الرقم

 التصوير والرسوم التوضيحية -1
 البصريةتكنولوجيا الفنون  -2
 التربية الفنية والثقافة البصرية -3

  

  ).ب.ف: (فنون البصريةالترميز الخاص بقسم ال

  : يالعشر الرقم مدلول

 عامة وتأسيسيةيع ضامو 0
 عملية ونظرية يعضامو 1
 أسس ومبادئ 2
 التصوير والرسوم التوضيحية  3
 التربية الفنية والثقافة البصرية 4
 تكنولوجيا الفنون البصرية  5
 مساقات عملية متقدمة 6
 مشاريع تخرج 9
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  :الجميلة متطلبات كلية الفنون

  :ساعة معتمدة وتشمل) 18(لها ويخصص 

  :اإلجبارية الكلية متطلبات
  :ساعة معتمدة موزعة كالتالي) 15(ويخصص لها 

  الساعات

 المعتمدة
 اسم المساق

رمز المساق 

 ورقمه
الموسيقامدخل إلى 3 101ف م
مهارات حاسوب  3 100ح  ن
مقدمة في علم الجمال 3 102ف ت
  203ف ب مدخل إلى الفن اإلسالمي  3

مدخل الى الدراما 3 208ف د 
:المجمــــــــــوع 15

  

 : متطلبات الكلية االختيارية
  :يختارها الطالب مما يليمعتمدة  اتساع) 3(ويخصص لها 

  الساعات

 المعتمدة
 رمز المساق ورقمه اسم المساق

الحياة الموسيقية في األردن 3 أ100ف م 

مقدمة في المسرح 3 110ف د 
اإللكترونيةةتصميم الصفح 3 أ150ف ت 

) 1(الفنون البصرية  3 100 بف 
  

  :تطلبات قسم الفنون البصريةم

 :ساعة معتمدة وتشمل) 87(لها ويخصص 
 : المتطلبات اإلجبارية

  :ساعة معتمدة موزعة كما يلي) 45(لها ويخصص 

 اقــم المســاس رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 - 4 1 3)1(الرسم والتصوير  101ف ب 
 - 0 3 3) 1(تاريخ الفن  102ف ب 
 101ف ب  4 1 3) 1(التكوين  130ف ب 
 - 4 1 3التصوير الفوتوغرافيتكنولوحيا  152ف ب 
 102ف ب  0 3 3) 2(تاريخ الفن  202ف ب 
 101ف ب  4 1 3)2(الرسم والتصوير  211ف ب 
 - 4 1 3األلوان نظريًا وعمليًا 212ف ب 
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 اقــم المســاس رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 101ف ب  4 1 3التشريح في الفن 213ف ب 
 101ف ب  4 1 3أسس التصميم ثنائي وثالثي األبعاد 221ف ب 
 101ف ب  4 1 3)1( تكنولوجيا الخزف 250ف ب 
 101ف ب  4 1 3فن النحت 251ف ب 
 101ف ب  4 1 3الزخرفة اإلسالمية 301ف ب 
 202ف ب  0 3 3تاريخ الفن الحديث والمعاصر 302ف ب 
 - 0 3 3النقد الفني 303ف ب 
 250ف ب  4 1 3الجداريات :الخزف 350ف ب 

       45 المجمـــــــوع

  

  :االختياريةمتطلبات ال
  

  :معتمدة يختارها الطالب مما يلي اتساع) 9(ويخصص لها 

 اقــم المســاس رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 - 4 1 3 )1(الرسم باستخدام الحاسوب  214 بف 

 152ف ب  4 1 3 التصوير الفوتوغرافي 252ف ب 
 214 4 1 3 )2(الرسم باستخدام الحاسوب  314 بف 

 - 4 1 3 الحر الرسم 316ف ب 
 - 4 1 3 الخط العربي 317ب ف 

 - 4 1 3 العلوم والحياة البرية/ الرسوم التوضيحية 333ف ب 
 - 4 1 3 رسوم الكرتون والتصميم 334ف ب 
 250ف ب  4 1 3 صناعة القوالب 351ف ب 
 252ف ب  4 1 3 التصوير الفوتوغرافي الرقمي 352ف ب 
 - 4 1 3 إنتاج األواني الخزفية 353ف ب 
 - 4 1 3 الطباعة الجرافيكية المسطحة 354ف ب 
 - 0 3 3 تاريخ الحرف التقليدية  355 ف ب

  نظريات االتصال المرئي 370 بف 

 
3 3 0 - 

 314ف م  4 1 3 الفنون الرقمية 414ف ب 
 250ف ب  4 1 3  النحت الخزفي  450ف ب 
 - 4 1 3 تشكيل آلمينا وصب المعادن 456ف ب 
 - 0 3 3 فنون الكتاب 460ف ب 
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 اقــم المســاس رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 - 0 3 3 التصوير اإلسالمي 461ف ب 
 - 0 3 3 الفن العربي في القرن العشرين 462ف ب 
 - 0 3 3 ندوة في التربية الفنية والثقافة البصرية 463ف ب 
 302ف ب  0 3 3 دراسة أبداعية في الفن والتكنولوجيا 464ف ب 
 302ف ب  0 3 3 ندوة في علم الجمال 465ف ب 

       9 المجمـــــــوع

  

 : التخصص الدقيقمتطلبات 
  :موزعة كما يلي إجبارية )ساعة معتمدة 33(التوضيحية التصوير و الرسوم  تخصص

 اقــم المســاس رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 130ف ب  4 1 3 )2(التكوين  230ف ب 
 101ف ب  4 1 3 والتقنيات الخامات: الرسم والتصوير 231ف ب 
 - 4 1 3 الرسم والتصوير المائي 232ف ب 
 230ف ب  4 1 3 الرسم والتصوير الزيتي 330ف ب 
 230ف ب  4 1 3 الرسم والتصوير الجداري 331ف ب 
 - 4 1 3 والتصوير على الزجاج مالرس 332ف ب 
 331ف ب  4 1 3 تكنولوجيا ترميم وصيانة اللوحات 430ف ب 
 230ف ب  4 1 3 تكنولوجيا الرسوم التوضيحية 433ف ب 
 230ف ب  4 1 3 الرسوم التوضيحية لكتب األطفال 434ف ب 
 - 0 3 3  التصوير اإلسالمي  461ف ب 

 م 490ف ب 
التصوير والرسوم (مشروع تخرج 

 4 1  3 )التوضيحية
جميع مساقات 

لتخصص ا

  الدقيق

       33  المجمـــــوع

  

 :موزعة كما يلي إجبارية )ساعة معتمدة 33( تكنولوجيا الفنون البصريةتخصص . 2

 اقــم المســاس رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 152ف ب  4 1 3 التصوير الفوتوغرافي 252ب ف 

 101ف ب  4 1 3  تكنولوجيا الحفر والتغليف  253ف ب



181 
 

 اقــم المســاس رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 101ف ب  4 1 3  والطباعة) السلك سكرين(تكنولوجيا   254ف ب 
 101ف ب  4 1 3  تصميم المجوهرات واألزياء  255ف ب 
 101ف ب  4 1 3  تكنولوجيا الخشب والمعادن  256ف ب

 252ف ب  4 1 3  التصوير الفوتوغرافي الرقمي  352ف ب 
 - 4 1 3  النحت خامات وتقنيات  356ف ب 
 350ف ب  4 1 3 النحت الخزفي 450ف ب 
 251ف ب  4 1 3 الفراغي النحت  451 ف ب
 450ف ب  4 1 3 التزجيج: الخزف 459 ف ب

 ت 490ف ب 
تكنولوجيا الفنون : مشروع تخرج

 4 1 3 البصرية 
جميع مساقات 

 التخصص الدقيق

       33  المجمـــــوع

  

  :موزعة كما يلي إجبارية )ساعة معتمدة 33( تخصص التربية الفنية والثقافة البصرية. 3

 اقــم المســاس رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 -  - 3 3 نظريات وتطبيقات: التربية الفنية 240 ف ب
 -  - 3 3 وطرق تدريس الفنونمناهج  241 ف ب
 240ف ب   - 3 3 تطور المهارات الفنية عند األطفال 242 ف ب
 240ف ب  -  3 3 المتحف والثقافة البصرية 343 ف ب
 240ف ب  4 1 3 التكنولوجيا في التربية الفنية 344 ف ب
 101ف ب  4 1 3 الجرافيك والطباعة 345 ف ب
 250ف ب  4 1 3 )2(تكنولوجيا الخزف  357 ف ب
 101ف ب  4 1 3 يدويةالحرف ال 440 ف ب
 --- 4 1 3 النحت وصناعة القوالب 441 ف ب
 130ف ب  4 1 3 الرسم والتصوير التجريبي 442 ف ب

  ق490 ف ب
التربية الفنية والثقافة : مشروع تخرج

 البصرية

  

3 1 4 
جميع مساقات 

التخصص 

 الدقيق
        33  المجمـــــوع
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  المساقات التي يطرحها قسم الفنون البصرية

 اقــم المســاس رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
  -  0  3 3  )1(الفنون البصرية   100ف ب

 - 4 1 3 )1(الرسم والتصوير  101ف ب 
 - 0 3 3 ) 1(تاريخ الفن  102ف ب 
 101ف ب  4 1 3 ) 1(التكوين  130ف ب 
 - 4 1 3 التصوير الفوتوغرافيتكنولوحيا  152ف ب 
 102ف ب  0 3 3 ) 2(تاريخ الفن  202ف ب 
 - 0 3 3 مدخل إلى الفن اإلسالمي 203ف ب 
 - 0 3 3 )2(الفنون البصرية  204ف ب 
 101ف ب  4 1 3 )2(الرسم والتصوير  211ف ب 
 - 4 1 3 األلوان نظريًا وعمليًا 212ف ب 
 101ف ب  4 1 3 التشريح في الفن 213ف ب 

 - 4 1 3 )1(الرسم باستخدام الحاسوب  214 بف 
  101ف ب  4 1 3 أسس التصميم ثنائي وثالثي األبعاد 221ف ب 
 130ف ب  4 1 3 )2(التكوين  230ف ب 
 101ف ب  4 1 3 والتقنيات الخامات: الرسم والتصوير 231ف ب 
 - 4 1 3 الرسم والتصوير المائي 232ف ب 
 - 0 3 3 نظريات وتطبيقات: التربية الفنية 240 ف ب
 - 0 3 3 وطرق تدريس الفنونمناهج  241 ف ب
 240 ف ب 0 3 3 تطور المهارات الفنية عند األطفال 242 ف ب

 101ف ب  4 1 3 )1( تكنولوجيا الخزف 250ف ب 
 101ف ب  4 1 3 فن النحت 251ف ب 

 152ف ب  4 1 3 التصوير الفوتوغرافي   252ب ف 
  101ف ب  4 1 3 تكنولوجيا الحفر والتغليف  253ف ب 
  101ف ب  4 1 3 والطباعة) السلك سكرين(تكنولوجيا   254ف ب
 101ف ب  4 1 3 تصميم المجوهرات واألزياء  255ف ب
  101ف ب  4 1 3 تكنولوجيا الخشب والمعادن  256ف ب

 101ف ب  4 1 3 الزخرفة اإلسالمية 301ف ب 
 202ف ب  0 3 3 تاريخ الفن الحديث والمعاصر 302ف ب 
 202ف ب  0 3 3 النقد الفني 303ف ب 

 - 4 1 3 )2(الرسم باستخدام الحاسوب  314 بف 
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 اقــم المســاس رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 - 4 1 3 الرسم الحر 316ف ب 

 - 4 1 3 الخط العربي 317ب ف 
 230ف ب  4 1 3 الرسم والتصوير الزيتي 330ف ب 
 230ف ب  4 1 3 الرسم والتصوير الجداري 331ف ب 
 - 4 1 3 والتصوير على الزجاج مالرس 332ف ب 

 333ف ب 
العلوم والحياة / الرسوم التوضيحية

 - 4 1 3 البرية

 - 4 1 3 رسوم الكرتون والتصميم 334ف ب 
 240ف ب  0 3 3 المتحف والثقافة البصرية 343 ف ب
 240ف ب  4 1 3 التكنولوجيا في التربية الفنية 344 ف ب
  101ف ب  4 1 3 الجرافيك والطباعة 345 ف ب

 250ف ب  4 1 3 الجداريات :الخزف 350ف ب 
 250ف ب  4 1 3 صناعة القوالب 351ف ب 
 252ف ب  4 1 3 الرقميالتصوير الفوتوغرافي  352ف ب 
 - 4 1 3 إنتاج األواني الخزفية 353ف ب 
 - 4 1 3 الطباعة الجرافيكية المسطحة 354ف ب 
 - 0 3 3 تاريخ الحرف التقليدية 355 ف ب
 - 4 1 3 تقنياتالخامات  وال: النحت 356 ف ب
 250ف ب  4 1 3 )2(تكنولوجيا الخزف  357 ف ب
 - 0 3 3 المرئينظريات االتصال  370 بف 

 - 4 1 3 الفنون الرقمية 414ف ب 
 331ف ب  4 1 3 تكنولوجيا ترميم وصيانة اللوحات 430ف ب 
 230ف ب  4 1 3 تكنولوجيا الرسوم التوضيحية 433ف ب 
 230ف ب  4 1 3 الرسوم التوضيحية لكتب األطفال 434ف ب 
 101ف ب  4 1 3 يدويةالحرف ال 440 ف ب
 351ف ب  4 1 3 وصناعة القوالبالنحت  441 ف ب
 130ف ب  4 1 3 الرسم والتصوير التجريبي 442 ف ب

  250ف ب  4 1 3  النحت الخزفي  450ف ب 

 251ف ب  4 1 3 النحت الفراغي 451 ف ب

 452 ف ب
تقنيات متقدمة في التصوير 

 352ف ب  4 1 3 الفوتوغرافي

 - 4 1 3 تشكيل آلمينا وصب المعادن 456ف ب 
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 اقــم المســاس رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 450ف ب  4 1 3 التزجيج: الخزف 459 ف ب

 - 0 3 3 فنون الكتاب 460ف ب 
 - 0 3 3 التصوير اإلسالمي 461ف ب 
 - 0 3 3 الفن العربي في القرن العشرين 462ف ب 

 463ف ب 
ندوة في التربية الفنية والثقافة 

 - 0 3 3 البصرية

 303ف ب  0 3 3 دراسة أبداعية في الفن والتكنولوجيا 464ف ب 
 303ف ب  0 3 3 ندوة في علم الجمال 465ف ب 

 م 490ف ب 
التصوير والرسوم (مشروع تخرج 

 4 1 3 )التوضيحية

جميع 

مساقات 

لتخصص ا

  الدقيق

 ت 490ف ب 
تكنولوجيا الفنون : مشروع تخرج

 4 1 3 البصرية

جميع 

مساقات 

التخصص 

 الدقيق

 ق 490 ف ب
التربية الفنية والثقافة : مشروع تخرج

 4 1 3 البصرية

جميع 

مساقات 

التخصص 

 الدقيق
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  أعضاء الهيئة التدريسية في قسم الفنون البصرية

  البريد اإللكتروني الرتبة  االســــم

 alhamzah@yu.edu.jo أستاذ خالد أحمد مفلح الحمزة

 Rashdan@yu.edu.jo أستاذ مشارك وائل منير عبد الفتاح الرشدان

 Tabaz@yu.edu.jo أستاذ مشارك خليل نمر حسين طبازه

 radaideh@yu.edu.jo أستاذ مشارك بسام ناصر نهار الردايدة

 shukran@yu.edu.jo أستاذ مساعد قاسم عبد الكريم خميس الشقران

 monther.atoum@yu.edu.jo أستاذ مساعد منذر سامح محمد العتوم

 Mood_700@yahoo.com مدرس محمود أحمد صالح بني خالد

 AbdelRahman@yu.edu.jo مدرس عبد الرحمن أحمد محمد المصري

 Maisoun@yu.edu.jo مدرس ميسون يوسف عبد جرادات

 taysir@yu.edu.jo محاضر متفرغ تيسير حمدي أحمد طبيشات

 bassamq@yu.edu.jo محاضر متفرغ بسام عطية مفلح القرعان

 m.mousa@yu.edu.jo محاضر متفرغ محمد سالم أحمد موسى

 Baydoun@yu.edu.jo مساعد تدريس غادة جميل إبراهيم بيضون

  

    



186 
 

  قسم الدراما
، وفــي عــام 1981تأســس تخصــص المســرح مــع بدايــة انشــاء  قســم الفنــون الجميلــة فــي الجامعــة عــام    

السـينما   التمثيل واإلخراج المسـرحي، : تم التوسع في هذا التخصص ليشمل التخصصات الدقيقة التالية 1994

راما كواحــد مــن م اســتحدث قســم الــد2001وفــي عــام . وحرفيــة المســرح ،لتلفزيـون، النقــد واألدب المســرحي وا

إضــافة تخصــص جديــد هــو  كليــة الفنــون الجميلــة ومــا زال يضــم التخصصــات انفــة الــذكر مــع   اربعــة اقســام تتبــع 

ممــن يضــم عشــرة أعضــاء هيئــة التــدريس   ، وهــوقســم درجــة البكــالوريوس فــي الــدراما يمــنح ال، التربيــة الدراميــة

ــون مــؤهالت علميــة   ــة، ويبلــغ عــدد     فــي تخصصــات  وعمليــة يحمل للعــام الجــامعي   طلبــة القســم الــدراما المختلف

  .طالبا وطالبة" 162" م2011/2012

باإلضـافة الـى    ،من الخـرجين المـؤهلين   متميزة في رفد الحركة الفنية سنويًا بكوادرالدراما قسم يساهم 

 لـدى  الفنـون المسـرحية وفنـون السـينما والتلفزيـون      تالفنية في مجاال عضاء هيئة التدريس باالعمالمساهمات أ

ــؤتمرات       ــدوات والمـ ــات والنـ ــن خـــالل المهرجانـ ــه مـ ــي االدرن وخارجـ ــة فـ ــمية والخاصـ ــات الرسـ مختلـــف المؤسسـ

  .المختلفة

ينسـجم مـع الجوانـب     يسعى القسم بتخصصـاته المختلفـة للرقـي بمسـتوى االداء االكـاديمي والتقنـي بمـا       

  . وجي لمواكبة المستوى العالمي في هذه المجاالت للتكنوالفكرية الحديثة والتقدم ا

  

drama.dept@yu.edu.jo  

 3412فرعي  0096227211111هاتف 
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  الدرامـــــاتخصص / سالبكالوريوالخطة الدراسية لدرجة 
 

  ساعة ) 132(هو الدراما الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في 

  :موزعة كالتالي معتمدة

المجموعمتطلبات تخصص دقيقمتطلبات اختياريةمتطلبات إجبارية المتطلب

 27 -1215متطلبات جامعة
 18 -153 متطلبات كلية 
 3387 459 متطلبات قسم

 132 33 27 72  المجموع
  

  :التخصصات التي يطرحها قسم الدرامــا

 التخصصات الجديدة الرقم
 صناعة الفلم -1
 الفنون المسرحية -2
 التربية الدرامية -3

  

 ).د.ف: (الترميز الخاص بقسم الدرامـا
  :مدلول الرقم العشري

الداللةالرقم

إختياري0

متطلبات القسم اإلجبارية1

صناعة الفيلم2

الفنون المسرحية3

الدراما في التعليم4

  

  :متطلبات قسم الدراما: ثانيًا

 :ساعة معتمدة وتشمل) 87(لها ويخصص 
  

  :اإلجباريةمتطلبات ال
  :ساعة معتمدة موزعة كما يلي) 48(ويخصص لها     

 اســم المســاق رقم المساق
الساعات

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
  - 3 3مدخل الى السينما والتلفزيون أ111ف د 
  - 3 3الدراما التعليمية في المجتمع أ112ف د 
  4 - 2)1(مختبر تمثيل  أ113ف د 
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 اســم المســاق رقم المساق
الساعات

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
  113ف د 4 - 2)1(الصوت واإللقاء  أ114ف د 
 أ111ف د  - 3 3مقدمة في تاريخ صناعة الفيلم أ115ف د 
  - 3 3المسرح اإلغريقي تاريخ ونصوص 116ف د 
  2 2 3مدخل الى التصوير السينمائي والتلفزيوني أ211ف د 
 أ111ف د  4 - 2)2(مختبر تمثيل  أ212ف د 
 أ113ف د  2 1 2تصميم المناظر أ213ف د 
 116ف د  - 3 3المسرح في العصور الوسطى وعصر النهضة أ214ف د 
 أ113ف د  2 1 2اإلضاءة المسرحية أ215ف د 
 أ212ف د  4 - 2حركة الممثل 216ف د 
 أ115ف د  2 1 2الدراما التلفزيونية 217ف د 
 أ214ف د  - 3 3الدراما والمسرح الحديث أ311ف د 
 أ212ف د  2 1 2الماكياج أ312ف د 
 أ214ف د   2 2مبادىء التأليف المسرحي 314ف د 
 أ213ف د  2 1 2الموسيقا الدرامية والصوت 315ف د 
 أ213ف د  4 - 2)ورشة( تصميم األزياء واألقنعة أ411ف د 
 أ214ف د  - 2 2كتابة السيناريو أ412ف د 
 217ف د  4 1 3دراما التلفزيون لألطفال 413ف د 

   48 المجمـــــــوع
  

  :االختياريةمتطلبات ال
  :ساعة معتمدة موزعة كما يلي) 9(ويخصص لها 

 اســم المســاق رقم المساق
الساعات

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 - 2 1 2)ورشة(منهج الممثل عند ستانسالفسكي  أ101ف د 
 - 2 1 2إستخدامات الكمبيوتر في المسرح أ102ف د 
 - - 3 3السينما العالمية 103ف د 
 - - 3 3السينما العربية 104ف د 
 أ114ف د  4 - 2تدريبات التمثيل في المسرح الموسيقي 201ف د 
 أ111ف د  2 1 2العدسات والمرشحات أ202ف د 
 أ115ف د  2 1 2إدارة اإلنتاج والتسويق أ203ف د 
 أ111ف د  2 1 2تصميم المناظر في السينما والتلفزيون أ204ف د 
 أ111ف د  2 2 3تخطيط البرامج التلفزيونية أ205ف د 
 - - 3 3المسرح األردني أ206ف د 
 - - 3 3المسرح االسيوي أ207ف د 
 أ213ف د  2 1 2تكنولوجيا الديكور المسرحي أ301ف د 
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 اســم المســاق رقم المساق
الساعات

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 أ214ف د  4 1 3)ورشة( 20المسرح األوروبي في القرن  أ302ف د 
 217ف د  2 1 2الدعاية واإلعالن والفيديو كليب أ303ف د 
 أ214ف د  - 3 3تحليل النصوص المسرحية أ304ف د 
 أ214ف د  - 3 3ونصوص  في المسرح العربي تاريخ أ305ف د 
 217ف د  4  2)ورشة(إخراج الفيلم الوثائقي  أ401ف د 
 217 ف د 4  2)ورشة متقدمة(األخراج التلفزيوني أ402ف د 
 327ف د  4 1 3)الفيلم والمجتمع(حلقة دراسية أ403ف د 
 أ311ف د  - 3 3مسرح شيكسبير أ404ف د 

    9 المجمـــــــوع
  

 : التخصص الدقيقمتطلبات 
  .موزعة كما يليإجبارية ) ساعة معتمدة 30(تخصص صناعة الفيلم 

 اســم المســاق رقم المساق
الساعات

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 217ف د  2 1 2صناعة الفيلم 321ف د 
 أ211ف د  2 1 2التصوير السينمائي والتلفزيوني أ322ف د 
 أ211ف د  2 1 2قواعد اإلضاءة وتعبيراتها أ323ف د 
 217ف د  2 1 2الكاميرا السينمائية والتلفزيونية أ324ف د 
 217ف د  2 1 2موسيقى األفالم والمؤثرات الصوتية 325ف د 
 217ف د  2 1 2التمثيل في السينما والتلفزيون 326ف د 
 321ف د  4 - 2)ورشة(إخراج األفالم الروائية 327ف د 
 321ف د  4 - 2اإلنتاج السينمائي والتلفزيوني 328ف د 
 314ف د  4 - 2)ورشة(كتابة األفالم القصيرة  421ف د 
 321ف د  - 2 2المبرر والضرورة في السيناريو أ422ف د 
 327ف د  2 1 2المونتاج  في السينما والتلفزيون أ423ف د 
 327ف د  2 1 2التلفزيونيمواضيع خاصة في المونتاج  أ424ف د 
 328ف د  - 3 3التذوق والنقد السينمائي 425ف د 

 6 - 3 )صناعة الفيلم(مشروع التخرج  ص499ف د
جميع مساقات 

 التخصص
   30 المجمـــــوع
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  :موزعة كما يليإجبارية ) ساعة معتمدة 30(خصص الفنون المسرحية ت

 اســم المســاق رقم المساق
الساعات

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 أ212ف د  4 - 2)3(مختبر تمثيل  أ313ف د 
 أ212ف د  4 - 2)ورشة(التمثيل الصامت أ332ف د 
 أ114ف د  2 1 2)2(الصوت واإللقاء  أ333ف د 
 أ212ف د  4 - 2)ورشة(1اإلنتاج المسرحي  334ف د 
 أ212ف د  - 3 3نظريات اإلخراج 335ف د 

 أ113ف د  2 1 2اإلدارة المسرحية 336د ف 
 أ213ف د  4 1 3تقنيات السينوغرافيا 337ف د 
 أ313ف د  4 - 2)4(مختبر تمثيل  أ431ف د 
 335ف د  2 1 2) 1(مختبر إخراج  أ432ف د 
 334ف د  4 - 2)ورشة) (2(اإلنتاج المسرحي  433ف د 
 أ313ف د  4 - 2اإلرتجال 434ف د 
 أ431ف د  6 - 3)ورشة(مواضيع خاصة في التمثيل  435ف د 

 6 - 3 )الفنون المسرحية(مشروع التخرج  ف499ف د 
جميع مساقات 

 التخصص
    30 المجمـــــوع

  

  :موزعة كما يليإجبارية ) ساعة معتمدة 30( يةالدرامالتربية تخصص 

 اســم المســاق رقم المساق
الساعات

 المعتمدة
 السابقالمتطلب  عملي نظري

 116ف د  - 3 3تاريخ دراما األطفال أ341ف د 
 أ112ف د  - 3 3طرق تدريس الدراما التعليمية أ342ف د 
 أ112ف د  - 3 3سيكولوجيا اللعب عند األطفال أ343ف د 
 أ212ف د  4 - 2تطبيقات في الدراما التعليمية 344ف د 
 أ213ف د  2 1 2التصميم المسرحي للمدارس 345ف د 
 أ212ف د  2 1 2التمثيل باألقنعة والدمى 346ف د 
 أ342ف د  2 1 2)ورشة(مسرح الطفل  347ف د 

 النشاطات الدرامية أ441ف د 

 أ343ف د  2 1 2 والترفيهية في المدرسة

 314ف د  2 1 3كتابة النص المسرحي لألطفال 442ف د 
 أ342ف د  - 3 3النظرية والنقد في المسرح المدرسي 443ف د 
 347ف د  2 1 2تقنيات اإلخراج في الغرفة الصفية 444ف د 
 جميع مساقات التخصص 6 - 3)التربية الدرامية(مشروع التخرج ت499ف د 

    30 المجمـــــوع
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  المساقات التي يطرحها قسم الدراما 

 اســم المســاق رقم المساق
الساعات

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 - - 3 3التذوق الدرامي 100ف د
 - 2 1 2 )ورشة(منهج الممثل عند ستانسالفسكي أ101ف د 
 - 2 1 2إستخدامات الكمبيوتر في المسرح أ102ف د 
 - - 3 3السينما العالمية 103ف د 
 - - 3 3السينما العربية 104ف د 
 - - 3 3مقدمة في المسرح 110ف د 
  - 3 3السينما والتلفزيونمدخل الى أ111ف د 
  - 3 3الدراما التعليمية في المجتمع أ112ف د 
  4 - 2)1(مختبر تمثيل  أ113ف د 
 أ113ف د  4 - 2)1(الصوت واإللقاء  أ114ف د 
 أ111ف د  - 3 3مقدمة في تاريخ صناعة الفيلم أ115ف د 
  - 3 3المسرح اإلغريقي تاريخ ونصوص 116ف د 
 أ114ف د  4 - 2تدريبات التمثيل في المسرح الموسيقي 201ف د 
 أ111ف د  2 1 2العدسات والمرشحات أ202ف د 
 أ115ف د  2 1 2إدارة اإلنتاج والتسويق أ203ف د 
 أ111ف د  2 1 2تصميم المناظر في السينما والتلفزيون أ204ف د 
 أ111ف د  2 2 3تخطيط البرامج التليفزيونية أ205ف د 

 - - 3 3المسرح األردني أ206د  ف
 - - 3 3المسرح االسيوي أ207ف د 
 - - 3 3مدخل إلى الدراما 208ف د
  2 2 3مدخل الى التصوير السينمائي والتليفزيوني أ211ف د 
 أ111ف د  4 - 2)2(مختبر تمثيل  أ212ف د 
 أ113ف د  2 1 2تصميم المناظر أ213ف د 
 116ف د  - 3 3العصور الوسطى وعصر النهضةالمسرح في أ214ف د 
 أ113ف د  2 1 2اإلضاءة المسرحية أ215ف د 
 أ212ف د  4 - 2حركة الممثل 216ف د 
 أ115ف د  2 1 2الدراما التلفزيونية 217ف د 
 أ213ف د  2 1 2تكنولوجيا الديكور المسرحي أ301ف د 
 أ214ف د  4 1 3)ورشة( 20المسرح األوروبي في القرن  أ302ف د 
 217ف د  2 1 2الدعاية واإلعالن والفيديو كليب أ303ف د 
 أ214ف د  - 3 3تحليل النصوص المسرحية أ304ف د 
 أ214ف د  - 3 3تاريخ ونصوص  في المسرح العربي أ305ف د 
 أ214ف د  - 3 3الدراما والمسرح الحديث أ311ف د 
 أ212ف د  2 1 2الماكياج أ312ف د 
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 اســم المســاق رقم المساق
الساعات

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 أ214ف د   2 2مبادىء التأليف المسرحي 314ف د 
 أ213ف د  2 1 2الموسيقا الدرامية والصوت 315ف د 
 217ف د  2 1 2صناعة الفيلم 321ف د 
 أ211ف د  2 1 2التصوير السينمائي والتلفزيوني أ322ف د 
 أ211ف د  2 1 2قواعد اإلضاءة وتعبيراتها أ323ف د 
 217ف د  2 1 2الكاميرا السينمائية والتليفزيونية أ324ف د 
 217ف د  2 1 2موسيقا األفالم والمؤثرات الصوتية 325ف د 
 217ف د  2 1 2التمثيل في السينما والتلفزيون 326ف د 
 321ف د  4 - 2)ورشة(إخراج األفالم الروائية 327ف د 
 321ف د  4 - 2اإلنتاج السينمائي والتليفزيوني 328ف د 
 أ212ف د  4 - 2)3(مختبر تمثيل  أ331ف د 
 أ212ف د  4 - 2)ورشة(التمثيل الصامت أ332ف د 
 أ114ف د  2 1 2)2(الصوت واإللقاء  أ333ف د 
 أ212ف د  4 - 2)ورشة(1اإلنتاج المسرحي  334ف د 
 أ212ف د  - 3 3نظريات اإلخراج 335ف د 
 أ113ف د  2 1 2اإلدارة المسرحية 336ف د 
 أ213ف د  4 1 3تقنيات السينوغرافيا 337ف د 
 116ف د  - 3 3تاريخ دراما األطفال أ341ف د 
 أ112ف د  - 3 3طرق تدريس الدراما التعليمية أ342ف د 
 أ112ف د  - 3 3سيكولوجيا اللعب عند األطفال أ343ف د 
 أ212ف د  4 - 2تطبيقات في الدراما التعليمية 344ف د 
 أ213ف د  2 1 2التصميم المسرحي للمدارس 345ف د 
 أ212ف د  2 1 2التمثيل باألقنعة والدمى 346ف د 
 أ342ف د  2 1 2)ورشة(مسرح الطفل  347ف د 
 217ف د  4 - 2)ورشة(إخراج الفيلم الوثائقي  أ401ف د 
 217 ف د 4  2)ورشة متقدمة(األخراج التلفزيوني أ402ف د 
 327ف د  4 1 3)الفيلم والمجتمع(حلقة دراسية أ403 ف د
 أ311ف د  - 3 3مسرح شيكسبير أ404ف د 
 أ213ف د  4 - 2)ورشة( تصميم األزياء واألقنعة أ411ف د 
 أ214ف د  - 2 2كتابة السيناريو أ412ف د 
 217ف د  4 1 3دراما التليفزيون لألطفال 413ف د 
 314ف د  4 - 2)ورشة(القصيرةكتابة األفالم 421ف د 
 321ف د  - 2 2المبرر والضرورة في السيناريو أ422ف د 
 327ف د  2 1 2المونتاج  في السينما والتليفزيون أ423ف د 
 327ف د  2 1 2مواضيع خاصة في المونتاج التليفزيوني أ424ف د 
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 اســم المســاق رقم المساق
الساعات

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 328ف د  - 3 3التذوق والنقد السينمائي 425ف د 
 أ313ف د  4 - 2)4(مختبر تمثيل  أ431ف د 
 335ف د  2 1 2) 1(مختبر إخراج  أ432ف د 
 334ف د  4 - 2)ورشة) (2(اإلنتاج المسرحي  433ف د 
 أ313ف د  4 - 2اإلرتجال 434ف د 

مواضيع خاصة في التمثيل واإلخراج  435ف د 

 أ431ف د  6 - 3 )ورشة(

 النشاطات الدرامية أ441ف د 

 أ343ف د  2 1 2 والترفيهية في المدرسة

 314ف د  2 1 3كتابة النص المسرحي لألطفال 442ف د 
 أ342ف د  - 3 3النظرية والنقد في المسرح المدرسي 443ف د 
 347ف د  2 1 2تقنيات اإلخراج في الغرفة الصفية 444ف د 

 6 - 3 )صناعة الفيلم(مشروع التخرج  ص499ف د 
جميع مساقات 

 التخصص

 6 - 3 )الفنون المسرحية(مشروع التخرج  ف499ف د 
جميع مساقات 

 التخصص

 6 - 3 )التربية الدرامية(مشروع التخرج  ت499ف د 
جميع مساقات 

 التخصص
  

  أعضاء هيئة التدريس قسم الدراما

 لكترونياإل بريدال الرتبة اإلسم
 Nayef_s@yu.edu.jo مساعد أستاذ محمود حسن الشبول نايف

 robaiaat@yu.edu.jo مساعد أستاذ عاتيالربعلي علي فياض

 mekhled@yu.edu.jo مساعد أستاذ نصير بركه الزيود مخلد

 ghassan_h@yu.edu.jo مساعد أستاذ عيسى حداد غسان عيد

 Alrefai@yu.edu.jo مساعد أستاذ علي الرفاعييوسف محمدخير

 docahmaso@yahoo.com أستاذ مساعد احمد سليمان احمد عبد

 ALNASSAR@yu.edu.jo مدرس يوسف الياسين النصار محمد

 Ajalal2003@yahoo.com مدرس أحمد ابراهيم الجبوري

 aljarrah@yu.edu.jo مدرس طالب محمد الجراح فتحي

 amerg@yu.edu.jo متفرغ محاضر بهفتحي جميل الغراي عامر
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  قسم التصميم والفنون التطبيقية
،عندما كانت دراسة التصميم  جديدة في األردن، كان 1981يعود تعليم التصميم في جامعة اليرموك إلى سنة 

جذب تخصص التصميم الطالب من   ،الجميلة في األردن  للفنونكأول قسم  التصميم تخصصا تابعا لقسم الفنون الجميلة

وفي عام  ،ساتذة من األردن والدول العربية واألجنبيةلى أيدي نخبة من األ، وعوالدول الشقيقة كافة أنحاء المملكة

كالوريوس يمنح القسم درجة الب .م أصبح تخصص التصميم قسمًا أكاديميًا  مستقال في إطار كلية الفنون الجميلة2001

التصميم الصناعي، وتصميم األزياء والتصميم  الجرافيكي، والتصميم الداخلي،  :في التصميم ضمن تخصصات

  .والمنسوجات

باإلضافة إلى مجموعة من  أعضاء هيئة تدريس من مختلف الرتب األكاديمية) 10(يضم قسم التصميم 

يهدف القسم إلى . وطالبة ًاطالب) 750(ا يزيد على ، ويلتحق به مالمحاضرين غير المتفرغين في مختلف التخصصات

المراكز والمعاهد العالمية في أرقى وازي بسوية ت ،ز في مجاالت البحث والتدريس، وفي اإلبداع وتقديم االستشاراتالتمي

في دور التصميم  باإلضافة إلى تأهيل خريجي القسم أكاديميًا وثقافيًا ليصبحوا قادرين على إبراز ،مجال التصميم واإلبداع

  .الحياة اإلنسانية تطور

  

design.dept@yu.edu.jo  

 3410فرعي  0096227211111هاتف 
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  التصميم والفنون التطبيقيةتخصص / سالبكالوريوالخطة الدراسية لدرجة 
ساعة ) 132(البكالوريوس في التصميم هو الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة 

  :موزعة كالتالي  معتمدة

  

 متطلبات اختيارية متطلبات إجبارية المتطلب
متطلبات تخصص 

 دقيق
 المجموع

 27 -1215 متطلبات جامعة
 18 -153 متطلبات كلية 
 87 33 459 متطلبات قسم

 132 33 27 72  المجموع
  

  :التصميم التخصصات التي يطرحها قسم 

 التخصصات القديمة التخصصات الجديدة الرقم
 التصميم الداخلي التصميم الداخلي -1
 التصميم الصناعي التصميم الصناعي -2
 تصميم الجرافيك تصميم الجرافيك -3
 النسيجتصميم  تصميم األزياء والمنسوجات -4

  

  ).ت.ف: (الترميز الخاص بقسم التصميم

  :مدلول الرقم العشري 
  

  

  

 
 
 
 
 

    

 الداللــة الرقم
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  :متطلبات قسم التصميم

 :ساعة معتمدة وتشمل) 87(لها ويخصص 
  :اإلجباريةمتطلبات ال

  :ساعة معتمدة موزعة كالتالي) 36(ويخصص لها 

رمز المساق 

 ورقمه
 اســم المســاق

الساعات

 المعتمدة
 المتطلب السابق عملي نظري

 - 4 1 3 الثالثي األبعادالمدخل إلى التصميم  101ف ت 
 - 4 1 3 )1(الرسم والتصوير  101ف ب 
 101ف ت  - 3 3 النظرية والتاريخ: التصميم 204ف ت 
 - 4 1 3 نظرية اللون و تطبيقاتها 210ف ت 
 101ف ت  4 1 3 أسس التصميم أ211ف ت 
 101ف ت  4 1 3 الرسم الهندسي وعمل المجسمات أ212ف ت 
 أ212ف ت  4 1 3 )ارجونومي( العوامل البشريةهندسة  أ213ف ت 
 أ213ف ت  4 1 3 التصميم بالحاسوب 214ف ت 
 * - 3 3 سيكولوجي التصميم ومنهجياته أ301ف ت 
 أ301ف ت  - 3 3 علم الجمال والتصميم أ302ف ت 
 أ301ف ت  4 1 3 وسائل عرض التصميم 403ف ت
 أ302ف ت  2 2 3 التصميم المفاهيمي 412ف ت 

    36 المجمـــــــوع
 .حسب تخصص الطالب 260، أو 250، أو  240، أو230المتطلب السابق ف ت •

  

  : المتطلبات االختيارية

  : ساعات معتمدة يختارها الطالب مما يلي) 9(ويخصص لها 

رمز المساق 

 ورقمه
 اســم المســاق

الساعات

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
  - 3 3 )1( تاريخ الفن  102ف ب 
 - 4 1 3 التصوير الفوتوغرافيتكنولوحيا  152ف ب 
  - 3 3 التصميم والعمارة اإلسالمية 02 2ف ت

  4 1 3 أعمال المشاغل 225ف ت 
  - 3 3 االتصال البصري 228ف ت 
  4 1 3 تاريخ تصميم الجرافيك 250ف ت 
 350ف ت  4 1 3 )2(التايبوغرفي  255ف ت 
  204ف ت   3 3 الرسوم المتحركةتاريخ  أ270ف ت 
 أ211ف ت  4 1 3 تكنولوجيا الرسوم المتحركة أ271ف ت 
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رمز المساق 

 ورقمه
 اســم المســاق

الساعات

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 أ270ف ت  4 1 3 الرسوم المتحركة ثنائية وثالثية األبعاد 272ف ت 
  - 3 3 تاريخ الفن الحديث والمعاصر 302ف ب 
 أ301ف ت  - 3 3 سوسيولوجي التصميم 303ف ت 
  4 1 3 النقد الفني 303ف ب 
  - 3 3 تاريخ الفن الشعبي العربي أ304ف ت 
  2 2 3 التصميم الداخلي المستدام 321ف ت 
 214ف ت  4 1 3 تقنيات التلوين واإلظهار في التصميم 323ف ت 
 274ف ت  4 1 3 دراسة حركة المفاصل 372ف ت 
 370ف ت  4 1 3 التشكيل الرقمي ثالثي األبعاد 373ف ت 
 102ف ت  - 3 3 الجمالندوة في علم  465ف ب

  4 1 3 الخامات والتقنيات: النحت 468ف ب 
  4 1 3 الموسيقا التصويرية 470ف م 
 470ف ت  4 1 3 "للمواقع"الرسم ثالثي األبعاد  أ471ف ت 
  4 1 3 المؤثرات الصوتية 472ف م 
 430ف ت  - 3 3 مواضيع خاصة في التصميم الداخلي د480ف ت 
 أ440ف ت  - 3 3 خاصة في التصميم الصناعيمواضيع  ص804ف ت 
 أ450ف ت  - 3 3 مواضيع خاصة في تصميم الجرافيك ج480ف ت

 أ480ف ت 
مواضيع خاصة في تصميم األزياء و 

 أ460ف ت  - 3 3 المنسوجات

 470ف ت  - 3 3 مواضيع خاصة في الرسوم المتحركة ر480ف ت
 333ف ت  2 2 3 دراسات إبداعية في التصميم الداخلي د481ف ت 
 343ف ت  2 2 3 دراسات إبداعية في التصميم الصناعي ص 481ف ت
 353ف ت  2 2 3 دراسات إبداعية في تصميم الجرافيك ج481ف ت

 أ481ف ت 
دراسات إبداعية في تصميم األزياء 

 363ف ت  2 2 3 والمنسوجات

 373ف ت  2 2 3 دراسات إبداعية في الرسوم المتحركة ر481ف ت
   9 المجمـــــــوع
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 : متطلبات التخصص الدقيق
  :موزعة كما يلي إجبارية )ساعة معتمدة 42(تخصص التصميم الداخلي 

رمز المساق 

 ورقمه
 إسم المساق

الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 204ف ت  - 3 3 تاريخ التصميم الداخلي 230ف ت 
 أ211ف ت  4 1 3 الداخليتكنولوجيا التصميم  231ف ت 
 230ف ت  2 2 3 الخامات وحساب الكميات 232ف ت 
 231ف ت  4 1 3 الرسوم التوضيحية للتصميم الداخلي 233ف ت 
 230ف ت  4 1 3 داخلي -التصميم بالحاسوب  234ف ت 
 233ف ت  - 3 3 التصميم الداخلي والسلوك اإلنساني أ330ف ت 
 233ف ت  4 1 3 التخطيط الفراغي أ331ف ت 
 234ف ت  4 1 3 تصميم اإلنارة الداخلية 332ف ت 
 أ330ف ت  4 1 3 تصميم األثاث 333ف ت 
 أ331ف ت  4 1 3 التصميم الداخلي السكني 430ف ت 
 332ف ت  4 1 3 التصميم الداخلي التجاري والسياحي 431ف ت 
 333ف ت  4 1 3 التصميم البيئي 432ف ت 
 430ف ت  - 3 3 متقدمة في التصميم الداخليدراسات  د 498ف ت 

 3 1 3 التصميم الداخلي: مشروع التخرج د 499ف ت 
جميع مساقات 

 التخصص
   42 المجمـــــــوع

 
  :موزعة كما يلي إجبارية) ساعة معتمدة 42: (تخصص التصميم الصناعي.2

رمز المساق 

 ورقمه
 إسـم المسـاق

الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 204ف ت  - 3 3 تاريخ التصميم الصناعي 240ف ت 
 أ211ف ت  4 1 3 تكنولوجيا التصميم الصناعي أ241ف ت 
 أ241ف ت  2 2 3 الخامات وعمليات التصنيع 242ف ت 
 240ف ت  4 1 3 رسم المنظور واإلظهار الصناعي 243ف ت 
 242 ف ت 4 1 3 الرسم الرقمي ثالثي األبعاد 244ف ت 
 242ف ت  4 1 3 تطوير المنتج أ340ف ت 
 243ف ت  4 1 3 تصنيع المجسمات والنماذج أ341ف ت 
 أ341ف ت  4 1 3 تصميم وتصنيع القوالب 342ف ت 
 أ340ف ت  4 1 3 تصميم المنتج 343ف ت 
 أ341ف ت  4 1 3 تصميم المجوهرات أ044ف ت 
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رمز المساق 

 ورقمه
 إسـم المسـاق

الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 342ف ت  4 1 3 تصميم األجهزة الصناعية 144ف ت 
 343ف ت  4 1 3 النقلط التصميم الصناعي لوسائ أ244ف ت 
 أ440ف ت  - 3 3 دراسات متقدمة في التصميم الصناعي ص498ف ت 

 3 1 3 التصميم الصناعي:مشروع التخرج ص499ف ت
جميع مساقات 

 التخصص
      42 المجمـــــوع

  

 :موزعة كما يلي إجبارية) ساعة معتمدة 42: (تخصص تصميم الجرافيك. 3

رمز المساق 

 ورقمه
 إسـم المسـاق

الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 204ف ت  - 3 3 تاريخ تصميم الجرافيك 250ف ت 
 أ211ف ت  4 1 3 يتصميم الجرافيكالتكنولوجيا  251ف ت 
 251ف ت  4 1 3 )1(التايبوغرافي  252ف ت 
 250ف ت  4 1 3 الجرافيك الرسوم التوضيحية لتصميم 253ف ت 
 253ف ت  4 1 3 جرافيك -التصميم بالحاسوب  254ف ت 
 252ف ت  4 1 3 التايبوغرافي المتقدم أ350ف ت 
 253ف ت  4 1 3 الفوتوغرافيكس 351ف ت 
 أ350ف ت  4 1 3 هوية المؤسسات 352ف ت 
 254ف ت  4 1 3 تصميم اإلعالن 353ف ت 
 351ف ت  4 1 3 تصميم اإلنتاج أ450ف ت 
 352ف ت  - 3 3 إدارة وتسويق: تصميم الجرافيك أ451ف ت 
 353ف ت  4 1 3 الرسوم المتحركة 452ف ت 
 أ450ف ت  - 3 3 دراسات متقدمة في تصميم الجرافيك ج498ف ت 

 3 1 3 تصميم جرافيك:مشروع التخرج  ج499ف ت 
جميع مساقات 

 التخصص
      42 المجمـــــوع
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  :موزعة كما يلي إجبارية )ساعة معتمدة 42(األزياء والمنسوجات تخصص  .4

  
رمز المساق 

 ورقمه
 إسم المساق

الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 204ف ت  - 3 3 تاريخ تصميم النسيج 260ف ت

 أ211ف ت  4 1 3 خامات وتقنيات : األزياء والمنسوجات أ261ف ت 
 260ف ت  4 1 3 مبادئ ومفاهيم: تصميم األزياء 262ف ت 
 أ261ف ت  4 1 3 الرسوم التوضيحية لألزياء 263ف ت 

 264ف ت 
األزياء  -التصميم بالحاسوب 

 262ف ت  4 1 3 والمنسوجات

 263ف ت  4 1 3 تصميم ورسم البترونات أ036ف ت 
 263ف ت  4 1 3 تقنيات الخياطة والتفصيل أ361ف ت 
 264ف ت  4 1 3 المنسوجاتصباغة وطباعة  362ف ت 
 أ360ف ت  4 1 3 تصميم اإلكسسوارات 363ف ت 
 أ361ف ت  4 1 3 تصميم األزياء والمنسوجات المتخصصة أ460ف ت 
 أ460ف ت  - 3 3 إدارة وتسويق: تصميم األزياء أ461ف ت 
 363ف ت  4 1 3 تقنيات عروض األزياء أ462ف ت 
 أ460ف ت  - 3 3 األزياءدراسات متقدمة في تصميم  أ498ف ت 

 3 1 3 تصميم األزياء: مشروع التخرج أ499ف ت
جميع مساقات 

 التخصص
      42 المجمـــــوع

 
  

  يمالمساقات التي يطرحها قسم التصم

 اســم المســاقرمز المساق ورقمه
الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 - - 3 3 الثقافة الجمالية 100ف ت 
 - 4 1 3 المدخل إلى التصميم ثالثي األبعاد 101ف ت 
 201ف ت  - 3 3 مقدمة في علم الجمال  102ف ت 
 - 4 1 3 تصميم الصفحة اإللكترونية أ150ف ت 
  - 3 3 التصميم والعمارة اإلسالمية 202ف ت

 101ف ت  - 3 3 النظرية والتاريخ: التصميم 204ف ت 
 - 4 1 3 نظرية اللون و تطبيقاتها 210ف ت 
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 اســم المســاقرمز المساق ورقمه
الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 101ف ت  4 1 3 أسس التصميم أ211ف ت 
 101ف ت  4 1 3 الرسم الهندسي وعمل المجسمات أ212ف ت 
 أ212ف ت  4 1 3 )ارجونومي(هندسة العوامل البشرية  أ213ف ت 
 أ213ف ت  4 1 3 التصميم بالحاسوب 214ف ت 
  4 1 3 أعمال المشاغل 225ف ت 
  - 3 3 االتصال البصري 228ف ت 
 204ف ت  - 3 3 تاريخ التصميم الداخلي 230ف ت 
 أ211ف ت  4 1 3 تكنولوجيا التصميم الداخلي 231ف ت 
 230ف ت  2 2 3 الخامات وحساب الكميات 232ف ت 
 231ف ت  4 1 3 الرسوم التوضيحية للتصميم الداخلي 233ف ت 
 230ف ت  4 1 3 داخلي -التصميم بالحاسوب  234ف ت 
 204ف ت  - 3 3 تاريخ التصميم الصناعي 240ف ت 
 أ211ف ت  4 1 3 تكنولوجيا التصميم الصناعي أ241ف ت 
 أ241ف ت  2 2 3 الخامات وعمليات التصنيع 242ف ت 
 240ف ت  4 1 3  رسم المنظور واإلظهار الصناعي 243ف ت 
 242ف ت  4 1 3 الرسم الرقمي ثالثي األبعاد 244ف ت 
 204ف ت  - 3 3 تصميم الجرافيكتاريخ  250ف ت 
 أ211ف ت  4 1 3 يتصميم الجرافيكالتكنولوجيا  251ف ت 
 251ف ت  4 1 3 )1(التايبوغرافي 252ف ت 
 250ف ت  4 1 3 الرسوم التوضيحية لتصميم الجرافيك 253ف ت 
 253ف ت  4 1 3 جرافيك -التصميم بالحاسوب  254ف ت 
 أ350ت  ف 4 1 3 )2(التايبوغرفي 255ف ت 
 204ف ت  - 3 3 تاريخ تصميم النسيج  260ف ت

 أ211ف ت  4 1 3 خامات وتقنيات : األزياء والمنسوجات أ261ف ت 
 260ف ت  4 1 3 مبادئ ومفاهيم: تصميم األزياء 262ف ت 
 أ261ف ت  4 1 3 الرسوم التوضيحية لألزياء 263ف ت 

 264ف ت 
األزياء : التصميم بالحاسوب

 262ف ت  4 1 3 والمنسوجات

 -  3 3 تاريخ الرسوم المتحركة أ270 تف 
 أ211ف ت  4 1 3 تكنولوجيا الرسوم المتحركة أ271ف ت 
 أ270ف ت  4 1 3 الرسوم المتحركة ثنائية وثالثية األبعاد 272ف ت 
 * - 3 3 سيكولوجي التصميم ومنهجياته أ301ف ت 
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 اســم المســاقرمز المساق ورقمه
الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 أ301ف ت  - 3 3 علم الجمال والتصميم أ302ف ت 
 أ301ف ت  - 3 3 سوسيولوجي التصميم 303ف ت 
  - 3 3 تاريخ الفن الشعبي العربي أ304ف ت 
  2 2 3 التصميم الداخلي المستدام 321ف ت 
 214ف ت  4 1 3 تقنيات التلوين واإلظهار في التصميم 323ف ت 
 233ف ت  - 3 3 التصميم الداخلي والسلوك اإلنساني أ330ف ت 
 233ف ت  4 1 3 التخطيط الفراغي أ331ف ت 
 234ف ت  4 1 3 تصميم اإلنارة الداخلية 332ف ت 
 أ330ف ت  4 1 3 تصميم األثاث 333ف ت 
 242ف ت  4 1 3 تطوير المنتج أ340ف ت 
 243ف ت  4 1 3 تصنيع المجسمات والنماذج أ341ف ت 
 أ341ف ت  4 1 3 تصميم وتصنيع القوالب 342ف ت 
 أ340ف ت  4 1 3 تصميم المنتج 343ف ت 
 252ف ت  4 1 3 التايبوغرافي المتقدم أ350ف ت 
 253ف ت  4 1 3 الفوتوغرافيكس 351ف ت 
 أ350ف ت  4 1 3 هوية المؤسسات 352ف ت 
 254ف ت  4 1 3 تصميم اإلعالن 353ف ت 
 263ف ت  4 1 3 تصميم ورسم البترونات أ036ف ت 
 263ف ت  4 1 3 والتفصيلتقنيات الخياطة  أ361ف ت 
 264ف ت  4 1 3 صباغة وطباعة المنسوجات 362ف ت 
 أ360ف ت  4 1 3 تصميم اإلكسسوارات 363ف ت 
 274ف ت  4 1 3 دراسة حركة المفاصل 372ف ت 
 370ف ت  4 1 3 التشكيل الرقمي ثالثي األبعاد 373ف ت 
 أ301ف ت  4 1 3 وسائل عرض التصميم 403ف ت

 أ302ف ت  2 2 3 التصميم المفاهيمي 412ف ت 
 أ331ف ت  4 1 3 التصميم الداخلي السكني 430ف ت 
 332ف ت  4 1 3 التصميم الداخلي التجاري والسياحي 431ف ت 
 333ف ت  4 1 3 التصميم البيئي 432ف ت 
 أ341ف ت  4 1 3 تصميم المجوهرات أ044ف ت 
 342 ف ت 4 1 3 تصميم األجهزة الصناعية 144ف ت 
 343ف ت  4 1 3 النقل طالتصميم الصناعي لوسائ أ244ف ت 
 351ف ت  4 1 3 تصميم اإلنتاج أ450ف ت 
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 اســم المســاقرمز المساق ورقمه
الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 352ف ت  - 3 3 إدارة وتسويق: تصميم الجرافيك أ451ف ت 
 353ف ت  4 1 3 الرسوم المتحركة 452ف ت 
 أ361ف ت  4 1 3 تصميم األزياء والمنسوجات المتخصصة أ460ف ت 
 أ460ف ت  - 3 3 إدارة وتسويق: تصميم األزياء أ461ف ت 
 363ف ت  4 1 3 تقنيات عروض األزياء أ462ف ت 
 470ف ت  4 1 3 "للمواقع"الرسم ثالثي األبعاد  أ471ف ت 
 430ف ت  - 3 3 مواضيع خاصة في التصميم الداخلي د480ف ت

 أ440ف ت  - 3 3 مواضيع خاصة في التصميم الصناعي ص480ف ت 
 أ450ف ت  - 3 3 مواضيع خاصة في تصميم الجرافيك ج480 ف ت

 أ480ف ت 
مواضيع خاصة في تصميم األزياء و 

 أ460ف ت  - 3 3 المنسوجات

 470ف ت  - 3 3 مواضيع خاصة في الرسوم المتحركة ر480ف ت 
 333ف ت  2 2 3 دراسات إبداعية في التصميم الداخلي د481ف ت 
 343ف ت  2 2 3 في التصميم الصناعيدراسات إبداعية  ص 481ف ت 
 353ف ت  2 2 3 دراسات إبداعية في تصميم الجرافيك ج481ف ت 

 أ481ف ت 
دراسات إبداعية في تصميم األزياء 

 363ف ت  2 2 3 والمنسوجات

 373ف ت  2 2 3 دراسات إبداعية في الرسوم المتحركة ر481ف ت 

 430ف ت  - 3 3 الداخليدراسات متقدمة في التصميم  د 498ف ت 
 أ440ف ت  - 3 3 دراسات متقدمة في التصميم الصناعي ص498ف ت 
 أ450ف ت  - 3 3 دراسات متقدمة في تصميم الجرافيك ج498ف ت

 أ460ف ت  - 3 3 دراسات متقدمة في تصميم األزياء أ498ف ت 
 470ف ت   3 3 دراسات متقدمة في الرسوم المتحركة ر498ف ت 

 3 1 3 التصميم الداخلي: مشروع التخرج د499ف ت
جميع مساقات 

 التخصص

 3 1 3 التصميم الصناعي: مشروع التخرج ص499ف ت
جميع مساقات 

 التخصص

 3 1 3 تصميم جرافيك: مشروع التخرج ج499ف ت 
جميع مساقات 

 التخصص

 3 1 3 تصميم األزياء: مشروع التخرج أ499ف ت 
جميع مساقات 

 التخصص

  



204 
 

  

  التصميم والفنون التطبيقيةأعضاء هيئة التدريس في قسم 

  البريد االلكتروني الرتبة االسم

 Al-Rabadi@yu.edu.jo أستاذ مشارك إنصاف الربضي

 zhaddad@yu.edu.jo أستاذ مشارك زياد حداد

 inask@yu.edu.jo أستاذ مشارك إيناس الخولي

 Asem.obaidat@yu.edu.jo أستاذ مساعد عاصم عبيدات

  أستاذ مساعد سامي التل

 Gharaibeh@yu.edu.jo أستاذ مساعد زيد غريبة

 @ dalia- amohaimau أستاذ مساعد داليا محمد بسيوني
yahoo.com 

  مدرس خسروف تيف

 Inask@yu.edu.jo مدرس إحسان الحموري

مساعد بحث ناجي ابراهيم العزام

  وتدريس
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  املوسيقـــــاقسم 
م بسـبق التميـز بـين الجامعـات الشـقيقة باحتضـانها لتخصصـات         1981تحظى جامعة اليرموك منـذ عـام   

الفنون الجميلة، ومنها الموسيقا، حيـث بـدأت بمـنح درجـة البكـالوريوس فـي هـذه التخصصـات ضـمن إطـار قسـم            

الجميلـة فـي إطـار كليـة الفنـون الجميلـة       هيكلـة تخصصـات الفنـون    إعـادة  تمـت   م2001في العام والفنون الجميلة 

حظـي قسـم الموسـيقا    م 2004وفي العام . يمالموسيقا، والدراما، والفنون التشكيلية، والتصم: بأقسامها األربعة

 .مرة أخرى بشرف الريادة والتميز من خالل طرح برنامج الماجستير في الموسيقا
. ، والتربيــة الموســيقية، والعلــوم الموســيقية األداء الموســيقي: قســم الموســيقا لطلبتــه تخصصــات يقــدم 

ــيقا حيـــث      ــي الموسـ ــتير فـ ــًا للماجسـ ــدم برنامجـ ــا يقـ ــترا    كمـ ــن آالت األوركسـ ــدة مـ ــازف لواحـ ــب كعـ ــرج الطالـ يتخـ

آلــة ثانويــة أخــرى، إضــافة إلــى المســاقات النظريــة والتطبيقيــة    ت الموســيقا التقليديــة العربيــة و الســيمفوني أو آال

ويجلــس علــى مقاعــد الدراســة للعــام  . يدرســها الطالــب خــالل فتــرة التحاقــه بالجامعــة والمتطلبــات الجامعيــة التــي 

ــ) 200(حــوالي  2011/2012الجــامعي  ــة ًاطالب ــة البكــالوريوس،  وطالب ــة الماجســتير فــيجلس    . لمرحل أمــا مرحل

  .طالبا وطالبة " 20"

 ًارتبـ و سـيقية تخصصـات مو  عضـوًا ممـن يحملـون   ) 19(يبلغ عـدد أعضـاء الهيئـة التدريسـية فـي القسـم       

  .ومحاضر مدرسأستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد و: مختلفةأكاديمية 

يسعى قسم الموسيقا منذ تأسيسه للنهوض بالثقافة الموسيقية لدى المجتمع األردني مـن خـالل إعـداد    

/ 2010مـع نهايـة العـام الدراسـي     القسـم  بلغ عـدد خريجـي    حيثالكوادر الموسيقية األكاديمية سوق العمل بها، 

محليــًا  خــريج، يعملــون فــي ســلك التربيــة والتعلــيم ولــدى المؤسســات والفــرق الموســيقية 500أكثــر مــن  2011

ويشارك القسـم كـذلك فـي العديـد مـن المهرجانـات الموسـيقية المحليـة والعربيـة والعالميـة، عـالوة علـى              وعربيًا،

  .يقية والثقافية المختلفةدوره في خدمة المجتمع المحلي من خالل الحفالت والنشاطات الموس

  

music.dept@yu.edu.jo  

 3411فرعي  0096227211111هاتف 
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  املوسيقاتخصص / سالبكالوريوالخطة الدراسية لدرجة 
ساعة ) 132(هو  الموسيقاالحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في 

  :موزعة كالتالي معتمدة

  

 متطلبات اختيارية متطلبات إجبارية المتطلب
متطلبات تخصص 

 دقيق
 المجموع

 27 -1215 متطلبات جامعة
 18 -153 متطلبات كلية 
 87 33 459 متطلبات قسم

 132 33 27 72  المجموع
  

  :التخصصات التي يطرحها قسم الموسيقا

  

 التخصصات القديمة  الجديدةالتخصصات   الرقم
 الموسيقا العربية األداء الموسيقي -1
 الموسيقا العالمية التربية الموسيقية -2
    العلوم الموسيقية -3

  

  ).م.ف: (الترميز الخاص بقسم الموسيقا

  :يالعشر الرقم مدلول

  

 المدلول الرقم
 المدخل ومتطلبات القسم النظري 0
 )اآلالت( متطلبات القسم العملية  1
 متطلبات القسم االجبارية 2
 متطلبات االداء الموسيقي  3
 متطبات التربية الموسيقية 4
 متطلبات العلوم الموسيقية 5
 متطلبات الفرق الموسيقية  6
 موضوعات خاصة ودراسات إبداعية 7
  الغناء الجماعي 8

 دراسات متقدمة ومشاريع تخرج 9
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 :ساعة معتمدة وتشمل) 87(لها ويخصص  :الموسيقا متطلبات قسم 
 

 : المتطلبات اإلجبارية
  :كما يليساعة معتمدة موزعة ) 48(ويخصص لها 

 اقــم المســاس رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
  - 2 2 )1(النظريات الموسيقية  103ف م 
 103ف م  - 2 2 )2(النظريات الموسيقية  104ف م 
  - 2 2 موسيقا الحضارات القديمة 105ف م 
 105ف م  - 2 2 تاريخ الموسيقا العربية  106 ف م
  - 2 2 الموسيقا الشعبية األردنية 107مف 

 104ف م  - 2 2 علم اآلالت الموسيقية 108ف م 
 104ف م  - 2 2 النظريات الموسيقية العربية 109م  ف

 104ف م  4 - 2 )1(تطبيقات الحاسوب الموسيقية  115ف م 
 104ف م  4 - 2 )1(قراءة وإمالء موسيقي   203م ف 
  203ف م  4 - 2 )2(قراءة وإمالء موسيقي  204م ف 

  106ف م  - 2 2 الباروك والكالسيكيةعصر موسيقا أ205ف م 

  أ205ف م  - 2 2 تيكيموسيقا العصر الرومان أ206ف م 

 104ف م  - 2 2 )1(هارموني /علم توافق األصوات 207ف م 
  207ف م  - 2 2 )1(كونترابنط /علم تقابل األلحان 208ف م 

 115ف م  4 - 2 تسجيل الموسيقا الرقمية ب215ف م 
  2 1 2 )1(اآللة اإللزامية  أ217ف م 
  أ217ف م  2 1 2 )2(اآللة اإللزامية  218ف م 

  207ف م  - 2 2 )1(النقد الموسيقي  254ف م 

  204ف م  4 - 2 )3(وإمالء موسيقي قراءة  303ف م 

  303ف م  4 - 2 )4(قراءة وإمالء موسيقي  304ف م 

  207ف م  - 2 2 )1(التحليل الموسيقي  أ316ف م 

  218ف م  2 1 2 )3(اآللة اإللزامية  أ317ف م 

  - 2 2 علم النفس التربوي الموسيقي   344 ف م
  304ف م  4 - 2 قراءة وإمالء موسيقي عربي 404ف م 

       48  المجمــــوع  
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 : المتطلبات االختيارية
  :يختارها الطالب مما يليساعة معتمدة ) 9(ويخصص لها 

 اقــم المســاس رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 104ف م  - 2 2 الوزن الشعري الموسيقي أ201ف م 
 105ف م  - 2 2 علم موسيقا الشعوب 202 ف م

 108ف م  - 2 2 تحليل الموسيقا العربية  أ209ف م 
 أ270ف م  - 2 2 دراسات في الموسيقا العربية 227ف م 
 106ف م  - 2 2 العربية الحديثة والمعاصرة االموسيق 305ف م 
 أ206ف م  - 2 2 األوروبية الحديثة والمعاصرة االموسيق 306ف م 
 208ف م  - 2 2 )2(كونترابنط /األلحانعلم تقابل  308ف م 
 ب215ف م  4 - 2 )2(تطبيقات الحاسوب الموسيقية  أ315ف م 
 أ317ف م  2 1 2 )4(اآللة اإللزامية  318ف م 
  - 2 2 الموسيقا التصويرية 328ف م 
  - 2 2 علم الموسيقا المقارنة 329ف م 
 218ف م  2 - 1 )1(موسيقا الصالة  335ف م 
 254ف م  - 2 2 )2(النقد الموسيقي  354ف م 
 أ316ف م  2 - 1 )1(قيادة اوركسترا  375ف م 
 304ف م  4 - 2 )5(قراءة وإمالء موسيقي  403ف م 
 307ف م  - 2 2 )3(هارموني /علم توافق األصوات  407ف م 
 308ف م  - 2 2 )3(كونترابنط /علم تقابل األلحان  408ف م 
 أ315ف م  4 - 2 )3(الحاسوب الموسيقية تطبيقات  415ف م 
 318ف م  2 1 2 )5(اآللة اإللزامية  أ417ف م 
  108ف م   -  2 2  أحكام التجويد  420ف م 

 207ف م  - 2 2 ندوة في أساليب األداء الموسيقي 425ف م 
 335ف م  2 - 1 )2(موسيقا الصالة  أ435ف م 
 242ف م  4 - 2 )3(عزف اآلالت المدرسية  442ف م 
 107ف م  - 2 2 دراسات في الموسيقا األردنية 470ف م 
 415ف م  4 - 2 )4(تطبيقات الحاسوب الموسيقية  473م ف 

 375ف م  2 - 1 )2(قيادة اوركسترا  475ف م 
       9  المجمـــــوع
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  : متطلبات التخصص الدقيق

 :كما يليموزعة إجبارية ) ساعة معتمدة  30( األداء الموسيقيتخصص 

 اقــم المســاس رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 --- - 2 2 التذوق الموسيقي 102ف م 
  2 1 2 )1(آلة اختصاص  130ف م 
 130ف م  2 1 2 )2(آلة اختصاص  131ف م 
 108ف م  - 2 2 )1(كونترابنط /علم تقابل األلحان 208ف م 
 131ف م  2 1 2 )3( آلة اختصاص أ230ف م 
 أ230ف م  2 1 2 )4(آلة اختصاص  أ231ف م 
 أ230ف م  2 - 1 )1(فرقة موسيقية  260ف م 
 260ف م  2 - 1 )2(فرقة موسيقية  261ف م 
 207ف م  - 2 2 )2(هارموني /علم توافق األصوات  307ف م 
 أ231ف م  2 1 2 )5(آلة اختصاص  330ف م 
 330ف م  2 1 2 )6(آلة اختصاص  331ف م 
 261ف م  2 - 1 )3(فرقة موسيقية  أ360ف م 
 أ360ف م  2 - 1 )4(فرقة موسيقية  أ361ف م 
 أ316ف م  - 2 2 )2(التحليل الموسيقي 416ف م 
 331ف م  2 1 2 )7(آلة اختصاص  430ف م 
 430ف م  2 1 2 )8(آلة اختصاص  431ف م 
 أ315ف م  4 - 2 التوزيع الموسيقي 438ف م 

    30  المجمــــوع
  

 :موزعة كما يليإجبارية  )ساعة معتمدة 30(تخصص التربية الموسيقية 
رمز المساق 

  هرقمو
 اقــم المســاس

الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 --- - 2 2 التذوق الموسيقي 102ف م 
  - 2 2 التربية الموسيقية في رياض األطفال أ140ف م 

 أ141ف م 
التربية الموسيقية في المرحلة 

 أ240ف م  - 2 2 األساسية

 أ240ف م 
التربية الموسيقية في المرحلة 

 241ف م  - 2 2 الثانوية

 218ف م  4 - 2 )1(عزف آالت مدرسية  242ف م 
 104ف م  - 2 2 مناهج تدريس الموسيقا 244ف م 
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رمز المساق 

  هرقمو
 اقــم المســاس

الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 104ف م  4 - 2 )1(أناشيد مدرسية  أ245ف م 
 218ف م  4 - 2 )1(فرق اآلالت المدرسية  246ف م 
 أ317ف م  2 1 2 )4(اآللة اإللزامية  318ف م 
 142ف م  4 - 2 )2(عزف آالت مدرسية  342ف م 
 أ240ف م  - 2 2 القياس والتقويم الموسيقي 343ف م 
 أ245ف م  4 - 2 )2(أناشيد مدرسية  345ف م 
 أ240ف م  4 - 2 )1(تطبيق عملي  445ف م 
 445ف م  4 - 2 )2(تطبيق عملي  446ف م 
 أ317ف م  2 - 1 )1(غناء جماعي  480ف م 
 480ف م  2 - 1 )2(غناء جماعي  481ف م 

    30  المجمــــوع
  

 :موزعة كما يليإجبارية ) ساعة معتمدة 30( الموسيقية العلومتخصص 
رقم 

 المساق
 اقــم المســاس

الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق عملي نظري

 --- - 2 2 التذوق الموسيقي 102ف م 
 107ف م  - 2 2 علم موسيقا الشعوب 202ف م 
 108ف م  - 2 2 دراسات في الموسيقا العربية 227ف م 
 107ف م  - 2 2 دراسات في الموسيقا األردنية أ270ف م 
 106ف م   -  2 2  الموسيقا العربية الحديثة والمعاصرة  305ف م 
 أ206ف م  - 2 2 الموسيقا األوروبية الحديثة والمعاصرة 306ف م 
 207ف م  - 2 2 )2(هارموني - علم توافق األصوات 307ف م 
 208ف م  - 2 2 )2(كونترابنط/ علم تقابل األلحان 308ف م 
 أ317ف م  2 1 2 )4(اآللة اإللزامية  318ف م 
 254ف م  - 2 2 )2(النقد الموسيقي  354ف م 
 أ316ف م  - 2 2 )2(التحليل الموسيقي  416ف م 
 416ف م  - 2 2 ندوة في أساليب األداء الموسيقي 425ف م 
  416ف م  - 2 2 مناهج البحث أ465ف م 

 أ317ف م   2  - 1  )1(غناء جماعي   480ف م 
 450ف م   2  - 1  )2(غناء جماعي   481ف م 
 لتخصصمساقات اجميع  - 2 2 مشروع تخرج 490ف م 

    30  المجمــــوع
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  المساقات التي يطرحها قسم الموسيقا

 اقــم المســاس رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
   3 3 الحياة الموسيقية في االردن أ100ف م 
   3 3 المدخل الى الموسيقا 101ف م 
 --- - 2 2 التذوق الموسيقي 102ف م 
  - 2 2 )1(النظريات الموسيقية  103ف م 
 103ف م  - 2 2 )2(النظريات الموسيقية  104ف م 
  - 2 2 موسيقا الحضارات القديمة 105ف م 
 105ف م  - 2 2 تاريخ الموسيقا العربية 106ف م 
  - 2 2 الموسيقا الشعبية األردنية 107ف م 
 104 - 2 2 علم االالت الموسيقية  108ف م 
 104ف م  - 2 2 النظريات الموسيقية العربية 109ف م 
 104ف م  4 - 2 )1(تطبيقات الحاسوب الموسيقية  115ف م 
  2 1 2 )1(ختصاص اإلآلة  130ف م

 130ف م  2 1 2 )2(ختصاص اإلآلة  131ف م 
  - 2 2 التربية الموسيقية في رياض األطفال أ140ف م 
 أ140ف م  - 2 2الموسيقية في المرحلة األساسيةالتربية  أ141ف م 
 104ف م  - 2 2 الوزن الشعري الموسيقي أ201ف م 
 107ف م  - 2 2 علم موسيقا الشعوب 202ف م 
 104ف م  4 - 2 )1(قراءة وإمالء موسيقي  203ف م 
 203ف م  4 - 2 )2(قراءة وإمالء موسيقي  204ف م 
 107ف م  - 2 2 والكالسيكيةالباروك عصرموسيقا  أ205ف م 
 أ205ف م  - 2 2 تيكيموسيقا العصر الرومان أ206ف م 
 104ف م  - 2 2 )1(هارموني /علم توافق األصوات  207ف م 
 207ف م  - 2 2 )1(كونترابنط /علم تقابل األلحان 208ف م 
 109ف م  - 2 2 تحليل الموسيقا العربية  أ209ف م 
 115ف م  4 - 2 الموسيقا الرقميةتسجيل  ب215ف م 
 - 2 1 2 )1(اآللة اإللزامية  أ217ف م 
 أ217ف م  2 1 2 )2(اآللة اإللزامية  218ف م 
 أ270ف م  - 2 2 دراسات في الموسيقا العربية 227ف م 
 131ف م  2 1 2 )3(ختصاص اإلآلة  أ230ف م 
 أ230ف م  2 1 2 )4(ختصاص اإلآلة  أ231ف م 
 241ف م  - 2 2 التربية الموسيقية في المرحلة الثانوية أ240ف م 
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 اقــم المســاس رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
  4 - 2 )1(عزف آالت مدرسية  242ف م 
 104ف م  - 2 2 مناهج تدريس الموسيقا 244ف م 
 104ف م  4 - 2 )1(أناشيد مدرسية  أ245ف م 
 218ف م  4 - 2 )1(فرق اآلالت المدرسية  246ف م 
 207ف م  - 2 2 )1(النقد الموسيقي  254ف م 
 أ230ف م  2 - 1 )1(فرقة موسيقية  260ف م 
 260ف م  2 - 1 )2(فرقة موسيقية  261ف م 
 107ف م  - 2 2 دراسات في الموسيقا األردنية أ270ف م 
 204ف م  2 1 2 )3(قراءة وإمالء موسيقي  303ف م 
 303ف م  2 1 2 )4(قراءة وإمالء موسيقي  304ف م 
 106ف م  - 2 2 العربية الحديثة والمعاصرة االموسيق 305ف م 
 أ206ف م  - 2 2 األوروبية الحديثة والمعاصرة االموسيق 306ف م 
 207ف م  - 2 2 )2(هارموني /علم توافق األصوات  307ف م 
 208ف م  - 2 2 )2(كونترابنط /علم تقابل األلحان 308ف م 
 ب215ف م  4 - 2 )2(تطبيقات الحاسوب الموسيقية  أ315ف م 
 207ف م  - 2 2 )1(التحليل الموسيقي  أ316ف م

 218ف م  2 1 2 )3(اآللة اإللزامية  أ317ف م 
 أ317ف م  2 1 2 )4(اآللة اإللزامية  318ف م 
  - 2 2 علم الموسيقا المقارنة 329ف م 
 أ231ف م  2 1 2 )5(ختصاص اإلآلة  330ف م 
 330ف م  2 1 2 )6(ختصاص اإلآلة  331ف م 
 أ206ف م  2 - 1 )1(موسيقا الصالة  335ف م 
 242ف م  4 - 2 )2(مدرسية الالت اآلعزف  342ف م 
 أ240ف م  - 2 2 القياس والتقويم الموسيقي 343ف م 
  - 2 2 علم النفس التربوي الموسيقي 344ف م 
 أ245ف م  4 - 2 )2(أناشيد مدرسية  345ف م 
 أ240ف م  - 2 2 )2(النقد الموسيقي  354ف م 
 أ205ف م  2 - 1 )3(فرقة موسيقية  أ360ف م 
 333ف م  2 - 1 )4(فرقة موسيقية  أ361ف م 
 306ف م  2 - 1 )1(قيادة اوركسترا  375ف م 
 304ف م  4 - 2 )5(قراءة وإمالء موسيقي  403ف م 
 304ف م  4 - 2 قراءة وإمالء موسيقي عربي 404ف م 
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 اقــم المســاس رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق
 313ف م  - 2 2 )3(هارموني /توافق األصوات علم  407ف م 
 314ف م  - 2 2 )3(كونترابنط /علم تقابل األلحان 408ف م 
 أ315ف م  4 - 2 )3(تطبيقات الحاسوب الموسيقية  415ف م 
 330ف م  - 2 2 )2(التحليل الموسيقي 416ف م 
 308ف م  2 1 2 )5(اآللة اإللزامية  أ417ف م 
 407ف م  2 1 2 )6(اإللزامية اآللة  418ف م 
  118ف م   -  2 2  أحكام التجويد  420ف م 

 416ف م  - 2 2 ندوة في أساليب األداء الموسيقي 425ف م 
 306ف م  2 1 2 )7(ختصاص اإلآلة  430ف م 
 405ف م  2 1 2 )8(ختصاص اإلآلة  431ف م 
 335ف م  2 - 1  )2(موسيقا الصالة  أ435ف م 
 327ف م  4 - 2 التوزيع الموسيقي 438ف م 
 342ف م  4 - 2 )3(عزف اآلالت المدرسية  442ف م 
 320ف م  4 - 2 )1(تطبيق عملي  445ف م 
 445ف م  4 - 2 )2(تطبيق عملي  446ف م 
  420ف م  - 2 2 مناهج البحث أ465ف م 

   - 2 2 الموسيقا التصويرية 470ف م 
 - 6 - 3 المؤترات الصوتية 472ف م 
 415ف م  4 - 2 )4(تطبيقات الحاسوب الموسيقية  473ف م 
 331ف م  2 - 1 )2(قيادة اوركسترا  475ف م 
 307ف م  2 - 1 )1(غناء جماعي  480ف م 
 438ف م  2 - 1 )2(غناء جماعي  481ف م 

 - 2 2 مشروع تخرج 490ف م 
جميع مساقات 

 التخصص
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  أعضاء هيئة التدريس في قسم الموسيقا

  البريد االلكتروني الرتبة  االسم

 mohg@yu.edu.jo أستاذ محمد غوانمة

 hamam@yu.edu.jo أستاذ عبد الحميد حمام

 nabildarras@yu.edu.jo أستاذ مشارك الــدراسصالحنبيـل 

 shareef@yu.edu.jo أستاذ مشارك شريف علي حمدي

 mallah@yu.edu.jo استاذ مساعد محمد علي المــالح

 Wael_h@yu.edu.jo أستاذ مساعد وائل حداد

 tasonka@yu.edu.jo أستاذ مساعد تسونكا البكـري

 azizmadi@yu.edu.jo استاذ مساعد عزيــز ماضــي

 alaa.naser@yu.edu.jo استاذ مساعد ناصــــرمعين العالء 
 abdelsalammd@yu.edu.jo مــــدرس عبد السالم حــداد

 Khalid.b@yu.edu.jo مــــدرس خالــد بلعــاوي

  a.takrouri@yu.edu.jo مــــدرس آالء تكـــروري

 Rula.jaradat@yu.edu.jo مــــدرس جــراداترلــى 

 talia@yu.edu.jo مــــدرس تاليــة النمــري

 Dima.swedan@yu.edu.jo مــــدرس ديما فايز سويدان
 saqer@yu.edu.jo محاضر متفرغ صقــر صبــحي

 raedaan@yu.edu.jo محاضر متفرغ رائــدة عـلوان

 hanikh@yu.edu.jo محاضر متفرغ هاني يونس الخطيب

 Wafa.tobaishat@yu.edu.jo مساعد تدريس وفاء عبدالله طبيشات
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  الحجاوي للهندسة التكنولوجية كلية
بتبــرع مــن مؤسســة هشــام أديــب حجــاوي العلميــة بهــدف تخــريج مهندســين مــن ذوي  1984تأسســت الكليــة عــام 

تضم كلية الهندسة حاليا و. العلمية والمهارات العملية العالية في مجاالت الهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلوماتالدراية 

ــة هــي هـــندسة اإللكترونيــات، هندســة القــوى الكهربائيــة، هندســة اإلتصــاالت، هندســة الحاســوب، و          خمســة أقســام أكاديمي

  .هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية

 
هندســة الحاسـوب، هندســة القــوى الكهربائيــة، هندســة  : ح الكليــة درجــة البكــالوريوس فـي ســتة تخصصــات هــي تمـن 

مجلـس التعلـيم    وقـد وافـق  . االتصاالت، هندسة االلكترونيات، هندسـة الـنظم الطبيـة، وهندسـة المعلوماتيـة الطبيـة الحيويـة       

كليـة الحجـاوي للهندسـة التكنولوجيـة فـي جامعـة         فـي " إدارة اإلنشـاء  - الهندسـة المدنيـة  "العالي مؤخرا على إنشاء قسم 

  .2011/2012اليرموك وسيتم قبول الطلبة في هذا التخصص مع بداية الفصل الثاني للعام الدراسي 

لدرجـة   ) 160 (لدرجـة البكـالوريوس  ) 2983(طالـب وطالبـة مـنهم    ) 3140(يبلـغ عـدد جميـع الطلبـة فـي الكليـة       

مبعوثـا ومبعوثـة   ) 16(  يبلغ عـدد المبعـوثين حاليـا للكليـة    . )66(يئة التدريس في الكلية ويبلغ عدد أعضاء ه. الماجستير

مختبـرًا فـي مختلـف التخصصـات ،     ) 40(يبلـغ عـدد المختبـرات فـي الكليـة      ). 23(وعدد المرشحين والمرشـحات لإلبتعـاث   

  ).11(وعدد الفنيين ) 24(وعدد المهندسين والمهندسات في المختبرات 

ســاعات معتمــدة ، وبإلزامهــا الطالــب تــدريبًا ميــدانيًا لمــدة ســتة ) 3(ج بواقــع رة بطرحهــا مشــروع تخــتتميــز الكليــ

ساعات معتمدة، حيث انعكس التـدريب الميـداني   ) 9(أشهر متتالية في المؤسسات والشركات ذات العالقة بتخصصه بواقع 

  .ف مناسبة في تخصصاتهمخالل السنوات الماضية ايجابيًا على فرص حصول خريجي الكلية على وظائ

ويوجــد فــي الكليــة مجمــع الريــادة األكاديميــة للتميــز الــذي أنشــىء بهــدف تفعيــل العالقــة مــع قطــاعي الصــناعة              

والخدمات ورعاية طلبة الكلية المتميزين ولتوفير فرص التدريب الميداني لهؤالء الطلبة، ويوجد في المجمع عدة حاضنات 

يــة حيــث يقــوم طلبــة الكليــة المتميــزين بالتــدرب فــي هــذه الحاضــنات وتعلــم مهــارات    أبحــاث صــناعية لشــركات عالميــة ومحل 

   .من خالل دورات مجانية ومكثفة) Soft Skills(اإلتصال والمهارات الشخصية 

بتطوير وتحديث الخطط الدراسية لدرجة البكالوريوس بما ينسجم ويـتالءم     2008وقد قامت الكلية في عام   

  .لوجية العالمية الحديثة واحتياجات سوق العملمع التطورات التكنو

  

 

fac_hij@yu.edu.jo   
  4251فرعي  0096227211111  هاتف 

  

  

  كاديميةقسام األاأل

 قسم هندسة الحاسوب •
 قسم هندسة االتصاالت •
 قسم هندسة القوى الكهربائية •
 قسم هندسة االلكترونيات •
 هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيويةقسم  •
 قسم الهندسة المدنية  •
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  قسم هندسة الحاسوب
لتطور التعليمي والتكنولوجي في مجال الحاسوب وتكنولوجيـا المعلومـات   المواكبة  1993تم تأسيس القسـم عام 

لرفـد حاجة الصـناعة التكنولوجيــة أردنيــا وعربيــا وإقليميــا بـالكوادر البشريــة المؤهلــة بـالمنهج التعليمـي والعملـي المبـدع             

ت برمجيـات الحواسـيب وبنائهــا وتصـميم     المستنـد إلـى المعاييـر المثلى والمستقرئ لحاجــة المنطقــة إلـى التميـز فـي مجـاال      

شبكات الحاسوب وتطبيقات متعـددة الوسائط وقواعد البيانات والنظم المضمنة وغيرهـا من المواضيع المتخصصة في هذا 

وتنبـع أهميـة هذا التخصص من التوجـه العالمـي إلى حوسبـة نظـم المعلومـات فـي قطاعـات عريضـة مـن مؤسسـات        . المجال

  . مدني بحيث أصبح هذا العلم نـواة عصر العولمـة وأسـاس إقتصاديـات المعرفـة وآلـة تشكـل العالـم الرقمـيالمجتمع ال

وفيمـا يتعلـق ببرامج الماجستير فإن القسـم يطـرح برنامجيـن متخصصين ومتميزيـن نوعيا محليا وإقليميـا وهمـا  

تير فــي الـنظم المضـمنة ويتـألف كـل مـن هـذين البرنامجيــن مــن        برنـامج الماجسـتير فـي األتمتــة الصـناعية وبرنـامج الماجسـ       

ساعة معتمـدة ويحتويان مجموعـة من المساقات المتميزة والتي تطرح العديد من المواضيع المتقدمة في المجاالت ) 33(

  .المختلفة في هندسة الحاسوب وتطبيقاتها المتصلة بالصناعة التكنولوجية

مهندسـين مؤهليــن للقيــام     ثمانيـة مـن ذوي الكفـاءات العاليــة و    يةهيئــة تدريــس  وعضعشــر   سـبعة يعمـل في القسـم 

فنييـــن، ويوجـــد علــى مقاعـــد  خمســةبأعمـــال اإلشـــراف علـــى المختبــرات فــي القســـم والمساعـــدة فــي العمليـــة التدريسيـــة و 

ة الماجســتير والدكتـــوراه فــي مجــاالت   مبعوثـــين علــى نفقـــة الجامعـــة لدراســـ  ) 8(الدراســـة فــي أعــرق الجامعــات األمريكيـــة   

يزيد عدد طلبـة البكـالوريوس فـي القسـم عـن       .مختلفـة في هندسة الحاسوب لتعزيز عدد أعضاء هيئـة التدريـس في القسـم

  . طالب في برنامجي الماجستير) 60(طالب ويوجد حوالي  590

  

computer.dept@yu.edu.jo   
  4439فرعي     0096227211111  هاتف
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 قسم هندسة الحاسوب/ سالبكالوريوالخطة الدراسية لدرجة 
  

تمــنح درجــة البكــالوريوس وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا فــي تعليمــات مــنح درجــة البكــالوريوس فــي        

العلميــة والشــهادات فــي جامعــة    الصــادرة بموجــب نظــام مــنح الــدرجات    1991لســنة ) 2(جامعــة اليرمــوك رقــم  

  :، وذلك بعد إتمام المتطلبات اآلتية1976لسنة ) 76(اليرموك رقم 

  

  :ساعة معتمدة وتشمل)   27( متطلبات الجامعة: أوًال

  .ساعة معتمدة)  12(  المتطلبات اإلجبارية .1

 .ساعة معتمدة من خارج الكلية)  15(  المتطلبات االختيارية .2
    

 :ساعة معتمدة وتشمل )  24( متطلبات كلية: ثانيًا

  رمــز

 المسـاق
  اســــم

 المســــاق
  المتطلب عــدد السـاعـات

 المعتمدة عملي نظري السـابق
 100ع ح  2 - 2 البرمجة بلغة مختارة أ 101ع ح 
  -  1  1  -  مختبر البرمجة بلغة مختارة  ب 101ع ح 

 - 3 - 3 1تفـاضـل وتكامـل  101ر 
 101ر  3 - 3 2تفـاضـل وتكامـل  102ر 
 102ر  3 - 3 1دية امعادالت تفاضلية ع 203ر 
 - 3 - 3 1فيزيـاء عامة  101ف 
 *101ف  1 3 - 1فيزيـاء عامة عملي  105ف 
 101ف  3 - 3 2فيزياء عامة   102ف 
 *102ف   1 3 - 2فيزياء عامة عملي  106ف 
 - 3 - 3 كيميــاء عـامـة 101ك 
 *101ك  1 3 - كيمياء عـامـة عملي 105ك 
  

  : قسم موزعة على االقسام كاالتيمتطلبات ال: ثالثًا

  :ساعة معتمدة كما يأتي)  107(  المتطلبات اإلجبارية .1

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة اسم المساق  رمز المساق

  102ر  3 رياضيات متقطعـة  152ر 

 102ف  2المشاغل الهندسية 203 هق
 203هق  3مهارات اإلتصال 205 هل
 102ف  13دوائر كهربائية  220 هق
 220 هق 23دوائر كهربائية  222 هق
 222 هق 1مختبر دوائر كهربائية 223 هق



218 
 

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة اسم المساق  رمز المساق

  3المنطق الرقمي 230 هح
  230هح  1مختبر المنطق الرقمي 231 هح

 101ع ح  4التصميم الكينوني 250هح 
  101ع ح   0التصميم الكينونيمختبر م250 هح

 220 هق 13الكترونيات  250 هل
 250هل  11مختبر الكترونيات  251هل 
 250هح  2 والمحاكاةهندسة التحليالت العددية ب310هح 

  250هح   0 والمحاكاةمختبر هندسة التحليالت العددية م310هح  

 220هق  3اإلشارات والنظم ب312 هت
 ب312 هت 3في الهندسةيات العشوائيةملاالحتماالت والع أ 314 هت
 230 هح 3والمتحكمات الدقيقةتصميم نظم المعالجات أ 344هح 
  344هح+231حه 1والمتحكمات الدقيقةمختبر تصميم نظم المعالجات أ345هح 
 230 هح HDL(3(لغة تصميم مكونات الحاسب باستخدام  أ346هح 
 ا346هح  HDL(1( لغةباستخدام مختبر تصميم مكونات الحاسب  أ347هح 
 250هح  3نمذجة وتطبيقات التصميم الكينوني 350هح 
 250هح  4الخوارزمياتوهيكلة البيانات ب354هح 
   250هح  0الخوارزمياتوهيكلة البياناتمختبر م354هح 

 أ 346هح  3بناء الحاسبات أ440هح 
 344هح  3الربط البيني للحاسبات 444هح 
 444هح  1مختبر الربط البيني للحاسبات 445هح 
 354هح  4قواعد البياناتتصميم أنظمة ج450هح 
  354هح   0قواعد البياناتمختبر أنظمة م450هح 

 251 هل 3اإللكترونيات الرقمية أ450هل 
 ب312هت  3 انظمة االتصاالت 456هت 
 350هح  3هندسة البرمجيات 452هح 
  452هح   1 مختبر هندسة البرمجيات والتصميم الكينوني  453هح 

 354هح  4 تصميم أنظمة تشغيل الحاسبات 460هح 
  354هح   0تصميم أنظمة تشغيل الحاسباتمختبر م460هح 

 456هت  3البياناتتراسل 462 ته
 460هح  4برمجة أنظمة تشغيل الحاسبات أ466هح 
  460هح   0برمجة أنظمة تشغيل الحاسباتمختبر م466هح 

   346هح  3التصميم بمساعدة الحاسوب 480هح
 توجيه القسم  9التدريب الميداني 500هح 
  444هح   3 مبادىء النظم المضمنة  542هح 

 462 ته 3شبكات الحاسبات 562هح 
 562هح   1مختبر شبكات الحاسبات 563هح 



219 
 

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة اسم المساق  رمز المساق

 562هح  3حاسبات متقدمةشبكات أ564هح 
 توجيه القسم  3مشروع التخرج أ598هح 
  

  :يختارها الطالب من المساقات اآلتيةساعة معتمدة )  9(  المتطلبات االختيارية .2

  متطلب سابق  الساعات المعتمدة اسم المساق  رمز المساق

 222هق  3اآلالت الكهربائية 354هق 
  354هح   3 الرسم بالحاسوب  380ع ح 

 354ح ه 3المترجمات 431ع ح 
 440هح  3موضوعات متقدمة في بناء الحاسبات 540هح 
 444هح  3نظم المعالجات المتقدمة أ544هح 
 452هح  3تقنيات تصميم البرمجيات 554هح 
 452هح  3هندسة متطلبات البرمجيات 556هح 
 460هح  3أنظمة تشغيل الحاسبات الموزعة 560هح 
 562هح  3تصميم برتوكوالت الشبكات 566هح 
 562هح  3أنظمة الوسائط المتعددة 568هح 

  456هت   3 أنظمة االتصاالت المتحركة  أ568هت  

  450هل  3 تطبيقات المتحكمات الدقيقة أ574هل 

 542هح  3الروبط 572هح 
 ب312 ته 3الشبكات العصبية واألنظمة المشوشة الذكية ب574هح 
 ب312 ته 3لصور الرقميةامعالجة أ584هح 
 584هح  3تمييز األنماط ورؤية الحاسوب أ586هح 
  توجيه القسم  3 دورة تدريبية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات  *496هح

 توجيه القسم 3مواضيع  مختارة 596هح 
  

   

                                                      
  :اجتاز إحدى دورات البرمجيات والشبكات  التي تعقدها جامعة اليرموك وهي إذاساعات معتمدة ) 3(يعفى الطالب من   *

(MCSA, MCAD, OCPD, CCNA)   21/1/2008تاريخ ) 29/2008(بموجب قرار مجلس العمداء رقم.  
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  أعضاء هيئة التدريس في قسم هندسة الحاسوب

 لكترونياإل بريدال الرتبة  االســــم

 fomari@yu.edu.jo مشارك أستاذ عبدالله رشيد العمري فاروق

 shamdan@yu.edu.jo مشارك أستاذ سليم الحمدان سامى فتحى

 ansour@yu.edu.jo مشارك أستاذ عبدالله عوده النسور عاطف

 jarrah@yu.edu.jo مشارك أستاذ عبدالله محمد الجراح محمد

 khassaweneh@yu.edu.jo مساعد أستاذعاليا جميل الخصاونه محمود

 mdhall@yu.edu.jo مساعد أستاذ دميثان ابديوي حلوش محمد

 elnasan@yu.edu.jo مساعد أستاذ شحاده النعسان عدنان علي

 altamimi@yu.edu.jo مساعد أستاذرحاب كامل التميمي عبدالكريم

 osameh@yu.edu.jo مساعد أستاذ محمود مجلي الكوفحي اسامه

 almehai@yu.edu.jo مساعد أستاذ عبدالرزاق احمد المفلح هيثم

 zakaria.al-qudah@yu.edu.jo مساعد أستاذ محمد أحمد القضاه زكريا

 halzoubi@yu.edu.jo مساعد أستاذ ابراهيم الزعبي حسين راشد

  Amin.alqudah@yu.edu.jo مساعد أستاذ وسف القضاهي امين تركي

 robeidat@yu.edu.jo مدرس سليمان عبيدات رغد محمد

 Safaa_b@yu.edu.jo مدرس هجرس بطاينه صفاء احمد

محمد علي  عبدالمهدي

 منيالمو
 emomani@yu.edu.jo مدرس

 momare@yu.edu.jo مدرس ونس العمرى ماهر محمد
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  قسم هندسة االتصاالت
م ويمـنح درجـة البكـالوريوس فـي هندسـة االتصـاالت ودرجـة        1989أنشىء قسم هندسة االتصاالت عـام  

عضـوا، عـدد   ) 17(يبلغ عدد أعضـاء هيئـة التـدريس فـي القسـم      و.  الماجستير في هندسة اإلتصاالت الالسلكية

.  ســاعة معتمــدة )167( مــنالخطــة الدراســية بالقســم  وتتكــون).  7(عــدد المختبــرات  و، )3(المهندســين فيــه 

طالبا وطالبه فـي برنـامج    785طالب وطالبة سنويًا، ويوجد حاليا في القسم ) 150-100(ويقبل القسم حوالي 

  .  طالبا وطالبه في برنامج الماجستير 40البكالوريوس و 

لرفـع المسـتوى العلمـي للخـريج وإكسـابه المهـارات العلميـة         2008وقد تم تحديث خطة القسم في عام 

كمـواد   CISCO ،MICROSOFTمة لإلنسجام مع روح العصر باإلضافة إلى اعتماد شـهادات عالميـة مثـل    الالز

 2004كمـا بـدأ القسـم فـي عـام      .  اختيارية في الخطة التدريسية لتساعد على تطوير معلومات الطالـب وتأهيلـه  

لندرتـه ولحاجــة الــبالد  العمـل ببرنــامج ماجسـتير هندســة اإلتصــاالت الالسـلكية، حيــث تــم اختيـار هــذا التخصــص     

  .والمنطقة إلى تأهيل كوادر متخصصة في هذا المجال الحيوي  سريع التطور

باإلضــافة للقيــام بالمهــام التدريســية يقــوم أعضــاء الهيئــة التدريســية بتنفيــذ بحــوث علميــة فــي مجــاالت    و

الضــوئية، االتصــاالت أنظمــة االتصــاالت القياســية والرقميــة، االتصــاالت   : مختلفــة فــي هندســة االتصــاالت تشــمل  

التراسلية والشبكات، معالجة اإلشارة الرقمية، الكهرومغناطيسية، المايكروويف، الهوائيات، واإلتصاالت الراديويـة  

شارك القسم في العديد من المؤتمرات العلمية والدوليـة والمحليـة ببحـوث وأوراق عمـل علميـة      المتحركة و قد 

  .رفيعة المستوى
علــى رئــيس القســم  -خالــد غرايبــه . وبأشــراف د 2010التصــاالت فــي عــام ا هندســة وقــد حصــل قســم

لتطوير برنامج الماجستير في هندسـة االتصـاالت الالسـلكية بقيمـة مليـون      ) تمبس( منحة من المشروع األوروبي

  .يورو ولمدة ثالث سنوات وبمشاركة مع عدد من الجامعات األوروبية واألردنية

خطط الدراسية للبرنـامج الموجـود و إنشـاء بـرامج جديـدة فـي هندسـة        و يهدف المشروع إلى تطوير ال

الشبكات الالسلكية وإدارة شبكات االتصاالت و تحديث طرق التـدريس لتتماشـى مـع البـرامج العالميـة لمثـل هـذه        

هـــذا باإلضـــافة إلـــى إنشـــاء وحـــدة لضـــمان الجـــودة لبـــرامج الدراســـات العليـــا فـــي قســـم هندســـة     . التخصصـــات

وكليــة قســم هندسـة االتصــاالت  كمــا يهـدف المشــروع إلــى تطـوير القــدرات الفنيــة و البشـرية  فــي     .  االتصـاالت 

الحجاوي بشكل عام حيث أن المشروع سيتضمن تدريبا ألعضاء الهيئة التدريسية و لطلبة الدراسات العليـا فـي   

و يتضمن المشروع كذلك عقد مجموعة من النشاطات العلميـة كـالورش و   . القسم في عدد من الدول األوروبية

  . بية المرموقةالمؤتمرات والتي ستتم بمشاركة عدد من المؤسسات العلمية األورو

ومن الجدير بالذكر أنه ألجل المحافظة علـى قـوة الـدفع الحاليـة فـي القسـم واإلرتقـاء بـه فقـد تـم ايفـاد            

عدد من المهندسين من خيرة خريجي الجامعات األردنية فـي بعثـات دراسـية إلـى أمريكـا للحصـول علـى شـهادتي         

القســم إلــى بعــض التخصصــات النــادرة، مثــل   الماجســتير والــدكتوراه فــي هندســة اإلتصــاالت، وذلــك لســد حاجــة  

تخصـص اإلتصــاالت الالســلكية ومــا زال القســم يصــبوا إلــى مــا مــن شــأنه تطــوير العمليــة األكاديميــة فيــه والســير  

ــه فــي المؤسســات التعليميــة الدوليــة           ــه ســوق العمــل واقران قــدمًا نحــو األفضــل، كنمــوذج يحتــذى بــه ويشــهد ل

  .هم العلياوالمحلية، حيث يكمل طلبتنا دراسات
 

communications.dept@yu.edu.jo  

    4539فرعي    0096227211111  تف  اه
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 االتصاالت قسم هندسة/ سالبكالوريوالخطة الدراسية لدرجة 
تمــنح درجــة البكــالوريوس وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا فــي تعليمــات مــنح درجــة البكــالوريوس فــي        

الصــادرة بموجــب نظــام مــنح الــدرجات العلميــة والشــهادات فــي جامعــة       1991لســنة ) 2(جامعــة اليرمــوك رقــم  

  :، وذلك بعد إتمام المتطلبات اآلتية1976لسنة ) 76(اليرموك رقم 

  

  :ساعة معتمدة وتشمل)   27( متطلبات الجامعة: أوًال

  .ساعة معتمدة)  12(  المتطلبات اإلجبارية  .1

 .ساعة معتمدة من خارج الكلية)  15(  المتطلبات االختيارية  .2
    

 :ساعة معتمدة وتشمل)  24( متطلبات كلية: ثانيًا

  رمــز

 المسـاق
  اســــم

 المســــاق
  المتطلب عــدد السـاعـات

 المعتمدة عملي نظري السـابق
 100ع ح  2 - 2 البرمجة بلغة مختارة أ 101ع ح 
  -  1  1  -  مختبر البرمجة بلغة مختارة  ب 101ع ح 

 - 3 - 3 1تفـاضـل وتكامـل  101ر 
 101ر  3 - 3 2تفـاضـل وتكامـل  102ر 
 102ر  3 - 3 1دية امعادالت تفاضلية ع 203ر 
 - 3 - 3 1فيزيـاء عامة  101ف 
 *101ف  1 3 - 1فيزيـاء عامة عملي  105ف 
 101ف  3 - 3 2فيزياء عامة   102ف 
 *102ف   1 3 - 2فيزياء عامة عملي  106ف 
 - 3 - 3 كيميــاء عـامـة 101ك 
 *101ك  1 3 - كيمياء عـامـة عملي 105ك 

  

  :ساعة معتمدة كما يأتي)  107(  المتطلبات اإلجبارية .1

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  المساقاسم   المساقرمز 

 -  2  الرسم الهندسي  202هق 
 102ف   2  المشاغل الهندسية   203هق 
  203هق  3  مهارات االتصال  205هل 

 203ر   3  رياضيات هندسية   212ر 
 101ر   3  الجبر الخطي  241ر 

 102ف   3  1دوائر كهربائية   220هق 
 220هق   3  2دوائر كهربائية   222هق 
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  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  المساقاسم   المساقرمز 

 222هق   1  مختبر دوائر كهربائية   223هق 
 220هق   3  المنطق الرقمي   230هح 
 230هح   1  مختبر المنطق الرقمي   231هح 
  101ع ح   4  التصميم الكينوني  250هح 

  101ع ح   0  مختبر التصميم الكينوني  م250هح 

 220هق   3  1الكترونيات  250هل 
 250هل   1  1مختبر الكترونيات   251هل 
  205هل  3  إدارة المشاريع وضبط الجودة   310هق 

  250هح   2  هندسة التحليالت العددية والمحاكاة  ب310هح 
  250هح   0  مختبر هندسة التحليالت العددية والمحاكاة   م310هح 

 220هق   3  اإلشارات والنظم   ب312هت 
 ب312هت   3  االحتماالت والعمليات العشوائية في الهندسة   أ314هت 
 222هق   3  أنظمة التحكم اآللي   320هق 
 212ر   3  الكهرومغناطيسية الهندسية  342هت 
 250هل   3  2الكترونيات   350هل 
350هل+251هل  1  2مختبر الكترونيات   351هل 
 230هح   3  تصميم نظم المعالجات والمتحكمات الدقيقة   ا344هح 
مختبر تصميم نظم المعالجات والمتحكمات  345هح 

  الدقيقة 

 ا344هح   1

 342هت   3  األمواج والمجاالت الكهرومغناطيسية  442هت 
 442هت   3  األنظمة المايكرويه  أ446هت 
 أ446هت   1  مختبر األنظمة المايكرويه  أ447هت 
 251هل   3  االلكترونيات الرقمية   450هل 
 ب312هت   3  االتصاالت التماثلية   أ450هت 
 أ450هت   1  مختبر االتصاالت التماثلية  451هت 
 أ450هت   3  االتصاالت الرقمية  452هت 
 452هت   1  مختبر االتصاالت الرقمية   453هت 
 ب312هت   3  معالجة اإلشارة الرقمية  454هت 
 454هت   1  مختبر معالجة اإلشارة الرقمية  455هت 
 442هت   3  اتصاالت األلياف الضوئية  أ460هت 
 أ460هت   1  مختبر اتصاالت األلياف الضوئية  461هت 
   452هت   3  تراسل البيانات  462هت 

 توجيه القسم     9 التدريب الميداني 500هت 
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  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  المساقاسم   المساقرمز 

  462هت   3  شبكات الحاسبات  562هح 

  *562هح   1  مختبر شبكات الحاسبات  563هح 

 452هت   3  أنظمة االتصاالت المتحركة  أ568هت 
  452هت   2  األتصاالت الفضائية  574هت 

 توجيه القسم  3   مشروع التخرج  598هت 
  

  

  :يختارها الطالب من المساقات اآلتيةساعة معتمدة )  9(  المتطلبات االختيارية  .2

  متطلب سابق  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز المساق

   222هق   3  اآلالت الكهربائية  354هق 

  350هل   3  البصريات اإللكترونية  440هل 
   350هل   3  الدوائر المتكاملة الخطية  ا452هل 

  452هت   3  هندسة التلفزيون    490هت 

   452هت   0  هندسة التلفزيون    مختبر  491هت 

   452هت   3  االتصاالت المتقدمة  528هت 

 442هت   3  الهوائيات وانتشار األمواج  أ548هت 
 562هح   3  شبكات حاسبات متقدمه  أ564هح 
  450هل     3  تطبيقات المتحكمات الدقيقة  574هل 

  452هت   3  أنظمة الرادار  578هت 

دورة تدريبية متخصصة في تكنولوجيا   *496هح 

  المعلومات

  توجيه القسم  3

 توجيه القسم  3  مواضيع مختارة   596هت 
  

   

                                                      
 ,MCSA, MCAD)  :وهياليرموك  اجتاز إحدى دورات البرمجيات والشبكات التي تعقدها جامعة  إذاساعات معتمدة ) 3(يعفى الطالب من    *

OCPD, CCNA)   21/1/2008تاريخ )  29/2008(بموجب قرار مجلس العمداء رقم  
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  االتصاالتأعضاء هيئة التدريس في قسم هندسة 

 لكترونياإل بريدال الرتبة االســــم
 Al-Ajlouni@yu.edu.jo أستاذ  احمد فخري محمد العجلوني

 mohbat@yu.edu.jo أستاذ   البطاينة محمد حسين مفلح

 ashamali@yu.edu.jo أستاذ مشارك  احمد محمود علي الشمالي

 Hejazi@yu.edu.jo أستاذ مشارك  زهير محمد عبدالله حجاز

 bharb@yu.edu.jo أستاذ مشارك  حرببسام احمد يوسف 

 ashamali@yu.edu.jo أستاذ مشارك  سليمان محمد الحسين ابوغزلة

 aeyadeh@yu.edu.jo أستاذ مشارك  علي احمد حسن اعيده

 kmgharai@yu.edu.jo أستاذ مشارك  غرايبه خالد محمد عبدالرحمن

 obadarneh@yu.edu.jo أستاذ مساعد  اسامه سامي محمد بدارنه

 haythem@ece.arizona.edu أستاذ مساعد  هيثم أحمد محمد بني سالمة

 asem@yu.edu.jo أستاذ مساعد  عاصم شحاده بشير الزعبي

   أستاذ مساعد  محمد شامخ حمد العقله

   أستاذ مساعد  محمد فايز فالح البطاينه

 ahlam@yu.edu.jo محاضر متفرغ  احالم شبلي محمد جوارنه

  محاضر متفرغ  اسامه حسن احمد ابوصافيه
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  قسم هندسة القوى الكهربائية
جامعـة  / قسم هندسة القوى الكهربائية أحد األقسام األكاديمية في كلية الحجاوي للهندسـة التكنولوجيـة  

يلعــب القســم دورًا هامــًا فــي تزويــد الســوق األردنــي والمنــاطق المجــاورة بخــريجين أكّفــاء فــي مجــال       . اليرمــوك

  .هندسة القوى الكهربائية

فـي  . يطرح القسم برنامج بكالوريوس يركز على الجانبين النظري والعملي في هندسـة القـوى الكهربائيـة   

المهـارات فـي الجوانـب األساسـية للرياضـيات الهندسـية وعلـوم         الجانب المقابل يعنى القسـم بـالتركيز الكبيـر علـى    

الفيزيــاء واآلالت الكهربائيــة والكترونيــات القــوى وتحليــل أنظمــة القــوى وحمايــة أنظمــة القــوى وهندســة الضــغط    

  .ساعة 167عدد الساعات المعتمدة الالزمة للتخرج . العالي

  

ــة القــــو     ــي هندســ ــدم فــ ــتير متقــ ــامج ماجســ ــم بطــــرح برنــ ــدأ القســ ــي  بــ ــام الدراســ ــة فــــي العــ ى الكهربائيــ

لمهندسين القوى الكهربائية العاملين في شركات القـوى الكهربائيـة وقطاعـات الطاقـة األخـرى فـي        2007/2008

  .األردن

تتميز الكلية بشكل عام والقسم بشكل خاص بطـرح برنـامج تـدريبي لتزويـد الطـالب بخبـره ميدانيـة فـي         

ان ذلـــك يعـــزز فـــرص توظيـــف  . الكهربائيـــة ســـواء فـــي األردن أو فـــي الخـــارج شـــركات رائـــدة فـــي مجـــال القـــوى  

الخــريجين، باالضــافة إلــى ذلــك فــان البرنــامج يقــوي العالقــة ألعضــاء هيئــة التــدريس مــع الصــناعة، ومــن الجــدير      

يشـرف علـى برنـامج    . بالذكر ان فترة التدريب الالزمة لتخرج الطالب ستة شهور بما يعادل تسع ساعات معتمـدة 

ان ذلـك يعـزز مـن فـرص     . لتدريب أعضاء هيئة التدريس للتأكد مـن اكتسـاب الطلبـة للمهـارات العمليـة المطلوبـة      ا

  .العمل للخريجين وبناء عالقات بحثية ألعضاء هيئة التدريس مع الصناعة

  

ــة تــدريس       766يضــم القســم فــي الوقــت الحــالي     ــا يقــوم بتدريســهم أربعــة عشــر عضــو هيئ ــا وطالب طالب

م عنـد الحاجـة مـن    لقسـم إضـافة إلـى عـدد مـن المحاضـرين غيـر المتفـرغين الـذين يـتم االسـتعانة بهـ            معينين فـي ا 

يسـاعد أعضـاء   . سـاعة معتمـدة   18معدل العبء التدريسي لعضو هيئة التـدريس فـي القسـم    . الجامعات األخرى

يـف مهندسـين   هيئة التدريس في تـدريس المخبتـرات خمسـة مهندسـين معينـين فـي القسـم وعنـد الحاجـة يـتم تكل          

  .مختبرات للفصل 5أكفاء آخرين حيث أن معدل العبء للمهندسين 

  

 pedepartment@yu.edu.jo  

  4239فرعي     0096227211111  تف اه
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 قسم هندسة القوى الكهربائية/ سالبكالوريوالخطة الدراسية لدرجة 
البكــالوريوس وفــق الشــروط المنصــوص عليهــا فــي تعليمــات مــنح درجــة البكــالوريوس فــي       تمــنح درجــة  

الصــادرة بموجــب نظــام مــنح الــدرجات العلميــة والشــهادات فــي جامعــة       1991لســنة ) 2(جامعــة اليرمــوك رقــم  

  :، وذلك بعد إتمام المتطلبات اآلتية1976لسنة ) 76(اليرموك رقم 

  

  :ة معتمدة وتشملساع)  27( متطلبات الجامعة: أوًال

  .ساعة معتمدة)  12(  المتطلبات اإلجبارية .1

 .ساعة معتمدة من خارج الكلية)  15(  المتطلبات االختيارية .2
    

 :ساعة معتمدة وتشمل )  24( متطلبات كلية: ثانيًا

  رمــز

 المسـاق
  اســــم

 المســــاق
  المتطلب عــدد السـاعـات

 المعتمدة عملي نظري السـابق
 100ع ح  2 - 2 البرمجة بلغة مختارة أ 101ع ح 
  -  1  1  -  مختبر البرمجة بلغة مختارة  ب 101ع ح 

 - 3 - 3 1تفـاضـل وتكامـل  101ر 
 101ر  3 - 3 2تفـاضـل وتكامـل  102ر 
 102ر  3 - 3 1دية امعادالت تفاضلية ع 203ر 
 - 3 - 3 1فيزيـاء عامة  101ف 
 *101ف  1 3 - 1 فيزيـاء عامة عملي 105ف 
 101ف  3 - 3 2فيزياء عامة   102ف 
 *102ف   1 3 - 2فيزياء عامة عملي  106ف 
 - 3 - 3 كيميــاء عـامـة 101ك 
 *101ك  1 3 - كيمياء عـامـة عملي 105ك 
  

  :ساعة معتمدة كما يأتي)  107(  المتطلبات اإلجبارية .1

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز المساق

  101ف  3 ميكانيكا هندسية 200هق 

 -- 2 الرسم الهندسي 202هق 
  102 ف  2  المشاغل الهندسية   203هق 

 203هق  3 مهارات اإلتصال 205 هل
  203ر   3  رياضيات هندسية  212ر 

  101ر   3  الجبر الخطي   241 ر

  102ف   3  1دوائر كهربائية   220هق 
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  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز المساق

  220هق   3  2دوائر كهربائية   222هق 

  222هق   1  مختبر دوائر كهربائية  223هق 

  220هق   3  المنطق الرقمي  230هح 

  230هح   1  مختبر المنطق الرقمي  231هح 

  102ف   3  مواد هندسية  أ240هق 

  222هق   3  1الكترونيات   250هل 

  250هل   1  1مختبر الكترونيات   251هل 

  205 هل  3  إدارة المشاريع وضبط الجودة  310هق 

  220 قه  3  اإلشارات والنظم  ب312هت 

  222هق   3  أنظمة التحكم اآللي  320هق 

  320هق   1  مختبر أنظمة التحكم اآللي  321هق 

  102ف   3  ديناميكية الحرارة وميكانيكا الموائع  340هق 

  212ر   3  الكهرومغناطيسية الهندسية  342هت 

والمتحكمات  تصميم نظم المعالجات  344هح 

  الدقيقة

  230هح   3

والمتحكمات  مختبر تصميم نظم المعالجات  345هح 

الدقيقة                                  

  344هح+ 231هح  1

  250هل   3  2الكترونيات   أ350هل 

  342هت+222هق  3  المحوالت وآالت التيار المستمر  أ350هق 

  250هل   3  1الكترونيات القوى   352هق 

  352هق   1  1الكترونيات القوى مختبر   353هق 

  222هق   3  1تحليل أنظمة القوى   أ360هق 

  222هق   3  أجهزة وقياسات  أ440هق 

  أ440هق   1  مختبر أجهزة وقياسات  441هق 

  ب312هت   3  االتصاالت أنظمة   456هت 

  251هل   3  اإللكترونيات الرقمية  450هل 

  456هت   1  االتصاالت أنظمة  مختبر  457هت 

  أ350هق   3  آالت  التيار المتغير  أ452هق 

  أ452هق   1  مختبر اآلالت الكهربائية  453هق 

  أ360هق   3  2تحليل أنظمة القوى   أ460هق 

  أ460هق   1  مختبر تطبيقات الحاسوب في أنظمة القوى  461هق 

  أ460هق   3  وقاية أنظمة القوى  462هق 

  أ462هق   1  مختبر  وقاية أنظمة القوى  463هق 
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  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز المساق

  أ460هق   2  جودة أنظمة القوى  568هق 

 أ360هق+أ350هق  3  )1(هندسة الضغط العالي   470هق 

      توجيه القسم  9  التدريب الميداني  500هق 

  توجيه القسم   3  مشروع التخرج   أ598هق 

  

  

  :يختارها الطالب من المساقات اآلتيةساعة معتمدة )  9(  المتطلبات االختيارية .2

  اسم المساق  رمز المساق
الساعات 

  المعتمدة
  متطلب سابق

  ب312هت   3  االحتماالت والعمليات العشوائية في الهندسة  أ314هت 

  352هق   3  )2(الكترونيات القوى   550هق

 452هق+352هق  3  المحركات متغيرة السرعة  552هق 

  452هق   3  تصميم اآلالت الكهربائية  554هق 

  أ360هق   3  أنظمة التوزيع الكهربائية  560هق 

  أ460هق   3  استقرارية أنظمة القوى والتحكم  562هق 

  462هق   3  الحماية الرقمية ألنظمة القوى  564هق 

  أ360هق   3  تصميم أنظمة القوى الكهربائية  566هق 

  340هق   3  مصادر الطاقة الكهربائية  570هق 

  450هل  3  تطبيقات المتحكمات الدقيقة  574هل

  470هق   3  )2(هندسة الضغط العالي   572هق 

  470هق   3  الحاالت العابرة  574هق 

  توجيه القسم  3  مواضيع مختارة   596هق 
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  القوى الكهربائيةأعضاء هيئة التدريس في قسم هندسة 

 لكترونياإل بريدال الرتبة االســــم
 qwajeeh@yu.edu.jo أستاذ  قاسموجيه فايز عواد 

 ma@yu.edu.jo أستاذ  موفق ارشيد حامد العموش

 famora@yu.edu.jo أستاذ مشارك  فتحى كامل احمد عمورة

 anagrehy@yu.edu.jo أستاذ مشارك  رهياسر نواف فندي عناق

 ktallaq@yu.edu.jo أستاذ مشارك  كامل نايف االحمد الطالق

 abder@yu.edu.jo أستاذ مشارك محمد حسن عياده الزعبي

 ALifarhan@yu.edu.jo أستاذ مشارك لمانعلي فرحان محسن بني س

 eafeilat@yu.edu.jo أستاذ مشارك اياد ارسالن احمد ابوالفيالت

 ialtawil@yu.edu.jo أستاذ مشارك ابراهيم احمد ابراهيم الطويل

 athamneh@yu.edu.jo أستاذ مساعد عبدالله محمد عثامنه عبدالغني

 noha@yu.edu.jo محاضر متفرغ نهى محمود مصلح ردايده

 eng_alhwatmeh@yahoo.com محاضر متفرغ سليمان محمد حاتمي أسماء
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  قسم هندسة االلكرتونيات
يبلــغ عــدد . ، ويمــنح القســم درجــة البكــالوريوس فــي هندســة االلكترونيــات 1993أنشــىء القســم فــي تشــرين أول 

وانسـجامًا مـع متطلبـات التعلـيم      ).9(ويبلـغ عـدد المختبـرات    ) 5(ويبلغ عدد المنهدسين ) 12(أعضاء هيئة التدريس فيه 

و ) 60(ويقبـل القسـم بـين     2008الهندسي الحديث وتمشـيًا مـع تطـور الكليـة فقـد تـم تحـديث الخطـة الدراسـية فـي عـام            

وقـد شـارك القسـم فـي العديـد مـن المـؤتمرات         .طالبـًا وطالبـة  ) 379(طالبًا سنويًا، ويبلـغ عـدد طلبـة القسـم حاليـًا      ) 80(

ويقـوم القسـم بخدمـة المجتمـع المحلـي بالتعـاون مـع مركـز االستشـارات وخدمـة المجتمـع وذلـك              .العلمية الدولية والمحلية

ة فـي مجـاالت   بعقد دورات متخصصة في مجال هندسة االلكترونيات، كما يقوم أعضاء هنيئة التـدريس بتنفيـذ أبحـاث علميـ    

   .مختلفة مثل االلكترونيات الدقيقة، ومعالجة االشارات الرقمية، والتطبيقات الطبية وااللكترونيات الضوئية

  

  

Eedepartment@yu.edu.jo  

  4339فرعي     0096227211111  هاتف 
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 قسم هندسة االلكرتونيات/ سالبكالوريوالخطة الدراسية لدرجة 
تمنح درجة البكالوريوس وفق الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في 

العلمية والشهادات في جامعة الصادرة بموجب نظام منح الدرجات  1991لسنة ) 2(جامعة اليرموك رقم 

  :، وذلك بعد إتمام المتطلبات اآلتية1976لسنة ) 76(اليرموك رقم 

  

  :ساعة معتمدة وتشمل)  27( متطلبات الجامعة: أوًال

  .ساعة معتمدة)  12(  المتطلبات اإلجبارية  .1

 .ساعة معتمدة من خارج الكلية)  15(  المتطلبات االختيارية  .2
    

 :ساعة معتمدة وتشمل )  24( كلية متطلبات: ثانيًا
  رمــز

 المسـاق
  اســــم

 المســــاق
  المتطلب عــدد السـاعـات

 المعتمدة عملي نظري السـابق
 100ع ح  2 -2البرمجة بلغة مختارة أ 101ع ح 
  - 1  1 - مختبر البرمجة بلغة مختارة  ب 101ع ح 

 - 3 -13تفـاضـل وتكامـل  101ر 
 101ر  3 -23تفـاضـل وتكامـل  102ر 
 102ر  3 -13معادالت تفاضلية عادية  203ر 
 - 3 -13فيزيـاء عامة  101ف 
 *101ف  1 3-1فيزيـاء عامة عملي  105ف 
 101ف  3 -23فيزياء عامة   102ف 
 *102ف   1 3-2فيزياء عامة عملي  106ف 
 - 3 -3كيميــاء عـامـة 101ك 
 *101ك  1 3-كيمياء عـامـة عملي 105ك 
  

  :ساعة معتمدة كما يأتي)  107(  المتطلبات اإلجبارية  .1

  اسم المساق  رمز المساق
الساعات 

  المعتمدة
  المتطلب السابق

 --  2 الرسم الهندسي 202هق
 102ف 2المشاغل الهندسية 203هق
 203هق  3مهارات االتصال 205هل 

 101ر 3الجبر الخطي 241ر
 203ر 3رياضيات هندسية 212ر

 102ف 3)1(دوائر كهربائية  220هق
 220هق 3  )2(دوائر كهربائية  222هق
 222هق 1مختبر دوائر كهربائية 223هق
 220هق 3 المنطق الرقمي 230هح
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  اسم المساق  رمز المساق
الساعات 

  المعتمدة
  المتطلب السابق

 230هح 1مختبر المنطق الرقمي 231هح
 220هق 3)1( الكترونيات 250هل
 250هل 1)1(مختبر الكترونيات  251هل
 101 ع ح 4التصميم الكينوني 250هح
 101ع ح  0مختبر التصميم الكينوني م250هح
 205له 3و ضبط الجودةالمشاريعإدارة 310هق
 220هق 3اإلشارات والنظم ب312هت
 ب312هت 3االحتماالت والعمليات العشوائية في الهندسة أ314هت
 222هق 3أنظمة التحكم اآللي 320هق
 320هق 1مختبر أنظمة التحكم اآللي 321هق
 250هل 3)      1(أشباه الموصالت الكترونيات    ب340هل
 212ر 3الكهرومغناطيسية الهندسية 342هت
 230هح 3تصميم نظم المعالجات والمتحكمات الدقيقة 344هح
 344هح+231هح  1مختبر تصميم نظم المعالجات والمتحكمات الدقيقة 345هح
 250هل 3)2( الكترونيات 350هل
 350هل   1)2( مختبر الكترونيات 351هل
 350هل  2التصميم والتصنيع االلكتروني 352هل
 352هل  1التصميم والتصنيع االلكترونيمختبر أ353هل
 222هق 3اآلالت الكهربائية 354هق
 ب340هل 3البصريات االلكترونية 440هل
 ب 312 هت 3 االتصاالتأنظمة 456هت
 456 هت 1االتصاالتأنظمةمختبر 457هت
 251هل 3االلكترونيات الرقمية أ 450هل
 أ450هل 1مختبر االلكترونيات الرقمية 451هل
 350هل 3الدوائر المتكاملة الخطية أ452هل
 ا452هل 1مختبر الدوائر المتكاملة الخطية أ453هل
 452هل 3القياسات التخصصية 454هل
 454هل 1مختبر القياسات التخصصية 455هل
 ا452هل 3)3(الكترونيات  456هل
 456هل 1)3(مختبر الكترونيات 457هل
 توجيه القسم 9التدريب الميداني 500هل
 351هل 1مختبر الصيانة االلكترونية 551هل

  ا452هل  2 المتكاملةوالمختلطةدوائر اإلشارات التماثلية  552هل 

 450هل 3الدقيقةتطبيقات المتحكمات 574هل
 574هل 1الدقيقةالمتحكماتتمختبر تطبيقا 575هل
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  اسم المساق  رمز المساق
الساعات 

  المعتمدة
  المتطلب السابق

 القسمتوجيه  3 مشروع التخرج  أ 598هل
  

  :يختارها الطالب من المساقات اآلتيةساعة معتمدة )  9(  المتطلبات االختيارية  .2

  متطلب سابق  الساعات المعتمدة اسم المساق  رمز المساق

 440هل  1 البصريات االلكترونيةمختبر 441هل 
 440هل 2األلياف البصريةتكنولوجيا 544 هل

 أ340هل  3)2(اشباة الموصالت الكترونيات  546هل 
  440هل   3 البصريات االلكترونية المتقدمة  548هل 

 454هل  3االجهزه الطبية 460هط 
 ب312هت 3معالجه اإلشارات الطبية 390هط 
 454هل 3مفاهيم التصوير الطبي  422هط 
 456هت   3 أنظمة االتصاالت المتحركة  أ568هت 
 574هل  3االلكترونيات الصناعية 576هل 
  574هل  3 االتمته الصناعية   578هل 

 توجيه القسم 3مختارةمواضيع أ590هل 
  
  

  أعضاء هيئة التدريس في قسم هندسة االلكترونيات

 لكترونياإل بريدال الرتبة االســــم
 refa@yu.edu.jo أستاذ نورالدين عبدالرزاق الرفاعي سعد

 smadi98@yu.edu.jo أستاذ محمدخير احمد الصمادي عدنان
 ikofahi@yu.edu.jo مشارك أستاذ سليمان على الكوفحي ادريس
 okhreis@yu.edu.jo مشارك أستاذ محمود عبدالنبي خريس اسامه
 qzabi50@yu.edu.jo مشارك أستاذ صور الزعبيمحمد من قاسم
 husam@yu.edu.jo مشارك أستاذ احمد محمد حمد حسام
 oahmad@yu.edu.jo مساعد أستاذ ناصر عقله العمري احمد
 shadi@yu.edu.jo مساعد أستاذ د اللبونعبدالمجيد محم شادي

  استاذ مساعد عبد الله صالح محمد عبابنه
 mhomari@yu.edu.jo مدرس يوسف حسين العمري محمد
 alsumady@yu.edu.jo متفرغ محاضر عقله عبدالقادر الصمادي محمد

 moh.rawashdeh@yu.edu.jo متفرغ ضرمحا روحي محمد الرواشده محمد
 tantawi@yu.edu.jo متفرغ محاضر مأمون سامي عبدالهادي الطنطاوي
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  هندسة النظم واملعلوماتية الطبية الحيويةقسم 
/ االتحـاد االوروبـي   بـدعم مـن   2007تم تأسيس قسم هندسة النطم والمعلوماتيـة الطبيـة الحيويـة سـنة     

برنامج تمبس والذي يطرح برنامجي بكالوريوس في هندسة الـنظم الطبيـة الحيويـة وهندسـة المعلوماتيـة الطبيـة       

الحيويــة وقــد تــم اعــداد الخطــة الدراســية للبرنــامجين بتعــاون دولــي ضــم ثالثــة جامعــات اوروبيــة والمؤسســات       

مـن    اجات السوقين االقليمي والعـالمي وتتـألف بـرامج القسـم    التعليمية االردنية وقد راعت الخطة الدراسية احتي

  .ساعة معتمدة تدرس على مدى خمس سنوات 167

مـن حملـة    أربعـة منهم من حملة درجة الدكتوراه و ، أربعةثمانيةعدد أعضاء الهيئة التدريسية في القسم 

ــدكتور         ــى درجــة ال ــين مــن القســم للحصــول عل ــة مبتعث ــى ثالث ــة فــي    الماجســتير باإلضــافة إل اه فــي الهندســة الطبي

طالبـا   120وقـد التحـق بالقسـم    ، طالبـا وطالبـة   400يبلغ عدد طالب القسم الكلي . الواليات المتحدة األمريكية

، ويقـع مقــر قسـم هندسـة الـنظم المعلوماتيــة الطبيـة الحيويـة فـي الطــابق        2010/2011وطالبـة للعـام األكـاديمي    

وبـالرغم مـن أن القسـم مـا زال فـي السـنة الرابعـة        . هندسة التكنولوجيـة الخامس للمبنى الجديد لكلية الحجاوي لل

إلنشائه إال انه خطا خطوات واسـعة باتجـاه التقـدم ومجـاراة األقسـام األخـرى فـي كليـة الهندسـة ومـا زال يسـعى            

ونـه بعـد   إلى األفضل على الدوام لتقـديم المعرفـة والعلـم والخبـرة األكاديميـة الالزمـة لطلبتـه إلكسـابهم مـا يحتاج         

ــذين       . تخــرجهم لخدمــة وطــنهم ومجــتمعهم وأمــتهم    ــاء ال ــة مــن المهندســين االكف ــة القســم بتخــريج فئ تتمثــل رؤي

يتمتعون بالثقة واإلبداع في مجاالت تخصصهم ولديهم القـدرة علـى العمـل فـي بيئـة متعـددة التخصصـات تهـدف         

والمحافظــة علــى المعــايير األخالقيــه إلــى تحســين ســبل الرعايــه الصــحية ولــديهم القــدرة لالضــطالع بالمســؤوليه  

  .ووطنهم ومواطنيهم العالية لتلبية احتياجات مزودي الرعاية الصحية،

  

medical.dept@yu.edu.jo  

  4551فرعي  0096227211111تف اه
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 واملعلوماتية الطبية الحيويةالنظم قسم هندسة / سالبكالوريوالخطة الدراسية لدرجة 
تمنح درجة البكالوريوس وفق الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في 

الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة  1991لسنة ) 2(جامعة اليرموك رقم 

  :تية، وذلك بعد إتمام المتطلبات اآل1976لسنة ) 76(اليرموك رقم 

  

  :ساعة معتمدة وتشمل)   27( متطلبات الجامعة: أوًال

  .ساعة معتمدة)  12(  المتطلبات اإلجبارية  .1

 .ساعة معتمدة من خارج الكلية)  15(  المتطلبات االختيارية  .2
    

 :ساعة معتمدة وتشمل)  24( متطلبات كلية: ثانيًا

  رمــز

 المسـاق
  اســــم

 المســــاق
  المتطلب عــدد السـاعـات

 المعتمدة عملي نظري السـابق
 100ع ح  2 - 2 البرمجة بلغة مختارة أ 101ع ح 
  -  1  1  -  مختبر البرمجة بلغة مختارة  ب 101ع ح 

 - 3 - 3 1تفـاضـل وتكامـل  101ر 
 101ر  3 - 3 2تفـاضـل وتكامـل  102ر 
 102ر  3 - 3 1دية امعادالت تفاضلية ع 203ر 
 - 3 - 3 1عامة  فيزيـاء 101ف 
 *101ف  1 3 - 1فيزيـاء عامة عملي  105ف 
 101ف  3 - 3 2فيزياء عامة   102ف 
 *102ف   1 3 - 2فيزياء عامة عملي  106ف 
 - 3 - 3 كيميــاء عـامـة 101ك 
 *101ك  1 3 - كيمياء عـامـة عملي 105ك 

  

 :هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيويةقسم : خامسا
  :هندسة النظم الطبيةالحيوية متطلبات قسم: اوال

  

  :ساعة معتمدة كما يأتي)  104(  المتطلبات اإلجبارية .1

  اسم المساق  رمز المساق
الساعات 

  المعتمدة
  المتطلب السابق

  - 3 ِعْلم األحياء البشرية  108ب 

  108ب  I 3  ِعْلم وظائف األعضاء الباثولوجي  102هط 

  102هط  1   وظائف األعضاء الباثولوجيِعْلم مختبر  105هط 



237 
 

  اسم المساق  رمز المساق
الساعات 

  المعتمدة
  المتطلب السابق

  102هط  3  المقدمة إلى تقنيِة المعلومات الطبيِة 200هط 

  101ف   3  الميكانيكا الهندسية 200هق 

  203ر  3 الحيوي المقدمة إلى ِعْلم التحكم اآللي 202هط 

  وياإلحصاء الحي 203حص 
3 

 102ج  أو  102ب 

  108أو ب 

  102هط  3 األنظمِة الطبية الحيوية هندسة  المقدمة إلى 204هط 

  204هط  1 مختبر برمجيات النظم الطبية الحيوية 205هط 

  102ف  3  1دوائر كهربائية  220هق 

  220هق  3  2دوائر كهربائية   222هق 

   220هق 1 مختبر دوائر كهربائية  223هق 

  101ع ح  4 البرمجة الكينونية 250هح 

  250* هح 0 الكينونيةمختبر البرمجة  م 250هح 

  220هق 3 1الكترونيات  250هل 

  250هل 1 1مختبر الكترونيات  251هل

  200هق  3 1علم الميكانيكا الحيوية  300هط 

  220هق  3 اإلشارات والنظم ب312هت 

     356هط  1  مختبر التصنيع اإللكتروني  353هل

  250هل  3  اإللكترونيات الطبية الحيوية 356هط 

  356هط 3 مختبر اإللكترونيات الطبية الحيوية 357هط 

   250هح  3 البرمجيِة عيرامشالإدارة  361ن أ 

  356هط  3  معالجات التحكم الدقيقةالدوائر القابلة للبرمجة و 366هط 

  366هط  1 معالجات التحكم الدقيقةالدوائر القابلة للبرمجة ومختبر  367هط 

  356هط  3 المجسات الطبية 380هط 

  ب312هت  3 معالجة اإلشارات الطبية 390هط 

  390هط 1 مختبر معالجة اإلشارات الطبية 391هط 

  200هق  3 السوائل الحيوية 396هط 

  356هط  1  الهندسة الطبية الحيوية مهنة أخالق  400هط 

  380هط  3 القياسات الطبية 420هط 

  420هط  1 مختبر القياسات الطبية 421هط 

  390هط  3 التصوير الطبي مفاهيم 422هط 

  250هح 4 نظم قواعد البيانات  ب 450هح

  250هح  0 مختبر نظم قواعد البيانات م 450هح 
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  اسم المساق  رمز المساق
الساعات 

  المعتمدة
  المتطلب السابق

  380هط 1 مختبر القياسات التخصصية 455هل 

  420هط  3  األجهزة الطبية  460هط 

  460*هط 1  مختبر األجهزة الطبية 461هط 

  422هط  3  التصوير الطبيِةأجهزة  462هط 

  390هط  3  معالجة اإلشارات الطبية المتقدمة 464هط 

  464*هط  1  مختبر معالجة اإلشارات الطبية المتقدمة 465هط 

  - 1 مشروع التخرج اإلبتدائي أ498هط 

  قرار القسم   9 التدريب الميداني أ 500هط 

   353هل   1  مختبر الصيانة اإللكترونية  551هل 

  قرار القسم  3 مشروع التخرج الثانوي أ 598هط 

  

  

  :يختارها الطالب من المساقات اآلتيةساعة معتمدة )  12(  المتطلبات االختيارية .2

  اسم المساق  رمز المساق
الساعات 

  المعتمدة
  متطلب سابق

  102هط  3  2  ِعْلم وظائف األعضاء الباثولوجي  104هط 

 102 ف 3  ديناميكية الحرارة وميكانيكا الموائع  340هق 
  450هح 3  1 تقنية المعلومات الحيوية  430هط 

 النظم الصحية اإللكترونية  440هط 
3 

او  430هط 

  450هح

  390هط  3 معالجة الصورِة الطبيِة  544هط 

  460هط  3 بمساعدة الحاسوب عالجالتشخيص وال  560هط 

  420هط  3  الكهرباء والمغناطيسية الحيوية   562هط 

  460هط   3 دعن بع يالطبالتراسل   564هط 

  462هط  3 اتالمعالجة الشعاعية والجرع  566هط

  460هط  3 الحيوية الدقيقة األنظمة الكهروميكانيكية  568هط 

  360هط  3 مفاهيم تصميم الهندسة الحيويِة  570هط 

  460هط  3 أألمن والبيئِة لألنظمة الطبية 572 هط

  300هط  3 2ة علم الميكانيكا الحيوي  574هط 

  300هط  3 المواد الحيوية  576هط 

  - 3  موضوعات خاصة أ 596هط 
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  :المعلوماتية الطبية الحيويةهندسة متطلبات قسم : ثانيا

  

  :ساعة معتمدة كما يأتي)  104(  المتطلبات اإلجبارية .1

  اسم المساق  رمز المساق
الساعات 

  المعتمدة
  المتطلب السابق

  - 3 ِعْلم األحياء البشرية  108ب 

  108ب  I 3  ِعْلم وظائف األعضاء الباثولوجي  102هط 

  102هط  1   ِعْلم وظائف األعضاء الباثولوجيمختبر  105هط 

  المقدمة إلى تقنيِة المعلومات الطبيِة 200هط 
3 

+ 101هـ ح 

  102هط

  101ف  3  الميكانيكا الهندسية 200هق 

  203ر  3  الحيوي المقدمة إلى ِعْلم التحكم اآللي 202هط 

  وياإلحصاء الحي 203حص 
3 

أو ج  102ب 

 102أو هط 102

  102هط  3 األنظمِة الطبية الحيوية هندسة  المقدمة إلى 204هط 

  204هط  1 مختبر برمجيات النظم الطبية الحيوية 205هط 

  102ف  3 1دوائر كهربائية  220هق 

  220هق  1 مختبر دوائر كهربائية  223هق 

  101ع ح  4 البرمجة الكينونية 250هح 

  250* هح 0 مختبر البرمجة الكينونية م 250هح 

  220هق 3 1الكترونيات  250هل 

  250هل 1 1مختبر الكترونيات  251هل

  200هق  3 1علم الميكانيكا الحيوية  300هط 

  220هق  3 اإلشارات والنظم ب312هت 

   250هح  3  هندسة البرمجيات  352هح 

  250هح 4  البياناتالخوارزميات وهيكلية   أ354هح 

  أ 354* هح  0  الخوارزميات وهيكلية البيانات  م 354هح  

  250هل   3 اإللكترونيات الطبية الحيوية 356هط 

  356هط 3 مختبر اإللكترونيات الطبية الحيوية 357هط 

  250هح  3 البرمجيِة عيرامشالإدارة  361ن أ 

  356هط 3 الدقيقةمعالجات التحكم الدوائر القابلة للبرمجة و 366هط 

معالجات التحكم الدوائر القابلة للبرمجة ومختبر  367هط 

 1 الدقيقة
  366هط 

  356هط  3 المجسات الطبية 380هط 
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  اسم المساق  رمز المساق
الساعات 

  المعتمدة
  المتطلب السابق

  ب312هت  3 معالجة اإلشارات الطبية 390هط 

  390هط 1 مختبر معالجة اإلشارات الطبية 391هط 

  300هط 3 السوائل الحيوية 396هط 

  356هط  1 الهندسة الطبية الحيوية مهنة أخالق  400هط 

  380هط  3 القياسات الطبية 420هط 

  420هط  1 مختبر القياسات الطبية 421هط 

  390هط  3 مفاهيم التصوير الطبي 422هط 

  450هح  3 1 تقنية المعلومات الحيوية 430هط 

  430* هط 1 تقنية المعلومات الحيويةمختبر  431هط 

  431هط  1  تقنية المعلومات الحيويةمختبرتطبيقات  433هط 

 مختبر تشفير المعلومات الطبية 435هط 
1  

 354هح 

  430هط+أ

  430هط  3 النظم الصحية اإللكترونية 440هط 

  250هح 4  نظم قواعد البيانات  ب450هح 

  250هح  0 مختبر نظم قواعد البيانات م 450هح 

  380*هط 1 مختبر القياسات التخصصية 455هل 

  حسب قرار القسم 1 مشروع التخرج اإلبتدائي ب498هط 

 حسب قرار القسم   9 التدريب الميداني ب500هط 

  ب498هط  3 مشروع التخرج الثانوي ب598هط 

  

  

  :يختارها الطالب من المساقات اآلتيةساعة معتمدة )  12(  المتطلبات االختيارية .2

  اسم المساق  رمز المساق
الساعات 

  المعتمدة
  سابقمتطلب 

  102هط  3  2  ِعْلم وظائف األعضاء الباثولوجي  104هط 

 390 هط 3  تمييز األنماط وإتخاذ القرارات 446هط 
  390هط   3  معالجة اإلشارات الطبية المتقدمة 464هط 

 البيانات عن تنقيبال 467ن ح
3 

أو  260ن ح 

  430هط 

  430هط  3  2 تقنية المعلومات الحيوية 530هط 

  361ن أ 3  أنظمة الرعاية الصحية إدارة 532هط 

  430هط 3  ِعْلم األحياء الحسابي 534هط 
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  اسم المساق  رمز المساق
الساعات 

  المعتمدة
  سابقمتطلب 

  440هط  3  الشبكات ألنظمة الرعاية الصحية 540هط 

  440هط  3  ِةيمعلوماِت الصحالأمن وسالمة نظم  542هط 

  390هط  3  معالجة الصورِة الطبيِة 544هط 

  - 3  موضوعات خاصة ب  596هط

  

  

 

  هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيويةأعضاء هيئة التدريس في قسم 

 لكترونياإل بريدال الرتبة االســــم

 afahoum@yu.edu.jo مشارك أستاذ قطيش الزبن عوض سميران

 azaben@yu.edu.jo مشارك أستاذ حسن الفاهوم امجد صبحي

 alsheikh@yu.edu.jo مساعد أستاذ فالح الشيخ حسين بهاء وليد

  iabuqasmieh@yu.edu.jo متفرغ محاضر يوسف ابوقاسمية عصام فتحي

  lebbini@yu.edu.jo متفرغ محاضر محمدخير موسى العبيني لينا

 s.tawalbeh@yu.edu.jo متفرغ محاضر عبدالرحمن طوالبه شفاء محمد

 Faris.sami@gmail.com محاضر متفرغ سامي فارس موسى مشاقبه

 Mohammad-halholi@yu.edu.jo محاضر متفرغ محمد توفيق سليم الحلحولي
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  إدارة اإلنشاء -قسم الهندسة املدنية
 إدارة اإلنشاء - قسم الهندسة املدنية/ سالبكالوريوالخطة الدراسية لدرجة 

تمنح درجة البكالوريوس وفق الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في 

الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة  1991لسنة ) 2(جامعة اليرموك رقم 

  :بات اآلتية، وذلك بعد إتمام المتطل1976لسنة ) 76(اليرموك رقم 

  

  :ساعة معتمدة وتشمل)   27( متطلبات الجامعة: أوًال

  .ساعة معتمدة)  12(  المتطلبات اإلجبارية .1

 .ساعة معتمدة من خارج الكلية)  15(  المتطلبات االختيارية .2
    

 :ساعة معتمدة وتشمل )  24( متطلبات كلية: ثانيًا

  رمــز

 المسـاق
  اســــم

 المســــاق
  المتطلب السـاعـاتعــدد 

 المعتمدة عملي نظري السـابق
 100ع ح  2 - 2 البرمجة بلغة مختارة أ 101ع ح 
  -  1  1  -  مختبر البرمجة بلغة مختارة  ب 101ع ح 

 - 3 - 3 1تفـاضـل وتكامـل  101ر 
 101ر  3 - 3 2تفـاضـل وتكامـل  102ر 
 102ر  3 - 3 1دية امعادالت تفاضلية ع 203ر 
 - 3 - 3 1فيزيـاء عامة  101ف 
 *101ف  1 3 - 1فيزيـاء عامة عملي  105ف 
 101ف  3 - 3 2فيزياء عامة   102ف 
 *102ف   1 3 - 2فيزياء عامة عملي  106ف 
 - 3 - 3 كيميــاء عـامـة 101ك 
 *101ك  1 3 - كيمياء عـامـة عملي 105ك 
  

  :كما يأتيساعة معتمدة )  107(  المتطلبات اإلجبارية .1

 رمز

 المساق
 اسم المساق

ساعات 

 معتمده
 مرافق/متطلب سابق

 102ر  3  )1( تحليل وسيط 201ر 
 101ف  3 ستاتيكا 201هم 
 201هم  3 ديناميكا 202هم 
 - 2 الرسم الهندسي 202هق 
 201هم  3 مقاومة المواد 203هم 
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 رمز

 المساق
 اسم المساق

ساعات 

 معتمده
 مرافق/متطلب سابق

 102ف  2 المشاغل الهندسية 203هق 
 102ر  3  والعمليات العشوائية في الهندسةاإلحتماالت   أ314هت 
 203ر 3 العددية للمهندسين الطرق 305هم 
 203هم  2 علم وهندسة المواد 321هم 
 321هم  3 تكنولوجيا الخرسانة 322هم 
  102ر   3  إدارة المشاريع وضبط الجودة  310هق 

 تزامنأو م 322هم  1 مختبر المواد 326هم 
 203هم  3 )1(تحليل انشائي  332 هم

 205هم  3 المساحــه 341هم 
 تزامناو م 341هم  1 مختبر المساحـــه 343هم 
 341هم  3 هندسة المواصالت 345هم 
 201هم  3 للهندسة المدنية  ميكانيكا الموائع 351هم 
 351هم  3 الهيدروليكا والهيدرولجيا 352هم 
 تزامنأو م 352هم  1 مختبر ميكانيكا الموائع والهيدروليكا 354هم 
 203ر  2 االقتصاد الهندسياإلدارة و 370هم 
 202هم  3 انشاء المباني 371هم 
 332هم  3 2تحليل انشائي  431هم 
 322هم  3 1خرسانه مسلحه  432هم 
 431هم  3 تصميم منشآت معدنيه 434هم 
  345 هم 3 هندسة الطرق 442هم 

 تزامنأو م 442هم   1 مختبر الطـرق 444هم 
 352هم  3 الهندسةالصحيه 452هم 
 تزامنأو م 452هم  1 مختبر الهندسة الصحيه 453هم 
 203هم  3 هندسة التربه واالساسات 462هم 
 تزامنأو م 462هم  1 مختبر هندسة التربه 463هم 
 تزامنأو م 432هم  3 المواصفا ت والعقود وحساب الكميات 472هم 
 472هم  3 وصيانة المنشآت ضمان جودة مواد االنشاء 473هم 
 توجيه القسم 6 التدريب الميداني 500هم 
 432هم  3 )2(خرسانه مسلحه  531هم 
تحليل وتصميم المنشآت المدنية بواسطة  535هم 

 الحاسوب
 531هم  3

 472هم   3 )1( مشاريع إنشائيةإدارة  570هم 
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 رمز

 المساق
 اسم المساق

ساعات 

 معتمده
 مرافق/متطلب سابق

 570هم  3  معدات اإلنشاء 573هم 
 570هم  3 االنشاءإدارة شركات  574هم 
 570هم  3  )2(مشاريع إنشائية إدارة  579هم 
 توجيه القسم 3 مشروع التخرج 598هم 

  

  :يختارها الطالب من المساقات اآلتيةساعة معتمدة )  9(  المتطلبات االختيارية .2

 رمز

 المساق
 اسم المساق

ساعات 

 معتمده
 مرافق/متطلب سابق

 341هم 3 الجغرافيةأنظمة المعلومات  503هم 
 462هم  3 هندسة السدود 504هم  
 432هم  3 الخرسانة مسبقة االحهاد 532هم  
 531هم  3 هندسة الجسور 536هم  
 443 هم 3 هندسة وتخطيط المرور 541هم  
 341هم  3 الهندسة التصويرية والجيوديسيا 542هم  
 442هم  3 صيانة الطرق 546هم  
 352هم  3 المياهمصادر  552هم  
 352هم  3 دارة المياه الجوفيةإ 553هم 
 462هم  3 االساسات على التربة المنتفخة 562هم 
 462هم  3 الهندسة الجيوتقنية التطبيقية 565هم 
 570هم  3 طريقة المسار الحرج 571هم 
  570هم  3  إدارة المخلفات الصلبة  572هم 

 570هم  3 إدارة الجودة الشاملة 575هم 

 570هم  3 تصميم المنشات المؤقتة 576هم 

  570هم  3  أنظمة المرورإدارة   577هم 

 570هم  3 المنشآت الصناعية الثقيلة 578هم 

 مستوى سنة خامسة 3 مواضيع مختارة  580هم 

 570هم  3  إدارة موارد المشاريع  581هم 

 570هم  3 إدارة التكلفة والتمويل 582هم 
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  والدراسات اإلسالميةكلية الشريعة 
م وذلـك تحقيقـًا ألهـداف التعلـيم     1990/ هــ  1410تم إنشـاء كليـة الشـريعة والدراسـات اإلسـالمية عـام       

  .العالي في المملكة األردنية الهاشمية واستكماًال لرسالة الجامعة في خدمة األمة

  :ومن أهم أهداف إنشاء الكلية ما يأتي

ــيلة،     -1 ــالمية األصـ ــة اإلسـ ــث الثقافـ ـــية     بـ ــة واألخالقـ ــا الروحيـ ــالمية وقيمهـ ــق العقيـــدة اإلسـ والعنايـــة  وتعميـ

  )من قانون الجامعات األردنية  4فقره هـ من المادة ( ارة العربية اإلسالمية ونشر تراثها ــبالحض

  .خدمة المجتمع المحلي والعربي واإلسالمي برفده بالمتخصصين في العلوم اإلسالميـة المختلفة -2

تـدخل فـي    ربط الجامعة بالمجتمع المحلي من خـالل المشـاركة فـي النشـاطات المختلفـة التـي      العمل على  -3

  .اختصاص العلوم اإلسالمية

  .إعداد متخصصين قادرين على الدعوة لإلسالم على وفق أسس سليمة منهجية -4

  .في حل المشكالت التي تمر بها المجتمعات المعاصرة اإلسهام  -5

  . ومكتبة حاسوبية لتخريج األحاديث النبوية ةالوة وقاعللت رينوتضم الكلية مختب

  :وتمنح الكلية درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في التخصصات التالية

  :البكالوريوس

  .الفقه وأصوله -1

 .أصول الدين  -2

  . االقتصاد والمصارف اإلسالمية  -3

ات األســرية، مســار الــدعوة واإلعــالم    مســار التربيــة اإلســالمية، مســار الدراســ    (الدراســات اإلســالمية     -4

  ) اإلسالمي 

  : الماجستير

  الفقه وأصوله  -1

 أصول الدين -2

 االقتصاد والمصارف اإلسالمية -3

  التربية اإلسالمية -4

  :الدكتوراة

        ومهلالحديث الشريف وع -1

  التفسير وعلوم القرآن -2

      االقتصاد والمصارف اإلسالمية  -3

  التربية اإلسالمية  -4
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يقـوم الطالـب   ، حيـث  ات العربيـة اإلسـالمية فـي ماليزيـا    كلية اكيـب وكليـة الدراسـ    مة معأهنالك برنامج توو

  .بدراسة سنتين في كلية اكيب ثم يلتحق بالدراسة في جامعة اليرموك الستكمال دراسته لمرحلة البكالوريوس

وتتـــولى الكليـــة اإلشـــراف علـــى مســـجد الجامعـــة وتنظـــيم خطـــب ودروس الجمعـــة، باإلضـــافة إلـــى إلقـــاء  

وتحقيقـًا ألهـداف الكليـة يقـوم أعضـاء هيئـة التـدريس فـي الكليـة          . الدروس والمواعظ الدينية فيه على مدار العام

المراكــز والمســاجد فــي  المــدارس والنــوادي و إلقــاء المحاضــرات فــي  بالتفاعــل مــع المجتمــع المحلــي مــن خــالل    

مختلــف منــاطق المملكــة إللقــاء المحاضــرات والــدروس بنــاء علــى طلــب تلــك الجهــات فــي المناســبات الدينيــة              

  . والرسمية وغيرها

 

Sharia.Fac@yu.edu.jo  

  5414 فرعي 0096227211111هاتف 

   

 

 األقسام األكاديمية

 قسم الفقه وأصوله  •
 قسم أصول الدين •
 قسم االقتصاد والمصارف اإلسالمية •
  قسم الدراسات اإلسالمية •
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  قسم الفقــه وأصوله
تحـت اسـم الفقـه والدراسـات اإلسـالمية وعـدل اسـمه         92/1993أنشئ القسم مـع مطلـع العـام الجـامعي     

  . م8/1/2001ـــــــخ تاري) 1/2001(إلى قسم الفقه وأصوله بموجب قرار مجلس العمداء رقم 

ويضـم  ، وأصـوله  يمنح القسم حاليًا درجـة البكـالوريوس فـي الفقـه وأصـوله ودرجـة الماجسـتير فـي الفقـه         

 ًاطالبـ ) 460(عضـو هيئـة تـدريس مـن مختلـف الرتـب االكاديميـة ويلتحـق بـه مـا يزيـد عـن             ) 23(القسم حـوالي  

  .ةوطالب

مـــن ) 2(كمـــا يســـير رحلـــة علميـــة للـــديار المقدســـة فـــي موســـم الحـــج، تطبيقـــًا لمســـاق فقـــه العبـــادات  

  . إضافة إلى رحلة العمرة. المساقات اإلجبارية في القسم

ويســهم القســم كبــاقي أقســام الكليــة فــي النشــاطات العامــة للكليــة والجامعــة والمجتمــع المحلــي، كإحيــاء    

ــة فــي المســاجد و   ــة والمشــاركة فــي       المناســبات الديني ــوم العلمــي للكلي ــة والي ــة، وخطــب الجمع المــدارس واألندي

الندوات والدورات المتخصصة، كما يرتبط بعالقات أكاديمية تعاونية مع األقسام المناظرة في الجامعـات األخـرى   

ر الـذي يسـهم   واإلشراف على الرسائل العلمية لطلبة الدراسات العليـا ومناقشـتها األمـ    ،الزائريناألساتذة كتبادل 

  . في مد جسور التعاون والتكامل مع المجتمع المحلي والجامعي

  

  

Fiqh.dept@yu.edu.jo 

  5332فرعي  0096227211111هاتف 
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  الخطة الدراسية لقسم الفقه وأصوله ملرحلة البكالوريوس

   فما بعد 2009/2010تطبق على الطلبة المقبولين للعام الجامعي 

في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بعد إتمام " الفقه وأصوله " في تخصص تمنح درجة البكالوريوس 

   :المتطلبات التالية

 2008لسنة ) 6(الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم : أوال

لعام ) 76(يرموك رقم معة الوتعديالتها الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جا

  .م1976

  : ساعة معتمدة كما يلي) 27(متطلبات الجامعة المنصوص عليها في التعليمات المذكورة : ثانيًا

  .ساعة معتمدة) 12(ويخصص لها  -:متطلبات إجبارية. أ

  .معتمدة ساعة) 15(ويخصص لها  :متطلبات اختيارية. ب

سية لدرجة البكالوريوس في تخصص الفقه وأصوله في كلية متطلبات الكلية المبينة في الخطة الدرا: ثالثا

  -:ساعة معتمدة كما يلي) 24(الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمه
  23/ مهارات الحاسوب  أ 101ن ح 
  3علوم القرآن الكريم 110ش أ 

  3التشريع اإلسالمي ومقاصدهالمدخل إلى 111ش ف 
  3المدخل إلى السنة النبوية وعلومها 120ش أ 

  13/ فقه العبادات   112ش ف 
  3المدخل إلى الدعوة واإلعالم اإلسالمي 130ش د 
  3أساليب البحث ومصادر الدراسات اإلسالمية 200ش د 
  1)ساعات عملي  3( التالوة والحفظ  111ش أ 
 111ش أ  1)ساعات عملي  3( التالوة والحفظ  210ش أ 
 210ش أ  1)ساعات عملي  3( التالوة والحفظ  310ش أ 

  

  ساعة معتمدة) 81(متطلبات القسم ويخصص لها : رابعًا

 :ساعة معتمدة على النحو التالي) 72(المتطلبات اإلجبارية  - أ 
 ورقمه رمز المساق اسم المساق الساعات المعتمدة المتطلب السابق

2/ فقه العبادات  3   113ش ف 
1/ القواعد اللغوية في أصول الفقه  3   120ش ف 
السيرة النبوية وأعمال الخلفاء الراشدين 3   121ش أ 
المدخل إلى العقيدة اإلسالمية 3    130ش أ 
معامالت اقتصادية اسالمية معاصرة 3    205ش ص
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 ورقمه رمز المساق اسم المساق الساعات المعتمدة المتطلب السابق
والقانونعقد الزواج في الفقه 3 111ش ف   211ش ف 

فقه الجهاد والعالقات الدولية 3   212ش ف 
1/ فقه المعامالت  3    213ش ف 

)المصادر االصلية(أصول فقه 3 111ش ف   أ 220ش ف 
 310ش ف  يمان والنذور واالطعمةفقه األ 3 
فرق الزواج في الفقه والقانون 3   311ش ف 
أحكام التركات والمواريث 3   312ش ف 

2/فقه المعامالت  3  213ش ف    313ش ف 
نظام الحكم واالدارة في االسالم 3   315ش ف 
أساليب تدريس العلوم الشرعية 3   316ش د 

فقه العقوبات 3 111ش ف   319ش ف 
)المصادر التبعية(أصول الفقه 3 أ 220ش ف   أ 320ش ف 

تخريج األحاديث النبوية 3   327ش أ  
فقه القضاء وطرق االثبات 3 111ش ف   410ش ف 
الفقه المقارن 3 111ش ف   411ش ف 
دراسة نصيه من كتب الفقه وأصوله 3 111ش ف   414ش ف 
)طرق استنباط االحكام(أصول فقه 3 أ 320ش ف   أ 420ش ف 
القواعد الفقهية 3 111ش ف   421ش ف 
قضايا وفتاوى فقهية معاصرة 3 111ش ف   424ش ف 

  

  -:ساعات معتمدة يختارها الطالب من المواد التالية) 9(المتطلبات االختيارية  –ب  

 رمز المساق ورقمه اسم المساق الساعات المعتمدة
222ش ف  2/ القواعد اللغوية في أصول الفقه  3
المصادر االلكترونية للعلوم الشرعية 3 223ش ف 
أحكام طلب العلم وآدابه 3 224ش ف 
آيات اإلحكامتفسير 3 313ش ا 
النقود والمكاييل واألوزان 3 314ش ص 
فقه البيئة والعمران 3 321ش ف 
األسرة والتحديات المعاصرة 3 322ش د 
فقه األقليات المسلمة 3 323ش ف 
أديان وفرق 3 أ 337ش ا 

المصارف اإلسالمية المعاصرة 3 412ش ص 
النظريات الفقهية 3 413ش ف 
)التعارض والترجيح(أصول فقه 3 أ 426ش ف 

شرح أحاديث األحكام 3 426ش ا 
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أصول المحاكمات الشرعية 3 427ش ف 
ترجمه نصوص دينية 3 489تخ 

 الفقه وأصولهفي قسم  أعضاء هيئة التدريس
 االسم  الرتبة  البريد االلكتروني

Al-Ibrahim@yu.edu.jo محمد عقله االبراهيم أستاذ 

kharabsheh_a@yu.edu.jo عبد الرؤوف مفضي الخرابشه أستاذ

sharia@yu.edu.jo أستاذ إسماعيل إبراهيم أبو شريعة

al-omry@yu.edu.jo أستاذ علي محمد العمري

Alsaleh @yu.edu.jo  أستاذ عبد الله محمد الصالح البدارنه

Salah@yu.edu.jo أستاذ صالح عبد الغني الشرع 

khAldy@yu.edu.jo أستاذ المجيد الخالديمحمود عبد 

rababah@yu.edu.jo أستاذ عبد الله محمد ربابعه

qdah@yu.edu.jo أستاذ مشارك زكريا محمد القضاة 

Fakhri@yu.edu.jo أستاذ مشارك خليل أبو صفيه فخري

damrah@yu.edu.jo أستاذ مشارك عبد الجليل زهير ضمره 

mohammad_f@yu.edu.jo أستاذ مشارك محمد فالح مطلق 

fakeer@yu.edu.jo أستاذ مشارك أسامه علي الربابعة 

Adam@yu.edu.jo أستاذ مشارك ادم نوح معابده 

rahhal@yu.edu.jo عالء حسين رحال أستاذ مشارك 

tlafha@yu.edu.jo مشاركأستاذ محمد محمود طالفحه

ibraheem_j@yu.edu.jo أستاذ مساعد إبراهيم محمد الجوارنه

kinane@yu.edu.jo أستاذ مساعد اشرف محمود بني كنانه

safiyeh@yu.edu.jo أستاذ مساعد  صفيه علي الشرع

samira@yu.edu.jo أستاذ مساعد سامره العمري

Osam.adnan@yu.edu.jo محاضر متفرغ  اسامه الغنيميين

محاضر متفرغ   يوسف الشريفين

 رنده العمري محاضر متفرغ 
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 قسم أصول الدين

بقرار من مجلس العمداء الذي يقضي بإنشاء قسـمين   92/1993القسم مع مطلع العام الجامعي أنشئ 

  .م1992أكاديميين في الكلية، وبذلك استقبل القسم طلبته القدامى والمستجدين الذين قبلوا بعد عام 

ار يمنح القسم درجة البكالوريوس في أصول الـدين، كمـا يمـنح درجـة الماجسـتير فـي أصـول الـدين مسـ         

ويضــم . االمتحــان الشــامل ودرجــة دكتــوراه الفلســفة فــي التفســير وعلــوم القــرآن وفــي الحــديث الشــريف وعلومــه   

 ًاطالبـ ) 430(عضـو هيئـة تـدريس مـن مختلـف الرتـب االكاديميـة ويلتحـق بـه مـا يزيـد عـن             ) 28(القسم حـوالي  

  . وطالبه

لجامعــة والمجتمــع المحلــي، كإحيــاء  ويســهم القســم كبــاقي أقســام الكليــة فــي النشــاطات العامــة للكليــة وا  

ــة والمشــاركة فــي           ــوم العلمــي للكلي ــة والي ــة، وخطــب الجمع ــة فــي المســاجد والمــدارس واألندي المناســبات الديني

الندوات والدورات المتخصصة، كما يرتبط بعالقات أكاديمية تعاونية مع األقسام المناظرة في الجامعـات األخـرى   

راف علـى رسـائل طلبـة الدراسـات العليـا ومناقشـتها، األمـر الـذي يسـهم فـي مـد            الزائرين واإلشـ  األساتذةكتبادل 

  . جسور التعاون والتكامل مع المجتمع المحلي والجامعي

ــيم الــتالوة والحفــظ              ــرآن الكــريم الــذي يشــرف علــى عمليــة تعل ويضــم القســم تحــت جناحــه برنــامج الق

  .والتجويد، ويتبعه مختبرات التالوة

  

Usul.dept@yu.edu.jo  

  5452فرعي  0096227211111هاتف 
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  الخطة الدراسية لقسم أصول الدين ملرحلة البكالوريوس

  فما بعد 2009/2010تطبق على الطلبة المقبولين للعام الجامعي 

في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بعد إتمام " أصول الدين"تمنح درجة البكالوريوس في تخصص 

  :المتطلبات التالية

 2008لسنة ) 6(الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم : أوال

لعام ) 76(ك رقم وتعديالتها الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرمو

  .م1976

  : معتمدة كما يليساعة ) 27(متطلبات الجامعة المنصوص عليها في التعليمات المذكورة : ثانيًا

  .ساعة معتمدة) 12(ويخصص لها  :متطلبات إجبارية. أ

  .معتمدة ساعة) 15(ويخصص لها  :متطلبات اختيارية. ب

متطلبات الكلية المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس تخصص أصول الدين في كلية الشريعة : ثالثًا

  -:يساعة معتمدة كما يل) 24(والدراسات اإلسالمية 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمه
  23/ مهارات الحاسوب  أ 101ن ح 
  3علوم القرآن الكريم 110ش أ 

  3المدخل إلى التشريع اإلسالمي ومقاصده 111ش ف 
  3المدخل إلى السنة النبوية وعلومها 120ش أ 

  13/ فقه العبادات   112ش ف 
  3أساليب البحث ومصادر الدراسات اإلسالمية 200د ش 

  1)ساعات عملي  3( التالوة والحفظ  111ش أ 
 111ش أ  1)ساعات عملي  3( التالوة والحفظ  210ش أ 
 210ش أ  1)ساعات عملي  3( التالوة والحفظ  310ش أ 
   3المدخل إلى الدعوة واإلعالم اإلسالمي 130ش د 

  -:ساعة معتمدة وفق ما يلي) 81(متطلبات القسم ويخصص لها : ًارابع

  :ساعة معتمدة على النحو اآلتي) 72(المتطلبات اإلجبارية  -أ

 رمز المساق ورقمه اسم المساق الساعات المعتمدة المتطلب السابق
)1(تفسير  3   112ش أ 
2/ فقه العبادات  3   113ش ف 
1/ القواعد اللغوية في أصول الفقه  3   120ش ف 
السيرة النبوية وأعمال الخلفاء الراشدين 3   121ش أ 
1/ حديث  3    123ش أ 
المدخل إلى العقيدة اإلسالمية 3   130ش أ 
معامالت اقتصادية إسالمية معاصرة 3   205ش ص 
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 رمز المساق ورقمه اسم المساق الساعات المعتمدة المتطلب السابق
)2(تفسير  3   211ش أ 
فقه األحوال الشخصية 3   218ش ف 
علم أصول الفقه 3   221ش ف 
2/ حديث  3    224ش أ 
1/ العقيدة اإلسالمية  3   231ش أ 
أساليب البيان في القرآن والسنة 3   311ش أ 
إعجاز القرآن الكريم 3   312ش أ 
أساليب تدريس العلوم الشرعية 3   316ش د 

أحكام المعامالت في الفقه اإلسالمي 3 111ش ف   318ش ف 
تخريج األحاديث النبوية 3   327ش أ 
2/ العقيدة اإلسالمية  3   332ش أ 

الفرق اإلسالمية 3 130ش أ   336ش أ 
مناهج المفسرين 3   415ش أ 
شرح أحاديث األحكام 3   426ش أ 
مناهج المحدثين 3   428ش أ 

مقارنة األديان 3 130ش أ   434ش أ 
تيارات فكرية معاصرة 3   436ش أ 

  -:ساعة معتمدة يختارها الطالب من المواد التالية) 9(المتطلبات االختيارية  –ب 

 رمز المساق ورقمه اسم المساق الساعات المعتمدة
مبادئ االقتصاد اإلسالمي 3  201ش ص 
2/ القواعد اللغوية في أصول الفقه 3  222ش ف 
المصادر االلكترونية للعلوم الشرعية 3  223ش ف 
الهدي النبوي في األدب والرقاق 3  227ش أ  
القصص القرآني 3  أ 231ش أ 
األخالق في القرآن 3  232ش أ 
األسرة والتحديات المعاصرة 3  322ش د 
النذور واألطعمةويمانألفقه ا 3  310ش ف 
أحكام التركات والمواريث 3  312ش ف 
تفسير آيات األحكام 3  313ش أ 
فقه العقوبات 3  319ش ف  
دراسات معاصرة في التفسير 3  331ش أ 
دراسات معاصرة في السنة النبوية 3  340ش أ 
أحاديث البيوع 3  346ش أ 
دراسة نصية من كتب التفسير 3  416ش أ  
تفسير تحليلي 3  417ش أ  
 435ش أ  نصوص من التفسير والحديث باللغة اإلنجليزية 3
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 أصول الدين قسمفي  عضاء هيئة التدريسأ
 االسم الرتبة  البريد االلكتروني         

Alomari_m@yu.edu.jo أستاذ محمد علي العمري

Hussein_j@yu.edu.jo أستاذ حسين جابر بني خالد 

al-shafi@yu.edu.jo محمد ابراهيم الشافعي أستاذ 

Shihadah@yu.edu.jo أستاذ حادة احميدي العمريش

Abdullah- swalmah@yu.edu.jo  أستاذ عبد الله مرحول السوالمه

أستاذ  محمد احمد سرحان

 عبدالله ابو السعود أستاذ 

 محمد يسري أستاذ 

mtwalbeh@yu.edu.jo أستاذ مشارك محمد عبد الرحمن الطوالبه

mmalkawi@yu.edu.jo أستاذ مشارك محمد عبد القادر ملكاوي

yziot@yu.edu.jo أستاذ مشارك يوسف محمد الزيوت

a.m.basal@yu.edu.jo أستاذ مشارك عبد الرزاق أبو البصل

Shatnawi@yu.edu.jo  أستاذ مشارك ضاحي شطناوييحيى

Almohammad@yu.edu.jo أستاذ مشارك محمد زهير المحمد

aljamal@yu.edu.jo أستاذ مساعد محمد أحمد الجمل

khader@yu.edu.jo مساعدأستاذ زكريا محمد الخضر

Mohammado@yu.edu.jo أستاذ مساعد محمد عودة الحوري

mhawari@yu.edu.jo أستاذ مساعد محمد رضا الحوري

mansourm@yu.edu.jo أستاذ مساعد منصور محمود أبو زينه

mshamali@yu.edu.jo مدرس مأمون عمر الشمالي

nasr@yu.edu.jo سميره طاهر نصر مدرس 

hailat@yu.edu.jo عالء صالح هيالت محاضر متفرغ 

Haithamd@yu.edu.jo هيثم الدهون محاضر متفرغ 

Omari.m@yu.edu.jo محمد العمري محاضر متفرغ 

 خالد محمد الشرمان محاضر متفرغ 

saeedb@yu.edu.jo سعيد محمد بواعنة محاضر متفرغ 

manalash@yu.edu.jo مساعد مختبر

  لتدريس التالوة

 منال أبو شقره

itafaou@yu.edu.jo مساعد مختبر

  لتدريس التالوة

 عطاف الزعبي
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  قسـم االقتصــاد واملصارف اإلسالمــية
ــداء       ــرار مجلــــس العمــ ــالمية بقــ ــارف اإلســ ــاد والمصــ ــم االقتصــ ــئ قســ ــم أنشــ ـــخ ) 1/2001(رقــ تاريــــــــ

لتلبية الحاجة إلى متخصصـين فـي االقتصـاد اإلسـالمي والمصـارف اإلسـالمية ممـن يجمعـون بـين          . م8/1/2001

المعرفة في علوم االقتصاد وعلوم الشريعة، خاصة بعد نمو هذا العلم وظهور النماذج التطبيقيـة لـبعض مسـائله    

  .المحلي واإلسالمي والعالمي وأحكامه، وتزايد االهتمام به على المستوى

. يمــنح درجــة البكــالوريوس ودرجــة الماجســتير ودرجــة الــدكتوراه فــي االقتصــاد والمصــارف اإلســالمية      

) 550(عضو هيئـة تـدريس مـن مختلـف الرتـب األكاديميـة ويلتحـق بـه مـا يزيـد عـن            ) 12(ويضم القسم حوالي 

  . ةطالب وطالب

  

Islamiceco.dept@yu.edu.jo  

  5512 فرعي 0096227211111هاتف 
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 الخطة الدراسية لقسم االقتصاد واملصارف اإلسالمية ملرحلة البكالوريوس

  فما بعد 2009/2010تطبق على الطلبة المقبولين للعام الجامعي 

في كلية الشريعة والدراسات "االقتصاد والمصارف اإلسالمية "تمنح درجة البكالوريوس في تخصص 

  :إتمام المتطلبات التاليةاإلسالمية بعد 

 2008لسنة ) 6(الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم : أوال

لعام ) 76(وتعديالتها الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 

  .م1976

  : ساعة معتمدة كما يلي) 27(متطلبات الجامعة المنصوص عليها في التعليمات المذكورة : ثانيًا

  .ساعة معتمدة) 12(ويخصص لها  -:متطلبات إجبارية. أ

  .معتمدة ساعة) 15(ويخصص لها  :متطلبات اختيارية. ب

قتصاد والمصارف متطلبات الكلية المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص اال: ثالثا

 -:ساعة معتمدة كما يلي) 24(اإلسالمية في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمه

  23/ مهارات الحاسوب  أ 101ن ح 
  3علوم القرآن الكريم 110ش أ 

  3المدخل إلى التشريع اإلسالمي ومقاصده 111ش ف 
  3المدخل إلى السنة النبوية وعلومها 120ش أ 

  13/ فقه العبادات   112ش ف 
  3المدخل إلى الدعوة واإلعالم اإلسالمي 130ش د 
  3أساليب البحث ومصادر الدراسات اإلسالمية 200ش د 
  1)ساعات عملي  3( التالوة والحفظ  111ش أ 
 111ش أ  1)عملي  ساعات 3( التالوة والحفظ  210ش أ 
 210ش أ  1)ساعات عملي  3( التالوة والحفظ  310ش أ 

  -:ساعة معتمدة وفق ما يلي) 81(متطلبات القسم ويخصص لها : ًارابع

  :ساعة معتمدة على النحو التالي) 72(المتطلبات اإلجبارية  -أ

المتطلب السابق الساعات المعتمدة رمز المساق ورقمه اسم المساق

)1(مبادئ في المحاسبة  3   101مح 
مبادئ االقتصاد الكلي 3   101ق 
مبادئ االقتصاد الجزئي 3   102ق 
مبادئ المصارف اإلسالمية 3   102ش ص
مبادئ في االقتصاد الرياضي 3   105ق 
اإلحصاء لطلبة االقتصاد واإلدارة 3   107حص 
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المتطلب السابق الساعات المعتمدة رمز المساق ورقمه اسم المساق

مدخل إسالمي إلى النظرية االقتصادية الكلية 3 101ق   207ش ص 
مدخل إسالمي إلى النظرية االقتصادية الجزئية 3 102ق   208ش ص 
1/فقه معامالت  3    213ش ف 
االقتصاد الدولي واإلسالمي 3   220ش ص 
المالية العامة في اإلسالم 3   230ش ص
الفكر االقتصادي والمصرفي في اإلسالم 3   290ش ص 

2/فقه معامالت  3  213ش ف    313ش ف 
اقتصاديات النقود في اإلسالم 3 102ش ص    315ش ص 

اقتصاديات الزكاة والوقف 3 101ق   330ش ص 
التنمية والتخطيط في اإلسالم 3 207ش ص   355ش ص 
المصارف اإلسالمية المعاصرة 3 102ش ص   412ش ص 

دراسة الجدوى االقتصادية 3   421ق 
اإلسالميةمحاسبة المؤسسات المالية 3 101مح   440ش ص 

التمويل واالستثمار في اإلسالم 3 313ش ف   460ش ص 
االقتصاد االجتماعي في اإلسالم 3 208ش ص   470ش ص 
األسواق المالية والنقدية 3 315ش ص    462ش ص 
الرقابة على المصارف اإلسالمية 3 102ش ص   472ش ص 
التأمين والشركات اإلسالمية 3 313ش ف   482ش ص 

  -:ساعة معتمدة يختارها الطالب من المواد التالية) 9(المتطلبات االختيارية  -ب  

 رمز المساق ورقمه اسم المساق الساعات المعتمدة
2/ فقه العبادات  3  113ش ف 
المدخل إلى العقيدة اإلسالمية 3  130ش أ 
مبادئ االقتصاد اإلسالمي 3  201ش ص 
الرياضات المالية 3  209م م 
النقود والبنوك 3  311ق 
النقود والمكاييل واألوزان 3  314ش ص 
التسويق المصرفي 3  329م م 
أحاديث البيوع 3  346ش أ 
مشكالت اقتصادية معاصرة في العالم اإلسالمي 3  352ش ص 
 377ش ص  نصوص اقتصادية إسالمية باالنجليزية 3
 401ش ص  )دراسة قرآنية(التوازن االقتصادي 3
دراسات في علم االجتماع اإلسالمي 3  403ش د 
القواعد الفقهية 3  421ش ف 
االقتصاد األردني 3  472ق 
 481ش ص  التطبيقات الحديثة في االقتصاد اإلسالمي 3
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 االقتصاد والمصارف اإلسالمية قسمعضاء هيئة التدريس في أ
 االسم الرتبة  البريد االلكتروني          

amousa@yu.edu.jo عبد الناصر موسى أبو البصل أستاذ 

alsaad@yu.edu.jo أحمد محمد السعد أستاذ 

khatab@yu.edu.jo كمال توفيق حطاب  أستاذ

sabhany@yu.edu.jo عبد الجبار عبيد السبهاني أستاذ 

najaha@yu.edu.jo نجاح عبد العليم أبو الفتوح أستاذ مشارك 

e_barakat@yu.edu.jo ماد توفيق بركاتع أستاذ مساعد 

amer.y@yu.edu.jo عامر يوسف العتوم أستاذ مساعد 

zakariya@yu.edu.jo زكريا سالمه شطناوي أستاذ مساعد 

m.b.eisa@yu.edu.jo محمد محمود بني عيسى أستاذ مساعد 

ibrahim.obadah@yu.edu.jo إبراهيم عبد الحليم عباده أستاذ مساعد 

oadnanr@yu.edu.j عدنان محمد ربابعه محاضر متفرغ 

 نسرين دحيله محاضر متفرغ 
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  قسم الدراسات اإلسالمية
بتاريخ ) 2000/ 1( أنشئ قسم الدراسات اإلسالمية بقرار مجلس العمداء في جلسته رقم

  :التخصصات التاليةليضم  8/1/2001

  .تخصص التربية اإلسالمية •

  . تخصص الدعوة واإلعالم اإلسالمي •

  .تخصص الدراسات األسرية •

الماسة إليها محليًا وعربيًا وعالميًا وتطبيقًا لهذا وجاء فتح هذه التخصصات الجديدة تلبية للحاجة 

التربية اإلسالمية، الدراسات : يمنح القسم درجة البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية في ثالثة مسارات هي

  .كما يمنح درجة الماجستير والدكتوراه في التربية اإلسالمية، األسرية، الدعوة واإلعالم اإلسالمي

عضو هيئة تدريس من مختلف الرتب األكاديمية ويلتحق به ما يزيد عن ) 11(ي ويضم القسم حوال

  . ةطالب وطالب) 790(

  

Islamicstudies.dept@yu.edu.jo  

  5264 فرعي 0096227211111هاتف 
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 الخطة الدراسية لقسم الدراسات اإلسالمية ملرحلة البكالوريوس مسار الرتبية اإلسالمية

  فما بعد 2009/2010تطبق على الطلبة المقبولين للعام الجامعي 

في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية بعد " الدراسات اإلسالمية"تمنح درجة البكالوريوس في تخصص 

  :إتمام المتطلبات التالية

 2008لسنة ) 6(الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم : أوال

لعام ) 76(معة اليرموك رقم وتعديالتها الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جا

  .م1976

  : ساعة معتمدة كما يلي) 27(متطلبات الجامعة المنصوص عليها في التعليمات المذكورة : ثانيًا

  .ساعة) 12(ويخصص لها  :متطلبات إجبارية. أ

  .ساعة معتمدة) 15(ويخصص لها  :اختياريةمتطلبات . ب

متطلبات الكلية المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص الدراسات اإلسالمية في : ثالثا

  -:ساعة معتمدة كما يلي) 24(كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمه
  23/ مهارات الحاسوب  أ 101ح  ن

  3علوم القرآن الكريم 110ش أ 
  3المدخل إلى التشريع اإلسالمي ومقاصده 111ش ف 
  3المدخل إلى السنة النبوية وعلومها 120ش أ 

  13/ فقه العبادات   112ش ف 
  3المدخل إلى الدعوة واإلعالم اإلسالمي 130ش د 
  3ومصادر الدراسات اإلسالميةأساليب البحث 200ش د 
  1)ساعات عملي  3( التالوة والحفظ  111ش أ 
 111ش أ  1)ساعات عملي  3( التالوة والحفظ  210ش أ 
 210ش أ  1)ساعات عملي  3( التالوة والحفظ  310ش أ 

  -:ساعة معتمدة على النحو اآلتي) 81(متطلبات القسم ويخصص لها : رابعًا

  :ساعة معتمدة هي) 39(اإلجبارية ويخصص لها  المتطلبات - أ 

 رمز المساق ورقمه اسم المساق الساعات المعتمدة
المدخل إلى فقه التربية اإلسالمية 3 110ش د 
   113ش ف   2/ فقه العبادات  3

  121أ .ش  السيرة النبوية وإعمال الخلفاء الراشدين  3

  130ش أ  المدخل إلى العقيدة اإلسالمية  3

  170د .ش حاضر العالم اإلسالمي  3

  201د .ش المضامين التربوية في األحاديث النبوية  3
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 رمز المساق ورقمه اسم المساق الساعات المعتمدة
  205ص .ش معامالت اقتصادية إسالمية معاصرة  3

علم أصول الفقه 3 221ش ف 
  316ش د  أساليب تدريس العلوم الشرعية  3

أديان وفرق 3 أ 337ش أ 

  402ش د   المضامين التربوية في العقيدة اإلسالمية  3

  403ش د  دراسات في علم االجتماع اإلسالمي  3

  433د.ش نصوص من الدراسات اإلسالمية باالنجليزية  3

  

  :ساعة معتمدة من المساقات اآلتية) 15(المتطلبات االختيارية ويخصص لها  - ب  

 رمز المساق ورقمه اسم المساق الساعات المعتمدة
  107ص أ  مدخل في العالقات العامة واإلعالم  3

  120ف .ش  )1(القواعد اللغوية في أصول الفقه   3

أخالق الدعاة وآدابهم 3 132ش د 
مبادئ االقتصاد اإلسالمي 3 201ش ص 
  204ب  الصحة األسرية  3

  ** 213ش د  مؤسسات التربية اإلسالمية  3

أحكام البيت المسلم وآدابه 3 * 220ش د 

  223ش ف  المصادر االلكترونية للعلوم الشرعية  3

  327أ .ش تخريج األحاديث النبوية  3

  *** 230ش د  اعداد الدعاة  3

علم النفس التطوري 3 242ت س 
  311أ .ش أساليب البيان في القرآن والسنة  3

  312ف .ش أحكام التركات والمواريث  3

  318ف .ش أحكام المعامالت في الفقه اإلسالمي  3

  * 320ش د  دراسات في فقه المرأة  3

األسرة والتحديات المعاصرة 3 * 322ش د 

من أعالم الدعوة اإلسالمية 3 333ش د 
  341ت س  مقدمة في علم النفس التربوي  3

قراءات في التراث التربوي اإلسالمي 3 411ش د 
أعالم تربوية إسالمية 3 أ 421ش د 

  422ش د  حقوق المرأة في النظم والتشريعات  3

  لغير طلبة مسار الدراسات األسرية * 

  .لغير طلبة مسار التربية اإلسالمية** 

  لغير طلبة مسار الدعوة واإلعالم اإلسالمي ** *
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  :ساعة معتمدة إجبارية على النحو اآلتي) 27(متطلبات مسار التربية اإلسالمية ويخصص لها  – ج

 رمز المساق ورقمه اسم المساق الساعات المعتمدة
  213ش د  مؤسسات التربية اإلسالمية  3

فقه األحوال الشخصية 3 218ش ف 
   221د .ش حقوق الطفل وأحكامه  3

دراسات في علم النفس اإلسالمي 3 241ش د 
أنماط التربية اإلسالمية 3  311ش د 

  318ش د  أساسيات اإلدارة التربوية في اإلسالم  3

اإلسالمياتجاهات في الفكر التربوي 3 أ 401ش د 

مناهج التربية اإلسالمية 3 412ش د 
455ت س  مبادئ في اإلحصاء والقياس التربوي 3
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 الدراسات األسرية مسار الخطة الدراسية لقسم الدراسات اإلسالمية ملرحلة البكالوريوس

  فما بعد 2009/2010تطبق على الطلبة المقبولين للعام الجامعي 

في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية " الدراسات اإلسالمية " البكالوريوس في تخصص تمنح درجة 

  :بعد إتمام المتطلبات التالية

 2008لسنة ) 6(الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم : أوال

لعام ) 76(هادات في جامعة اليرموك رقم وتعديالتها الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمية والش

  .م1976

  : ساعة معتمدة كما يلي) 27(متطلبات الجامعة المنصوص عليها في التعليمات المذكورة : ثانيًا

  .ساعة معتمدة) 12(ويخصص لها  :متطلبات إجبارية. أ

  ساعة معتمدة) 15(ويخصص لها  :متطلبات اختيارية. ب

في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص الدراسات اإلسالمية في  متطلبات الكلية المبينة: ثالثا

  -:ساعة معتمدة كما يلي) 24(كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمه
  23/ مهارات الحاسوب  أ 101ن ح 
  3علوم القرآن الكريم 110ش أ 

  3المدخل إلى التشريع اإلسالمي ومقاصده 111ش ف 
  3المدخل إلى السنة النبوية وعلومها 120ش أ 

   13/ فقه العبادات   112ش ف 
  3المدخل إلى الدعوة واإلعالم اإلسالمي 130ش د 
  3أساليب البحث ومصادر الدراسات اإلسالمية 200ش د 
  1) ساعات عملي 3( التالوة والحفظ  111ش أ 
 111ش أ  1)ساعات عملي  3( التالوة والحفظ  210ش أ 
 210ش أ  1)ساعات عملي  3( التالوة والحفظ  310ش أ 

  -:ساعة معتمدة على النحو اآلتي) 81(متطلبات القسم ويخصص لها : رابعًا

  :ساعة معتمدة هي) 39(المتطلبات اإلجبارية ويخصص لها  - أ 

 رمز المساق ورقمه المساقاسم الساعات المعتمدة
المدخل إلى فقه التربية اإلسالمية 3 110ش د 
   113ش ف   2/ فقه العبادات  3

  121أ .ش  عمال الخلفاء الراشدينأالسيرة النبوية و  3

  130ش أ  المدخل إلى العقيدة اإلسالمية  3

  170د .ش حاضر العالم اإلسالمي  3

  201د .ش النبويةالمضامين التربوية في األحاديث  3



264 
 

 رمز المساق ورقمه المساقاسم الساعات المعتمدة
  205ص .ش معامالت اقتصادية إسالمية معاصرة  3

علم أصول الفقه 3 221ش ف 
  316ش د  أساليب تدريس العلوم الشرعية  3

أديان وفرق 3 أ 337ش أ 

  402ش د  المضامين التربوية في العقيدة اإلسالمية  3

  403ش د  دراسات في علم االجتماع اإلسالمي  3

  433د.ش الدراسات اإلسالمية باالنجليزيةنصوص من  3

  :ساعة معتمدة من المساقات اآلتية) 15(المتطلبات االختيارية ويخصص لها  - ب  

 رمز المساق ورقمه اسم المساق الساعات المعتمدة
  107ص أ  مدخل في العالقات العامة واإلعالم  3

  120ف .ش  )1(القواعد اللغوية في أصول الفقه   3

الدعاة وآدابهمأخالق 3 132ش د 
مبادئ االقتصاد اإلسالمي 3 201ش ص 
  204ب  الصحة األسرية  3

  ** 213ش د  مؤسسات التربية اإلسالمية  3

أحكام البيت المسلم وآدابه 3 * 220ش د 

  223ش ف   المصادر االلكترونية للعلوم اإلسالمية  3

  327أ .ش تخريج األحاديث النبوية  3

  *** 230ش د  الدعاةاعداد  3

علم النفس التطوري 3 242ت س 
  311أ .ش أساليب البيان في القرآن والسنة  3

  312ف .ش أحكام التركات والمواريث  3

  318ف .ش أحكام المعامالت في الفقه اإلسالمي  3

  * 320ش د  دراسات في فقه المرأة  3

األسرة والتحديات المعاصرة 3 * 322ش د 

الدعوة اإلسالميةمن أعالم 3 333ش د 
  341ت س  مقدمة في علم النفس التربوي  3

قراءات في التراث التربوي اإلسالمي 3 411ش د 
أعالم تربوية إسالمية 3 أ 421ش د 

  422ش د  حقوق المرأة في النظم والتشريعات  3

  لغير طلبة مسار الدراسات األسرية * 

  .اإلسالميةلغير طلبة مسار التربية ** 

  لغير طلبة مسار الدعوة واإلعالم اإلسالمي ** *
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  :ساعة معتمدة إجباري على النحو اآلتي) 27(متطلبات مسار الدراسات األسرية ويخصص لها  - ج

 رمز المساق ورقمه اسم المساق الساعات المعتمدة
3 فقه األحوال الشخصية 218ش ف 
  220ش د  أحكام البيت المسلم وآدابه  3

  221د .ش حقوق الطفل وأحكامه  3

3 دراسات تربوية في آيات وأحاديث األسرة 240ش د 
3 دراسات في علم النفس اإلسالمي  241ش د 

   311د .ش أنماط التربية اإلسالمية  3

3 دراسات في فقه المرأة  320ش د 

   322ش د  األسرة والتحديات المعاصرة  3

  324ش د   التربوية في اإلسالمالنمو اإلنساني ومتطلباته  3
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 الدراسات الدعوة واإلعالم اإلسالمي مسار الخطة الدراسية لقسم الدراسات اإلسالمية ملرحلة البكالوريوس 

  فمابعد 2009/2010تطبق على الطلبة المقبولين للعام الجامعي 

والدراسات اإلسالمية في كلية الشريعة " الدراسات اإلسالمية"تمنح درجة البكالوريوس في تخصص 

  :بعد إتمام المتطلبات التالية

 2008لسنة ) 6(الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم : أوال

لعام ) 76(معة اليرموك رقم وتعديالتها الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جا

  .م1976

  : ساعة معتمدة كما يلي) 27(الجامعة المنصوص عليها في التعليمات المذكورة  متطلبات: ثانيًا

  .ساعة معتمدة) 12(ويخصص لها  :متطلبات إجبارية. أ

  ساعة معتمدة) 15(ويخصص لها  :متطلبات اختيارية. ب

اإلسالمية في متطلبات الكلية المبينة في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص الدراسات : ثالثا

  -:ساعة معتمدة كما يلي) 24(كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمه
  23/ مهارات الحاسوب  أ 101ن ح 
  3علوم القرآن الكريم 110ش أ 

  3المدخل إلى التشريع اإلسالمي ومقاصده 111ش ف 
  3المدخل إلى السنة النبوية وعلومها 120ش أ 

  13/ فقه العبادات   112ش ف 
  3المدخل إلى الدعوة واإلعالم اإلسالمي 130ش د 
  3أساليب البحث ومصادر الدراسات اإلسالمية 200ش د 
  1)ساعات عملي  3( التالوة والحفظ  111ش أ 
 111 ش أ 1)ساعات عملي  3( التالوة والحفظ  210ش أ 
 210ش أ  1)ساعات عملي  3( التالوة والحفظ  310ش أ 

  -:ساعة معتمدة على النحو اآلتي) 81(متطلبات القسم ويخصص لها : رابعًا

  :ساعة معتمدة هي) 39(المتطلبات اإلجبارية ويخصص لها  - أ 

 رمز المساق ورقمه اسم المساق لمعتمدةاالساعات 
اإلسالميةالمدخل إلى فقه التربية 3 110ش د 
   113ش ف   2/ فقه العبادات  3

  121أ .ش  عمال الخلفاء الراشدينأالسيرة النبوية و  3

  130ش أ  المدخل إلى العقيدة اإلسالمية  3

  170د .ش حاضر العالم اإلسالمي  3

  201د .ش المضامين التربوية في األحاديث النبوية  3



267 
 

 رمز المساق ورقمه اسم المساق لمعتمدةاالساعات 
  205ص .ش معامالت اقتصادية إسالمية معاصرة  

علم أصول الفقه 3 221ش ف 
  316ش د  أساليب تدريس العلوم الشرعية  3

أديان وفرق 3 أ 337ش أ 

  402ش د   المضامين التربوية في العقيدة اإلسالمية  3

  403ش د  دراسات في علم االجتماع اإلسالمي  3

  433د.ش نصوص من الدراسات اإلسالمية باالنجليزية  3

  :ساعة معتمدة من المساقات اآلتية) 15(االختيارية ويخصص لها المتطلبات  - ب  

 رمز المساق ورقمه اسم المساق الساعات المعتمدة
  107ص أ  مدخل في العالقات العامة واإلعالم 3

  120ف .ش  )1(القواعد اللغوية في أصول الفقه  3

أخالق الدعاة وآدابهم 3 132ش د 
مبادئ االقتصاد اإلسالمي 3 201ش ص 
  204ب  الصحة األسرية 3

  ** 213ش د  مؤسسات التربية اإلسالمية 3

أحكام البيت المسلم وآدابه 3 * 220ش د 

  223ش ف  المصادر االلكترونية للعلوم اإلسالمية 3

  327أ .ش تخريج األحاديث النبوية 3

  *** 230ش د  اعداد الدعاة 3

علم النفس التطوري 3 242ت س 
  311أ .ش البيان في القرآن والسنةأساليب 3

  312ف .ش أحكام التركات والمواريث 3

  318ف .ش أحكام المعامالت في الفقه اإلسالمي 3

  * 320ش د  دراسات في فقه المرأة 3

األسرة والتحديات المعاصرة 3 * 322ش د 

من أعالم الدعوة اإلسالمية 3 333ش د 
  341 ت س مقدمة في علم النفس التربوي 3

قراءات في التراث التربوي اإلسالمي 3 411ش د 
أعالم تربوية إسالمية 3 أ 421ش د 

  422ش د  حقوق المرأة في النظم والتشريعات 3

  لغير طلبة مسار الدراسات األسرية * 

  .لغير طلبة مسار التربية اإلسالمية** 

  لغير طلبة مسار الدعوة واإلعالم اإلسالمي ** *
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  :ساعة معتمدة إجباري على النحو اآلتي) 27(متطلبات مسار الدعوة واإلعالم اإلسالمي ويخصص لها  –ج 

 رمز المساق ورقمه اسم المساق الساعات المعتمدة
فقه األحوال الشخصية 3 218ف .ش
إعداد الدعاة 3 230ش د 
مناهج الدعوة والدعاة 3 235ش د 
  319ش د  الخطابة والوعظ 3

الخبر في اإلعالم اإلسالمي 3 330ش د 
وسائل االتصال الحديثة 3  331ش د 

  334ش د  برامج ومؤسسات اإلعالم الديني 3

اإلسالم في اإلعالم الغربي 3 431ش د 
  432ش د  الحرب النفسية في اإلسالم 3

  

  

  الدراسات اإلسالمية قسمفي  أعضاء هيئة التدريس

 االسم الرتبة  البريد االلكتروني
BaniAmer@yu.edu.jo حسن بني عامر "محمد أمين  " أستاذ

khatatbeh@yu.edu.jo عدنان مصطفى خطاطبه مشاركأستاذ 

matalqa@yu.edu.jo أحالم محمد مطالقه مشاركأستاذ 

a.lababneh@yu.edu.jo عايش علي لبابنه  أستاذ مساعد

dahmadb@yu.edu.jo أحمد ضياء الدين حسين أستاذ مساعد

Walid_m@yu.edu.jo وليد أحمد مساعدة أستاذ مساعد

emad_sh@yu.edu.jo عماد عبد الله الشريفين أستاذ مساعد 

asma.bniyonis@yu.edu.jo أسماء عبد المتطلب بني يونس أستاذ مساعد 

 سميرة عبد الله الرفاعي مساعدأستاذ 

shboul@yu.edu.jo أسماء خليفه الشبول مدرس 

rzan_m@yu.edu.jo رزان زين الدين مهيدات مساعد تدريس 
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  كلية القانون

وذلـك حـين تـم إنشـاء قسـم      1991البكالوريوس في القانون منذ العـام  بدأت جامعة اليرموك بمنح درجة 

ــوم اإلداريــة    ــة      1999و أي عــام . القــانون فــي كليــة االقتصــاد والعل اســتقلت كليــة القــانون وتــم فصــلها عــن كلي

و قـد لعبـت كليـة القـانون فـي الجامعـة       . االقتصاد لتصبح بذلك جزءًا من باقي الكليات المشـكلة لجامعـة اليرمـوك   

ــ ــاءات فــي مجــال          من ــالخبرات والكف ــدولي ب ــًا فــي رفــد المجتمــع المحلــي و ال ــا ونشــأتها دورًا هام ــة تكوينه ذ بداي

وقــد أصــبحت كليــة القــانون فــي جامعــة اليرمــوك واحــدة مــن أهــم كليــات القــانون فــي المملكــة األردنيــة     . القــانون

جامعـات والمرافـق العلميـة داخـل     و قد اتسعت شبكات اتصال هذه الكلية بحيث شـملت العديـد مـن ال   . الهاشمية

و قـد حصـلت الكليـة علـى العديـد مـن       . كما سـعت الكليـة و ال تـزال تسـعى إلـى التطـور والتميـز       . وخارج األردن

ــاً   ــًا و عالمي يــذكر مــن نشــاطات و إنجــازات الكليــة علــى ســبيل المثــال تحقيقهــا مراكــز      . المراكــز والجــوائز محلي

كمـا حصـلت الكليـة علـى مراكـز      . على مستوى كليات القانون في المملكـة متقدمة في امتحان الكفاءة الذي يعقد 

ــات             ــين مختلــف كلي ــدها فــي األردن ب ــم عق ــي ت ــة الت ــي مســابقات المحاكمــة الصــورية الداخلي ــة ف ــزة ومتقدم متمي

كمــا شــاركت الكليــة فــي مســابقات المحاكمــة الصــورية المعقــودة داخــل و خــارج األردن فــي   . الحقــوق فــي األردن

فضًال عن احتواء الكلية على نخبة من أعضـاء هيئـة   ). في مجال قانون اإلعالم مثًال ( لقانون المختلفة مجاالت ا

  .التدريس المتميزين الحاصلين على الشهادات العلمية من مختلف المراكز والمعاهد العليمة المرموقة

  :والبرامج  األقسام

القـــانون الخـــاص، وهـــي تمـــنح درجـــة   قســـم القـــانون العـــام وقســـم: تشـــتمل الكليـــة علـــى قســـمين همـــا 

ــانون            ــا ماجســتير الق ــى مســتوى الماجســتير أوله ــًا ثــالث درجــات عل ــانون، كمــا تمــنح حالي ــالوريوس فــي الق البك

علمـًا بـأن برنـامجي    . ثانيها الماجستير في القانون المدني. التجاري والذي يدرس باللغتين العربية و اإلنجليزية

أما ثالث برامج الدراسات العليا فـي الكليـة فهـو الماجسـتير     . سم القانون الخاصالماجستير المتقدمين يتبعان لق

كمـا و تتجـه النيـة    . في القـانون اإلداري، و هـو برنـامج متخصـص فـي الدراسـات العليـا يتبـع قسـم القـانون العـام           

يـة و ذلـك بمـا    دراسات عليا متخصصة و إنشاء مركز للحلول البديلة لفض المنازعات يـرتبط بالكل  جإلنشاء برام

و بقي أن يتم لفت االنتبـاه إلـى أن كليـة القـانون فـي جامعـة       . يتواكب مع متطلبات العصر والتقدم العلمي والتقني

فــي عمليــة تقيــيم برنــامج البكــالوريوس فــي القــانون والتــي     34مــن  33اليرمــوك كانــت قــد حصــلت علــى تقــدير   

الوكالة البريطانية لضمان الجودة فـي التعلـيم العـالي عـام     أجراها صندوق الحسين لإلبداع و التفوق بالتعاون مع 

2006.  
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  قسم القانون الخاص
كليــة القــانون فــي جامعــة اليرمــوك ويضــم هــذا القســم نخبــة مــن  يعتبــر قســم القــانون الخــاص جــزءًا مــن  

هـذا  . الحاصلين على أعلى الدرجات العلمية من أعرق الجامعات من مختلف دول العالم ةأعضاء الهيئة التدريسي

لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس فـي هـذا القسـم، و هـو األمـر           ةاألمر أدى إلى تنـوع فـي المـدارس الفكريـة والفلسـفي     

و . في خانة اإلبداع والتميز الـذي يحظـى بـه هـذا القسـم علـى مسـتوى كليـات القـانون فـي المملكـة            الذي يصب

كمــا أن هــذا القســم  . تتنــوع المســاقات التــي تطــرح فــي القســم فــي مجــاالت القــانون المــدني والقــانون التجــاري    

مـن مجـاالت المعرفـة    يحتوي في الوقت الحالي على برنامجين في الدراسـات العليـا يشـكالن مجـالين متخصصـين      

فالقسـم يحتـوي علـى برنـامج الماجسـتير فـي القـانون التجـاري والـذي يطـرح، علـى مسـتوى الدراسـات              . العلمية

العليا، موضوعات تخصصـية هامـة مـن مثـل عقـود التجـارة الدوليـة والتحكـيم التجـاري الـدولي وعقـود العمليـات             

القانون المدني الـذي يطـرح علـى مسـتوى الدراسـات      كما يحتوي القسم على برنامج الماجستير في . المصرفية

العليـا، مســاقات متقدمــة فــي مجــال المســؤولية التقصــيرية والتأمينــات العينيــة والشخصــية وحقــوق التــأليف وغيــر  

ــة       ــة والعملي ــي المجــاالت العلمي ــة ف ــك مــن المســاقات الهام ــدم فــي مجــال الدراســات      . ذل ــى التق والقســم يســعى إل

حيث تتجه النية إلى إنشاء برامج دراسـات عليـا تخصصـية أخـرى باإلضـافة      . راسات العلياالقانونية في برامج الد

فضــًال عــن تشــجيع القســم . إلــى البرنــامجين المــذكورين آنفــًا، و ذلــك ضــمن خطــة كليــة القــانون للتطــور والتميــز  

ضـوعات القـانون   للطلبة على االشتراك بمسابقات المحاكمـات الصـورية التـي تعقـد داخـل األردن وخارجـه فـي مو       

الخاص، ومثال ذلك مسابقة المحاكمة الصورية الدولية التي تم عقـدها فـي جامعـة أكسـفورد فـي بريطانيـا والتـي        

كما دأب القسم على استضافة المحاضرين المتخصصين من دول العالم المختلفـة وفـي   . عقدت باللغة اإلنجليزية

وبقـي القـول بـأن    . المتنوعـة مـن ذوي الخبـرة و االختصـاص    مختلف المجاالت المعرفية لرفد الطلبـة بالمعلومـات   

  .عضو هيئة تدريس من مختلف الرتب األكاديمية) 18(القسم يضم حاليًا ما مجموعه 
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  القانون الخاصأعضاء هيئة التدريس في قسم 

  البريد االلكتروني الرتبة  االسم

 Faek-alshamm@yu.edu.jo أستاذ فائق محمود الشماع

 mahasneh@yu.edu.jo أستاذ نسرين سالمة محاسنة

 aymanmasadeh@yu.edu.jo أستاذ مشارك أيمن خالد مساعدة

  BakrAl-serhan@yu.edu.jo أستاذ مشارك بكر عبد الفتاح السرحان

 helo-abuhelo@yu.edu.jo أستاذ مشارك دالرحمن مسلم ابوحلوحلو عب

 Dr-daradkehlafi@yu.edu.jo أستاذ مشارك الفي محمد درادكه

  bashayreh@yu.edu.jo أستاذ مشارك محمد حسين سليمان بشايره

 yusuf@yu.edu.jo أستاذ مشارك يوسف محمد عبيدات

 rasha@yu.edu.jo أستاذ مساعد رشا محمد حطاب

 Kh.Saleem@yu.edu.jo أستاذ مساعد سليم سمير خصاونة

 Khasawneh_alaa@yahoo.com أستاذ مساعد عالء الدين عبدالله خصاونة

 kasassbeh@yu.edu.jo أستاذ مساعد فراس يوسف كساسبة

 schammari@yu.edu.jo أستاذ مساعد محمد احمد الشمري

 malmomani@yu.edu.jo أستاذ مساعد محمد احمد المومني

 mahakhaswneh@yu.edu.jo أستاذ مساعد مها يوسف خصاونة

  Najahalomari@yu.edu.jo مدرس نجاح محمد كمال العمري

 alfadiel@yahoo.com محاضر متفرغ الفضلعبد السالم

 Mk.adwan@yu.edu.jo محاضر متفرغ محمد خير العدوان
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  قسم القانون العام
هــذا القســم بتــدريس ويخــتص . قســم القــانون العــام هــو احــد أقســام كليــة القــانون فــي جامعــة اليرمــوك  

موضـوعات القــانون الدســتوري واإلداري والمــالي والجنــائي والــدولي فـي بعــديها النظــري والتطبيقــي مــع التركيــز   

وبشــكل خــاص علــى التشــريعات األردنيــة الناظمــة لهــذه الموضــوعات، كمــا يمــنح درجــة الماجســتير فــي القــانون     

الحاصـلين علـى أعلـى شـهادات الدراسـات العليـا        سريويضم القسم نخبة متميزة مـن أعضـاء هيئـة التـد    . اإلداري

  .ويضم القسم حاليًا ما مجموعه أحد عشر عضو هيئة تدريس في مختلف التخصصات. من مختلف دول العالم
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  يس في قسم القانون العامأعضاء هيئة التدر

  البريد االلكتروني الرتبة االسم

 Kh_zubaidy@yahoo.com أستاذ خالد لفته شاكر الزبيدي

 Makableh@yu.edu.jo أستاذ عقل يوسف مقابلة

 karimkashakesh@yahoo.com أستاذ كريم يوسف كشاكش

  Makhadmeh.m@yu.edu.jo أستاذ محمد علي مخادمة

 Olwan@yu.edu.jo أستاذ محمد يوسف احمد علوان

 i.shawabkeh@yu.edu.jo أستاذ مشارك إبراهيم كامل الشوابكة

 Suleima674@yahoo.com أستاذ مشارك سليمان سليم بطارسة

  Alqudah-m@yu.edu.jo أستاذ مشارك صالح سعود الرقاد

 Farouq.z@yu.edu.jo أستاذ مشارك فاروق فالح الزعبي

 Dr.mamoun@hotmail.com أستاذ مساعد مأمون محمد أبو زيتون

 Alqudah-m@hotmail.com أستاذ مساعد مؤيد محمد القضاة
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  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في كلية القانون

  الخطةتوزيع متطلبات 

  االختيارية االجبارية عدد الساعات المتطلبات

  15 21 27 متطلبات جامعة

  - 27 27 متطلبات كلية

  12 75 87 متطلبات التخصص

    141 المجموع

  متطلبات الجامعة: أوًال

  يدرسها جميع طلبة الجامعة) ساعة معتمدة 12(متطلبات إجبارية   - أ

  .ساعة معتمدة) 15(مساقات اختيارية   - ب

  :ساعة معتمدة) 27( متطلبات الكلية اإلجبارية :ثانيًا

  المتطلب السابق  عدد الساعات اسم المساق رمز المساق ورقمه

  -  3 المدخل إلى علم القانون  111ق .ح

  111ح ق   3 مصادر االلتزام  112ق .ح

  -  3 مبادئ القانون التجاري  121ق .ح

  -  3  )1(القانون الدولي العام   131ق .ح

  -  3 القسم العام/قانون العقوبات  141ق .ح

  -  3 القانون الدستوري والنظم السياسية  151ق .ح

  -  3  )1(القانون اإلداري   161ق .ح

  -  3 المالية العامة والتشريع الضريبي  171ق .ح

  -  3  2مهارات الحاسوب   أ101ن ح

   :ساعة معتمدة)  87( متطلبات التخصص :ثالثًا

  ساعة معتمدة) 75( متطلبات التخصص اإلجبارية   . أ

  اسم المســاق  ورقمهرمز المساق 
  عدد

  الساعات

  المتطلب

  السابق

  112ح ق   3 أحكام االلتزام  213ح ق 

  -  3 خطة جديدة–فقه أحوال شخصية  218ش ف 

  121ح ق   3 الشركات التجارية واإلفالس  222ح ق 

  131ح ق   3  )2(القانون الدولي العام   232ح ق 

  141ح ق   3 الجرائم الواقعة على األشخاص  242ح ق 

  151ح ق   3 القانون الدستوري األردني  252ح ق 

  161ح ق   3  )2(القانون اإلداري   262ح ق 

  -  3 مناهج البحث والكتابة القانونية  290ح ق 
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  اسم المســاق  ورقمهرمز المساق 
  عدد

  الساعات

  المتطلب

  السابق

  -  3  1دراسات قانونية باللغة االنجليزية   292ح ق 

  -  3 أحكام التركات والمواريث  312ش ف 

  213ح ق   3 العقود المسماة  314ح ق 

  112ح ق   3 قانون العمل والضمان االجتماعي  315ح ق 

  121ح ق   3 األوراق التجارية والعمليات المصرفية  323ح ق 

  141ح ق   3 الجرائم الواقعة على األموال  343ح ق 

  262ح ق   3 القضاء اإلداري  363ح ق 

  213ح ق   3 قانون أصول المحاكمات المدنية  381ح ق 

  292ح ق   3  2االنجليزيةدراسات قانونية باللغة   394ح ق 

  213ح ق   3 الحقوق العينية  417ح ق 

  314ح ق   3 القانون الدولي الخاص  418ح ق 

  -  3  )3(علم أصول الفقه   420ش ف 

  213ح ق   3 عقود التأمين  426ح ق 

  213ح ق   3 حقوق الملكية الفكرية  427ح ق 

  343أو ح ق  242ح ق   3 قانون أصول المحاكمات الجزائية  484ح ق 

  381ح ق   3 قانون البينات والتنفيذ  486ح ق 

  484ح ق +  381ح ق   3 تطبيقات قضائية  489ح ق 

  :ساعات معتمدة يختارها الطالب من بين المساقات التالية) 12(متطلبات التخصص االختيارية   . ب

  المتطلب السابق  عدد الساعات اسم المساق رمز المساق ورقمه

  -  3 التشريع اإلسالميالمدخل إلى 111  ش ف

  131ح ق   3 حقوق اإلنسان في القانون الدولي 231  ح ق

  131ح ق   3 المنظمات الدولية 233  ح ق

  131ح ق   3 القانون والبيئة 234  ح ق

  131ح ق   3 القانون الدولي اإلنساني 235  ح ق

  -  3 تاريخ القانون 291  ح ق

  112ح ق   3 تشريعات حماية المستهلك والمنافسة 318  ح ق

  222ح ق   3 قانون األوراق المالية 320  ح ق

  252ح ق   3 قانون االعالم 350  ح ق

  151ح ق   3 الحقوق والحريات العامة 353  ح ق

  -  3 الجنسية ومركز األجانب 364  ح ق

  213ح ق   3 قانون المعلوماتية 393  ح ق

  -  3 القانون المقارن 410  ح ق

  314ح ق   3 العقود المدنية الصغيرة 419  ق.ح

  121ح ق   3 القانون البحري والجوي 422  ح ق

  381ق .ح  3 قانون التحكيم 428  ح ق
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  المتطلب السابق  عدد الساعات اسم المساق رمز المساق ورقمه

  -  3 الحلول البديلة لفض المنازعات 429  ح ق

  314ح ق   3 عقود التجارة الدولية 436  ح ق

  141ح ق   3 علم اإلجرام والعقاب 444  ح ق

  242ح ق   3 الطب الشرعي 445  ح ق

  343ح ق   3 االقتصاديةالجرائم 448  ح ق

  -  3 التشريعات السياحية 464  ح ق

  131ح ق   3 القانون الدولي االقتصادي 465  ح ق

  161ح ق   3 الوظيفة العامة 466  ح ق

    3 موضوعات خاصة 493  ح ق

  

   التخصص الفرعي في القانون: ابعًار

  :ساعة معتمدة)  15( المتطلبات اإلجبارية   . أ

  المتطلب السابق  عدد الساعات المساقاسم رمز المساق ورقمه

  -  3 المدخل إلى علم القانون 111  ح ق

  111ح ق   3 مصادر االلتزام 112  ح ق

  -  3 مبادئ القانون التجاري 121  ح ق

  -  3  )1(القانون الدولي العام  131  ح ق

  -  3 القانون الدستوري والنظم السياسية 151  ح ق

  :معتمدة يختارها الطالب من المساقات التاليةساعات ) 6(المتطلبات االختيارية   . ب

  المتطلب السابق  عدد الساعات اسم المساق رمز المساق ورقمه

  -  3 القسم العام/قانون العقوبات 141  ح ق

  -  3  )1(القانون اإلداري  161  ح ق

  121ح ق   3 الشركات التجارية واإلفالس 222  ح ق

  141ح ق   3 الجرائم الواقعة على األشخاص 242  ح ق

  151ح ق   3 الحقوق والحريات العامة 353  ح ق

 .ال يحق لطالب القانون ان يفرع تخصصًا اخر
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  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا

بهدف  1984/1985تأسس معهد اآلثار واألنثروبولوجيا في جامعة اليرموك مع مطلع العام الدراسي 

  :والعالم العربي، ونشر الوعي بهذا الخصوص، عبر تحقيق ثالثة أهداف هيتشجيع دراسات التراث في األردن 

إجراء األبحاث الميدانية ونشر التقارير العلمية بما في ذلك المشاريع المشتركة مع المؤسسات  •

  .العلمية األخرى

 تنفيذ برامج للدراسات العليا في حقول اآلثار، واألنثروبولوجيا، والنقوش والمتاحف، والصيانة •

  .والترميم

  .إنشاء متحف لآلثار واألنثروبولوجيا لتعميق المعرفة بتراث األردن الحضاري في الماضي والحاضر •

اآلثار " كلية"، ارتأت جامعة اليرموك تحويل المعهد إلى 2003/2004ومنذ العام الدراسي 

 ". البكالوريوس"واألنثروبولوجيا، وذلك الستحداث برامج أكاديمية للمرحلة الجامعية األولى 
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  كاديميةقسام األاأل

  .قسم اآلثار •

  .قسم األنثروبولوجيا •

  .قسم النقوش •

  .قسم صيانة المصادر التراثية وإدارتها •

  

  : وتتبع الكلية الوحدات التالية

  .متحف التراث األردني •

  .وحدة المختبرات •

  .محطة دير عال لألبحاث األثرية •
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  قسم األثار
، ويمـنح درجـة البكـالوريوس فـي اآلثـار، ودرجـة الماجسـتير فـي         1984عـام  ُأنشئ قسم اآلثار في الكلية 

اآلثـــار القديمـــة وآثـــار مـــا قبـــل التـــاريخ، واآلثـــار الكالســـيكية، واآلثـــار اإلســـالمية،          : خمســـة تخصصـــات، هـــي  

  .والمسكوكات، والعلوم التطبيقية في اآلثار

وأهميتــه فــي دراســة تــاريخ المنطقــة  ،ُتعنـى المســاقات التــي يدرســها قســم اآلثــار ببيــان نشـأة علــم اآلثــار  

والحضارات القديمـة التـي نشـأت فيهـا، وذلـك مـن خـالل دراسـة المخلفـات الماديـة التـي يعثـر عليهـا فـي المواقـع                

األثرية، فيتعرف الطالب علـى الحضـارات القديمـة فـي المنطقـة وخارجهـا، وعلـى خصـائص المخلفـات األثريـة فـي            

تسـاعد فـي تحليـل     ا وتحليلهـا، إضـافة إلـى التعـرف علـى العلـوم التطبيقيـة التـي        العصور المختلفة، وكيفية تأريخه

  .تلك المخلفات

ويعمل في القسم عدد من المختصين في آثار األردن والشرق األدنى بعصوره المختلفة، بدًءا بالعصـور  

، وحتـــى )البيزنطيـــةاليونانيـــة، والرومانيـــة، و(الحجريـــة وعصـــور مـــا قبـــل التـــاريخ، مـــرورا بالعصـــور الكالســـيكية 

  .العصور اإلسالمية

ويســاهم أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي قســم اآلثــار بعــدد مــن مشــاريع التنقيــب الميدانيــة فــي عــدد مــن      

  .المواقع، ويجري إنجاز هذه األعمال بالتعاون مع جامعات ومؤسسات أوروبية وأميركية

ب محاضــرين للتعريــف بآخـــر  ويــنظم قســم اآلثــار محاضــرات عامــة وورش عمــل مختلفــة، حيــث يســتقط    

التطورات واالكتشافات فـي علـم اآلثـار، ممـا يتـيح المجـال أمـام الطلبـة وأعضـاء الهيئـة التدريسـية لمناقشـة آخـر              

  . المستجدات العلمية في حقل اآلثار

  

Archaeology.dept@yu.edu.jo  

  2931فرعي  0096227211111: هاتف
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  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في اآلثار
  :ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي 132بعد دراسة  اآلثارفي  سمنح درجة البكالوريوُت

 : موزعة على النحو التالي) ساعة معتمدة  27(متطلبات الجامعة  :أوًال
 .ساعة معتمدة) 12(ويخصص لها  :متطلبات اجبارية -أ

  .معتمدة ةساع )15(يخصص لها  :متطلبات اختيارية -ب

  :ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي 18متطلَّبات كلية إجبارية، : ثانيا

 اسم المساق الساعات المعتمدة  المتطلَّب السابق
رمز المساق 

 ورقمه
مقدمة في علم اآلثار ثالث ساعات معتمدة   101أ ث 
نشوء الحضارات ثالث ساعات معتمدة   102أ ث 
  105أ ث  الكتابات القديمة ثالث ساعات معتمدة 

  101م ت   مقدمة في صيانة المصادر التراثية وإدارتها ثالث ساعات معتمدة  

  100 ع ح
  ثالث ساعات معتمدة

 ثالث ساعات معتمدة
  لغة مختارةببرمجة ال

  )2(مهارات الحاسوب 

  101ح ن 

  أ101ن ح ) أو(

  101أ ن   مقدمة في األنثروبولوجيا ساعات معتمدةثالث   

 
 
  :عة على النحو التاليموز) ساعة معتمدة 87(بات قسم متطلَّ -3

 ص المنفردالتخص -أ    
 :كما  يلي) ساعة معتمدة 63( جبارية إص منفرد تخص اتبمتطلَّ - أ - أ

رمز المساق 

  هرقمو
  السابق بالمتطلَّ  المعتمدة الساعات  اسـم المساق

    ثالث ساعات معتمدة  مقدمة في عصور ما قبل التاريخ  110أ ث 

    ثالث ساعات معتمدة  مقدمة في اآلثار الكالسيكية  120أ ث 

  120أ ث   ثالث ساعات معتمدة  )1(اآلثار اإلسالمية   130أ ث 

  101أ ث   ثالث ساعات معتمدة  مقدمة في العلوم التطبيقية في اآلثار   140أ ث 

  105أ ث   ثالث ساعات معتمدة  النقوش الكنعانية  150أ ث 

  210أ ث 
العصور البرونزية والحديدية في جنوب 

  بالد الشام
    ثالث ساعات معتمدة

  120أ ث   ثالث ساعات معتمدة  الحضارة النبطية  220أ ث 

  130أ ث   ثالث ساعات معتمدة  )2(اآلثار اإلسالمية   230أ ث 

  140أ ث   ساعات معتمدة ثالث  التقنيات القديمة في اآلثار  240أ ث 

  105أ ث   ثالث ساعات معتمدة  النقوش اآلرامية القديمة والنبطية   250أ ث 

  ثالث ساعات معتمدة  في اآلثار  التدريب الميداني  301أ ث 
        )و( 101أ ث 

  101  م ت
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رمز المساق 

  هرقمو
  السابق بالمتطلَّ  المعتمدة الساعات  اسـم المساق

  ثالث ساعات معتمدة  العصور الحجرية في الشرق األدنى  310أ ث 
        )و( 101أ ث 

  110أث 

  120أ ث   ثالث ساعات معتمدة  )1(اآلثار الكالسيكية   320أ ث 

  230أ ث   ثالث ساعات معتمدة  )3(اإلسالمية  اآلثار   330أ ث 

  140أ ث   ثالث ساعات معتمدة  ريةثاأل للمواد التحليل العلمي  340 أ ث

  105أث   ثالث ساعات معتمدة  اليونانية القديمةاللغة   350أث 

  210أ ث   ثالث ساعات معتمدة  المدن األولى في الشرق األدنى القديم  410أ ث 

  320أ ث   ثالث ساعات معتمدة  )2(كالسيكية ال اآلثار  420أ ث 

  330أ ث   ثالث ساعات معتمدة  )4(اآلثار اإلسالمية   430أ ث 

  440أ ث 
في  وبناء التسلسل الزمنيريخ أطرق الت

  اآلثار
  240أ ث   ثالث ساعات معتمدة

  250 أ ث  ثالث ساعات معتمدة  النقوش العربية الجنوبية والشمالية  450أ ث 

  

 :من بين المساقات التالية يختارها الطالب )ساعة معتمدة 24( يةص منفرد اختيارتخص باتمتطلَّ  ب-أ

 المساق رمز

  ورقمه
  المعتمدة الساعات  المساقاسـم 

ب المتطلَّ

  السابق

    ثالث ساعات معتمدة   يةعلوم بيئ  103ع ب 

    ثالث ساعات معتمدة  ةجيولوجيا عام  103ع ج 

  110أ ث   ثالث ساعات معتمدة  فنون ما قبل التاريخ  111أ ث 

  120أ ث   ثالث ساعات معتمدة  الفنون الكالسيكية  121أ ث 

  130أ ث   ثالث ساعات معتمدة  اإلسالمية والتصويرالمسكوكات   131أ ث 

  140أ ث   ثالث ساعات معتمدة  ار والزجاج في اآلثار المعادن والفخَّ  141أ ث 

  105أ ث   ثالث ساعات معتمدة  رهوتطو العربي نشأة الخطِّ  151أ ث 

  130أ ث   ثالث ساعات معتمدة  اآلثار اإلسالمية في المغرب واألندلس  231أ ث 

    ثالث ساعات معتمدة  نحو عام  241ع 

  105أ ث   ثالث ساعات معتمدة  بالد الشام والجزيرة العربية في ضوء النقوش  251أ ث 

  110أ ث   ثالث ساعات معتمدة  انيةاألدوات الصو  311أ ث 

  110أ ث   ثالث ساعات معتمدة  ار في العصور القديمةالفخَّ  312أ ث 

  120أ ث   ثالث ساعات معتمدة  والزراعة في العصور الكالسيكية نظم الري  321أ ث 

  331أ ث 
اآلثار اإلسالمية في مصر وشبه الجزيرة 

  العربية
  130أ ث   ثالث ساعات معتمدة
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 المساق رمز

  ورقمه
  المعتمدة الساعات  المساقاسـم 

ب المتطلَّ

  السابق

  ثالث ساعات معتمدة  اآلثار والبيئة  341أ ث 
 )و( 101ث  أ

  103ع ب 

  140ث  أ  معتمدةثالث ساعات   االستشعار عن بعد في اآلثار  342ث  أ

  105أ ث   ثالث ساعات معتمدة  اللغة والكتابات الالتينية   351أ ث 

  140ث  أ  ثالث ساعات معتمدة  نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها األثرية  441أ ث 

    ثالث ساعات معتمدة  موضوعات خاصة في اآلثار  499أ ث 

 101أ ن   ساعات معتمدةثالث   )إثنوغرافيا( علم وصف الشعوب  106ن  أ
  101أ ن   ثالث ساعات معتمدة  تاريخ تطور الفكر  108ن  أ

  108أ ن   ثالث ساعات معتمدة  األنثروبولوجيا االقتصادية  202ن  أ

    ثالث ساعات معتمدة  االستيطان والتدجين   351ن  أ

    ثالث ساعات معتمدة  األنثروبولوجيا اللغوية  356ن  أ

  101م ت   ثالث ساعات معتمدة  الصيانة والترميمعلم   112م ت 

  101م ت   ثالث ساعات معتمدة  مقدمة في علم المتاحف  114م ت 

    ثالث ساعات معتمدة  علم المواد األثرية  202م ت 

  112م ت   ثالث ساعات معتمدة  حفظ اآلثار في الميدان  210م ت 

  112م ت   ثالث ساعات معتمدة  الحفظ الوقائي للمواد والمواقع األثرية   310م ت 

    ثالث ساعات معتمدة  مقدمة في تاريخ األردن وفلسطين  102تخ 

    ثالث ساعات معتمدة  مدخل إلى التصميم ثالثي األبعاد   101ف ت 

    ثالث ساعات معتمدة  كيمياء عامة   103ك 

    ثالث ساعات معتمدة  )1(عامة بيولوجيا   101ب 

 
 
 في اآلثار ص رئيسيتخص -ب

 :عة على النحو التاليموز )ساعة معتمدة 66( في اآلثار ص الرئيسيبات التخصمتطلَّ
  :كما يلي) ساعة معتمدة 57(بات اإلجبارية المتطلَّ  -أ –ب  

 المساقرمز 

  ورقمه
  ب السابقالمتطلَّ  المعتمدة الساعات  اسـم المساق

    ثالث ساعات معتمدة  مقدمة في عصور ما قبل التاريخ  110أ ث 

    ثالث ساعات معتمدة  مقدمة في اآلثار الكالسيكية   120أ ث 

  120أ ث   ثالث ساعات معتمدة  )1(اآلثار اإلسالمية    130أ ث 

  101ث  أ  ثالث ساعات معتمدة  مقدمة في العلوم التطبيقية في اآلثار   140أ ث 

  105أ ث   ثالث ساعات معتمدة  النقوش الكنعانية   150أ ث 
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 المساقرمز 

  ورقمه
  ب السابقالمتطلَّ  المعتمدة الساعات  اسـم المساق

  210أ ث 
العصور البرونزية والحديدية في جنوب 

  بالد الشام 
    ثالث ساعات معتمدة

  120أ ث   ثالث ساعات معتمدة  الحضارة النبطية   220أ ث 

  130أ ث   ثالث ساعات معتمدة  )2(اآلثار اإلسالمية   230أ ث 

  140أ ث   ثالث ساعات معتمدة  ات القديمة في اآلثارالتقني  240ث أ 

  105أ ث   ثالث ساعات معتمدة  النقوش اآلرامية القديمة والنبطية  250أ ث 

  ثالث ساعات معتمدة  في اآلثار  التدريب الميداني  301أ ث 
     )و( 101أ ث 

  101ت م

  ثالث ساعات معتمدة  العصور الحجرية في الشرق األدنى   310أ ث 
      ) و(101أ ث 

  110أ ث 

  120أ ث   ثالث ساعات معتمدة  )1( اآلثار الكالسيكية  320أ ث 

  230أ ث   ثالث ساعات معتمدة  )3(اآلثار اإلسالمية   330أ ث 

  140أ ث   ثالث ساعات معتمدة  األثرية للمواد التحليل العلمي  340أ ث 

  210أ ث   ثالث ساعات معتمدة  الشرق األدنى القديمالمدن األولى في   410أ ث 

  320أ ث   ثالث ساعات معتمدة  )2( الكالسيكية اآلثار  420أ ث 

  440أ ث 
في  ريخ وبناء التسلسل الزمنيأطرق الت

  اآلثار 
  240أ ث   ثالث ساعات معتمدة

  250 أ ث  ثالث ساعات معتمدة  النقوش العربية الجنوبية والشمالية  450أ ث 

  

 :لطالب من بين المساقات التاليةايختارها  )ساعات معتمدة 9( يةاختيار ص رئيسيٍّتخص باتمتطلَّ -ب -ب 
 المساق رمز

  ورقمه
  المتطلَّب السابق  المعتمدة الساعات  اسـم المساق

   ثالث ساعات معتمدة   يةعلوم بيئ  103ع ب 

   ثالث ساعات معتمدة  ةجيولوجيا عام  103ع ج 

  110أ ث  ثالث ساعات معتمدة  فنون ما قبل التاريخ  111أ ث 

  120أ ث  ثالث ساعات معتمدة  الفنون الكالسيكية   121أ ث 

  130أ ث  ثالث ساعات معتمدة  والتصوير اإلسالمية المسكوكات  131أ ث 

  140أ ث  ثالث ساعات معتمدة  المعادن والفخَّار والزجاج في اآلثار  141أ ث 

  105أ ث  ثالث ساعات معتمدة  رهوتطو العربي نشأة الخطِّ  151أ ث 

  130أ ث  ثالث ساعات معتمدة  اآلثار اإلسالمية في المغرب واألندلس  231أ ث 

   ثالث ساعات معتمدة  نحو عام  241ع 

  105أ ث  ثالث ساعات معتمدةبالد الشام والجزيرة العربية في ضوء   251أ ث 
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 المساق رمز

  ورقمه
  المتطلَّب السابق  المعتمدة الساعات  اسـم المساق

  النقوش 

  110أ ث  ثالث ساعات معتمدة  انية األدوات الصو  311أ ث 

  110أ ث  ثالث ساعات معتمدة  الفخَّار في العصور القديمة  312أ ث 

  120أ ث  ثالث ساعات معتمدة والزراعة في العصور الكالسيكية  نظم الري  321أ ث 

  331أ ث 
الجزيرة  بهاآلثار اإلسالمية في مصر وش

  العربية 
  130أ ث  ساعات معتمدة ثالث

 ثالث ساعات معتمدة  اآلثار والبيئة  341أ ث 
     )و( 101أ ث 

  103ع ب 

  140أ ث  ثالث ساعات معتمدة  عد في اآلثار االستشعار عن ب  342أ ث 

  105أ ث  ثالث ساعات معتمدة  اللغة والكتابات الالتينية  351أ ث 

  330أ ث  ساعات معتمدةثالث   )4(اآلثار اإلسالمية   430أ ث 

  441أ ث 
نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها 

  األثرية
  140أ ث  ثالث ساعات معتمدة

   ثالث ساعات معتمدة  ة في اآلثار موضوعات خاص  499أ ث 

  101أ ن  ثالث ساعات معتمدة  علم وصف الشعوب  106ن  أ

  101ن أ  ثالث ساعات معتمدة  تاريخ تطور الفكر   108ن  أ

  108أ ن  ثالث ساعات معتمدة  األنثروبولوجيا االقتصادية   202ن  أ

   ثالث ساعات معتمدة  االستيطان والتدجين  351ن  أ

   ثالث ساعات معتمدة  األنثروبولوجيا اللغوية  356ن  أ

  101 تم  ثالث ساعات معتمدة  مقدمة في علم المتاحف  114م ت 

  101 تم  ثالث ساعات معتمدة  والترميمعلم الصيانة   112 تم 

   ثالث ساعات معتمدة  ) 1(بيولوجيا عامة   101ب 

   ثالث ساعات معتمدة  علم المواد األثرية   202م ت 

  112 تم  ثالث ساعات معتمدة  حفظ اآلثار في الميدان  210م ت 

  112 تم  معتمدةثالث ساعات   الحفظ الوقائي للمواد والمواقع األثرية   310م ت 

  102تخ 
مقدمة في تاريخ األردن وفلسطين في العصور

  القديمة
   ثالث ساعات معتمدة

   ثالث ساعات معتمدة  مدخل إلى التصميم ثالثي األبعاد   101ف ت 

   ثالث ساعات معتمدة  كيمياء عامة   103ك 
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 :عة كما يليموز) ساعة معتمدة 21( في اآلثارالفرعي ص التخص- ج
  ) ساعة معتمدة  15( يةإجبار ص فرعيٍّتخص باتمتطلَّ   أ -ج 

 المساقرمز 

  ورقمه
  ب السابقالمتطلَّ  المعتمدة الساعات  اسـم المساق

    ثالث ساعات معتمدة  مقدمة في علم اآلثار  101أ ث 

    ثالث ساعات معتمدة  مقدمة في اآلثار الكالسيكية  120أ ث 

  120أ ث   ثالث ساعات معتمدة  )1(اآلثار اإلسالمية    130أ ث 

  101أ ث   ثالث ساعات معتمدة  مقدمة في العلوم التطبيقية في اآلثار  140أ ث 

  210أ ث 
العصور البرونزية والحديدية في جنوب 

  بالد الشام
    ثالث ساعات معتمدة

  

  ب التخصص الفرعي في النقوش –ج 

  :على النحو التالي) ساعة معتمدة  15( جباريةإ فرعيٍّص بات تخصمتطلَّ

 المساقرمز 

  ورقمه
  ب السابقالمتطلَّ  المعتمدة الساعات  اسـم المساق

    ثالث ساعات معتمدة  الكتابات القديمة  105أ ث 

  105أ ث   ثالث ساعات معتمدة  النقوش الكنعانية  150أ ث 

  105أ ث   ثالث ساعات معتمدة  والنبطيةالنقوش اآلرامية القديمة   250أ ث 

  105أ ث   ثالث ساعات معتمدة  اللغة اليونانية القديمة  350أ ث 

  250أ ث   ثالث ساعات معتمدة  النقوش العربية الجنوبية والشمالية  450أ ث 

 
  ) ساعات معتمدة 6(النقوش اختيارية أو  في اآلثار  ص فرعيٍّتخص باتطلَّج مت –ج 

 المساقرمز 

  ورقمه
  ب السابقالمتطلَّ  المعتمدة الساعات  اسـم المساق

    ثالث ساعات معتمدة  علوم بيئية   103ع ب 

    ثالث ساعات معتمدة  جيولوجيا عامة  103ع ج 

    ثالث ساعات معتمدة  مقدمة في عصور ما قبل التاريخ   110أ ث 
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 المساقرمز 

  ورقمه
  ب السابقالمتطلَّ  المعتمدة الساعات  اسـم المساق

  120أ ث   ثالث ساعات معتمدة  الفنون الكالسيكية  121أ ث 

  130أ ث   ثالث ساعات معتمدة  والتصوير اإلسالمية المسكوكات   131أ ث 

  140أ ث   ثالث ساعات معتمدة  المعادن والفخَّار والزجاج في اآلثار  141أ ث 

  105أ ث   ثالث ساعات معتمدة  رهوتطو العربي نشأة الخطِّ  151أ ث 

  130أ ث   ثالث ساعات معتمدة  واألندلساآلثار اإلسالمية في المغرب   231أ ث 

    ثالث ساعات معتمدة  نحو عام  241ع 

  105أ ث   ثالث ساعات معتمدة بالد الشام والجزيرة العربية في ضوء النقوش   251أ ث 

  110أ ث   ثالث ساعات معتمدة  األدوات الصوانية   311أ ث 

  110أ ث   معتمدةثالث ساعات   الفخَّار في العصور القديمة  312أ ث 

  120أ ث   ثالث ساعات معتمدة  والزراعة في العصور الكالسيكية  نظم الري  321أ ث 

  331أ ث 
سالمية في مصر وشبه الجزيرة اإلاآلثار 

  العربية 
  130أ ث   ثالث ساعات معتمدة

  ثالث ساعات معتمدة  اآلثار والبيئة   341أ ث 
      ) و( 101أث 

   103ع ب 

  140أ ث   ثالث ساعات معتمدة  عد في اآلثار االستشعار عن ب  342أ ث 

  105أ ث   ثالث ساعات معتمدة  اللغة والكتابات الالتينية  351أ ث 

  140أ ث   ثالث ساعات معتمدة  نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها األثرية  441أ ث 

    ثالث ساعات معتمدة  ة في اآلثار موضوعات خاص  499أ ث 

  

األنثروبولوجيا، صيانة : يمكن لطلبة التخصص الرئيسي في اآلثار اختيار أحد التخصصات الفرعية التالية

، القانون، اللغات الحديثة، الكيمياء، الفيزياء، علوم المصادر التراثية، الجغرافيا، التاريخ، اللغة اإلنجليزية

  .األرض والبيئة، األحياء، اإلحصاء
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  قسم األنثروبولوجيا
تهتم األنثروبولوجيا بشكل أساسي بدراسة اإلنسان دراسـة شـمولية، سـواء مـن حيـث هـو كـائن فيزيقـي         

 مختلفة، أو من حيث هو كائن ثقافي واجتمـاعي ال يمكـن أن يحقـق ذاتـه وشـروط وجـوده      عبر حقب زمنية  تطور

ــدائم مــع الجماعـــة      ــه ال ــه وتفاعل ــا تتخــذ مــن اإلنســان    . إال مــن خــالل انتمائ ــإن األنثروبولوجي ــذلك، ف ــة  وب والثقاف

ــا، علــى المســتوى المنهجــي، بتركيزهــا علــى     . موضــوعا محــددا لدراســتها  ــز األنثروبولوجي دراســة الثقافــة  وتتمي

واإلنســان مــن خـــالل البحــث الميـــداني والتجريبــي، واســـتخدام األطــر النظريـــة التفســيرية فـــي فهــم المجتمعـــات        

  .اإلنسانية

مـن مراكمـة العديـد مـن اإلنجـازات إن كـان علـى         1984وتمكن قسـم األنثروبولوجيـا منـذ تأسيسـه عـام      

ســات واألبحــاث الميدانيــة فــي مجــاَلي األنثروبولوجيــا    الكــوادر األكاديميــة المؤهلــة إلجــراء الدرا   مســتوى إعــداد 

االجتماعية واألنثروبولوجيا العضوية، أو على مستوى مراكمـة األبحـاث والدراسـات المتعلقـة بـالمجتمع والثقافـة       

ــع بعــض            ــاون م ــردا أو بالتع ــا القســم منف ــي أنجزه ــة الت ــة والتطبيقي ــى مســتوى المشــاريع البحثي ــين، أو عل األردني

  .لوطنية والدوليةا المؤسسات

االجتمــاعي لــوادي  واســتطاع القســم أن ينجــز العديــد مــن المشــاريع، مــن بينهــا مشــروع توثيــق التــاريخ  

ــة         ــة فــي الشــرق األوســط، وكــذلك مشــروع تطــوير البادي ــة والقبيل ــي األردن  األردن، ومشــروع العائل  .الشــمالية ف

وعربيـة   فـي القسـم بالتعـاون مـع مؤسسـات محليـة      وعالوة على ذلك، ثمة مشاريع نفذها أعضاء الهيئة التدريسية 

ودوليــة هــدفت فــي مجملهــا إلــى مراكمــة المعرفــة فــي شــؤون وقضــايا المجتمــع األردنــي، فقــد تميــز القســم منــذ      

دول العالم، سواء ما يتصـل منهـا    تأسيسه بنسج عالقات التعاون مع المؤسسات األكاديمية والبحثية في مختلف

  . ادل الخبرات التدريسية وتبادل زيارات الطلبة العلميةبالمشاريع البحثية، أو بتب

ويشـــتمل قســـم األنثروبولوجيـــا علـــى برنـــامج للبكـــالوريوس، ُتـــدرس فيـــه مســـاقات فـــي األنثروبولوجيـــا   

االجتماعية واألنثروبولوجيا العضوية، وبرنـامجين للماجسـتير، أحـدهما فـي األنثروبولوجيـا االجتماعيـة، واآلخـر        

وفـي مجـال األنثروبولوجيـا العضـوية، تتبـع القسـم مختبـرات متخصصـة فـي دراسـة           . ا العضـوية في األنثروبولوجيـ 

  .المخلفات العظمية ومعالجتها

  

Anthropology.dept@yu.edu.jo  

  2371 فرعي 0096227211111 هاتف
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 البَكالوريوس في اَألنثروبولوجيا الخطَّة الدراِسية ِلبرَنامج

  :ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي 132ُتمنح درجة البكالوريوس في األنثروبولوجيا بعد دراسة 

  :ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي 27متطلَّبات الجامعة، : أوًال

  .ساعة معتمدة 12ويُخصص لها : متطلبات إجبارية - أ 

  .ساعة معتمدة 15ويُخصص لها  :تطلَّبات جامعة اختياريةم - ب

  :ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي 18، كلية إجباريةمتطلَّبات : ثانيا

 رمز المساق ورقمه اسم المساق الساعات المعتمدة  المتطلَّب السابق
مقدمة في علم اآلثار  3    101أ ث 
نشوء الحضارات  3    102أ ث 
  105أ ث  الكتابات القديمة  3  

  101م ت  مقدمة في صيانة المصادر التراثية وإدارتها  3  

  3  100ع ح 
 البرمجة بلغة مختارة

  )2(مهارات الحاسوب 

  101ن ح 

  أ101ن ح ) أو(

  101أ ن   مقدمة في األنثروبولوجيا  3  

  :التاليساعة معتمدة، موزعة على النحو  87متطلَّبات قسم، : ثالثا

  :التخصص المنفرد. أ

    :ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي 63متطلبات القسم اإلجبارية للتخصص المنفرد، ) أ. أ

 المتطلَّب السابق
 الساعات المعتمدة

 رمز المساق ورقمه اسم المساق
عملي  نظري 

  101أ ج   مدخل إلى علم االجتماع  ثالث ساعات معتمدة  

 106أ ن   )إثنوغرافيا(علم وصف الشعوب  ثالث ساعات معتمدة  101ن  أ
األنثروبولوجيا الدينية ثالث ساعات معتمدة 101أ ن   107أ ن 
تاريخ تطور الفكر ثالث ساعات معتمدة 101أ ن   108أ ن 
المدارس األنثروبولوجية ثالث ساعات معتمدة 108أ ن   201أ ن 
األنثروبولوجيا االقتصادية معتمدةثالث ساعات  108أ ن   202أ ن 
 219أ ن   أساسيات البحث الميداني ثالث ساعات معتمدة 108أ ن 

  103ب 
  ثالث ساعات معتمدة

2 3 
 220أ ن   علم العظام

العائلة والقرابة ثالث ساعات معتمدة 108أ ن   310أ ن 

  220أ ن 
  ثالث ساعات معتمدة

2 3 
 320أ ن   الثديياتمقارنة عظام 

  220أ ن 
  ثالث ساعات معتمدة

2 3 
ر اإلنساني321أ ن   التطو  
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 المتطلَّب السابق
 الساعات المعتمدة

 رمز المساق ورقمه اسم المساق
عملي  نظري 

األنثروبولوجيا الحضرية ثالث ساعات معتمدة   341أ ن 
األنثروبولوجيا السياسية ثالث ساعات معتمدة 108أ ن   342أ ن 

االستيطان والتدجين ثالث ساعات معتمدة   351أ ن 
  356أ ن   األنثروبولوجيا اللغوية  معتمدةثالث ساعات   

  ثالث ساعات معتمدة 220أ ن 

2 3 
 401أ ن  أنثروبولوجيا األسنان

  419أ ن  األنثروبولوجيا الطبية ثالث ساعات معتمدة  

األمراض اإلنسانية القديمة ثالث ساعات معتمدة 220أ ن   420أ ن 
األنثروبولوجيا التطبيقية ثالث ساعات معتمدة 219أ ن ) أو( 201أ ن   429أ ن 
  103ع ب  علوم بيئية  ثالث ساعات معتمدة  

  103ب  دراسة أولية لجسم اإلنسان  ثالث ساعات معتمدة  

  :ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي 24متطلبات القسم االختيارية للتخصص المنفرد، ) ب. أ

 رمز المساق ورقمه اسم المساق المعتمدةالساعات  المتطلَّب السابق
الثقافة والمجتمع  3   113أ ن 
  101س هـ   مقدمة في العلوم السياسية  3 

  114م ت   مقدمة في علم المتاحف 3 

  140أ ث   مقدمة في العلوم التطبيقية في اآلثار 3 

عادات الدفن 3   211أ ن 
  3 214أ ج  علم النفس االجتماعي  

المجتمعات الريفية 3 108أ ن   227أ ن 
  231أ ن  الوطن العربي و تحديات العولمة 3 

  241أ ن  دراسات سكَّانية 3 108أ ن 

 3 ف اإلنساني245أ ن  التكي  

  266ب  طرق دراسة األنسجة الحيوانية 3 103ب 

 3 285أ ن  التراث الشعبي  

  301أ ن  التنميةأنثروبولوجيا 3 202أ ن 

 309أ ن  أنثروبولوجيا التغذية 3 
  331أ ن  العولمة والتغير االجتماعي 3 231أ ن 

المجتمعات البدوية 3   371أ ن 
  381أ ن   المواطنة والهوية 3 

 412أ ن   تحليل بقايا العظام الحيوانية 3 220أ ن 
  422ش د   حقوق المرأة في النظم والتشريعات 3  

  469أ ن   أنثروبولوجيا الطب الشرعي 3 220أ ن 

أنثروبولوجيا االتِّصال 3   475أ ن 
األنثروبولوجيا القانونية 3   485أ ن 
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  :ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي 66التخصص الرئيسي، . ب

  :ساعة معتمدة، كما يلي 57متطلَّبات تخصص رئيسيٍّ إجبارية، . أ -ب

 اسم المساق رمز المساق ورقمه
 الساعات المعتمدة

 المتطلَّـب السابق
نظري عملي  

    ثالث ساعات معتمدة مدخل إلى علم االجتماع  101أ ج 

    ثالث ساعات معتمدة دراسة أولية لجسم اإلنسان  103ب 

    ثالث ساعات معتمدة علوم بيئية  103ع ب 

  101أ ن   ثالث ساعات معتمدة )إثنوغرافيا(علم وصف الشعوب  106أ ن 

  101أ ن   ثالث ساعات معتمدة األنثروبولوجيا الدينية  107أ ن 

  101أ ن   ثالث ساعات معتمدة  تاريخ تطور الفكر  108أ ن 

  108أ ن   ثالث ساعات معتمدة  المدارس األنثروبولوجية  201أ ن 

  108أ ن   ساعات معتمدةثالث   األنثروبولوجيا االقتصادية  202أ ن 

  108أ ن   ثالث ساعات معتمدة  أساسيات البحث الميداني  219أ ن 

  علم العظام  220أ ن 
  ثالث ساعات معتمدة

2 3  
  103ب 

  108أ ن   ثالث ساعات معتمدة العائلة والقرابة  310أ ن 

  مقارنة عظام الثدييات  320أ ن 
  ثالث ساعات معتمدة

2 3  
  220أ ن 

  التطور اإلنساني  321أ ن 
  ثالث ساعات معتمدة

2 3  
  220أ ن 

    ثالث ساعات معتمدة  األنثروبولوجيا الحضرية  341أ ن 

  108أ ن   ثالث ساعات معتمدة  األنثروبولوجيا السياسية  342أ ن 

    ثالث ساعات معتمدة االستيطان والتدجين  351أ ن 

    ساعات معتمدةثالث األنثروبولوجيا اللغوية  356أ ن 

  220أ ن   ثالث ساعات معتمدة األمراض اإلنسانية القديمة  420أ ن 

  219أ ن ) أو( 201أ ن   ثالث ساعات معتمدة األنثروبولوجيا التطبيقية  429أ ن 

  

  :ساعات معتمدة، يختارها الطالب من بين المساقات التالية 9متطلبات تخصص رئيسيٍّ اختيارية،  ب-ب

 رمز المساق ورقمه اسم المساق الساعات المعتمدة المتطلَّب السابق
الثقافة والمجتمع 3   113أ ن 
  114م ت  مقدمة في علم المتاحف 3 

  140أ ث  مقدمة في العلوم التطبيقية في اآلثار 3 

عادات الدفن 3   211أ ن 
  3 214أ ج  علم النفس االجتماعي  

المجتمعات الريفية 3 108أ ن   227أ ن 
  231أ ن  الوطن العربي وتحديات العولمة 3 
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 رمز المساق ورقمه اسم المساق الساعات المعتمدة المتطلَّب السابق
  241أ ن   دراسات سكَّانية 3 108أ ن 

 3  ف اإلنساني245أ ن   التكي  

  266ب   طرق دراسة األنسجة الحيوانية 3 103ب 

 3 285أ ن   التراث الشعبي  

  301أ ن   أنثروبولوجيا التنمية 3 202أ ن 

 309أ ن   أنثروبولوجيا التغذية 3 
  331أ ن   العولمة والتغير االجتماعي 3 231أ ن 

المجتمعات البدوية 3   371أ ن 
  381أ ن   المواطنة والهوية 3 

 412أ ن  تحليل بقايا العظام الحيوانية 3 220أ ن 
  422ش د  حقوق المرأة في النظم والتشريعات 3  

  469أ ن  أنثروبولوجيا الطب الشرعي 3 220أ ن 

أنثروبولوجيا االتِّصال 3   475أ ن 
األنثروبولوجيا القانونية 3   485أ ن 

  

  :ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي 21التخصص الفرعي في األنثروبولوجيا،  - ج

  :ساعة معتمدة، كما يلي 15متطلَّبات تخصص فرعيٍّ إجبارية،  .أ- ج

 المتطلَّـب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمه
   3  مقدمة في األنثروبولوجيا  101أ ن 

   3  دراسة أولية لجسم اإلنسان  103ب 

  101أ ن  3  )إثنوغرافيا(علم وصف الشعوب   106أ ن 

  101أ ن  3  تاريخ تطور الفكر  108أ ن 

  103ب  3  علم العظام   220أ ن 

  : ساعات معتمدة، يختارها الطالب من بين المساقات التالية 6متطلَّبات تخصص فرعيٍّ اختيارية،  -ب –ج 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمه
   3 عادات الدفن  211أ ن 

   3 الوطن العربي و تحديات العولمة  231أ ن 

  108أ ن  3 دراسات سكَّانية  241أ ن 

   3  التكيف اإلنساني  245أ ن 

  220أ ن  3  التطور اإلنساني  321أ ن 

   3  المجتمعات البدوية  371أ ن 

  220أ ن  3  تحليل بقايا العظام الحيوانية  412أ ن 

  220أ ن  3  الشرعيأنثروبولوجيا الطب   469أ ن 

   3  أنثروبولوجيا االتِّصال  475أ ن 

   3  األنثروبولوجيا القانونية  485أ ن 
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صيانة : ويمكن لطلبة التخصص الرئيسي في األنثروبولوجيا اختيار أحد التخصصات الفرعية التالية

المصادر التراثية، اآلثار، العلوم الحياتية، علوم األرض، البيئة، علم االجتماع، التاريخ، الشريعة، اللغة 

  . اإلنجليزية، القانون، اللغات الحديثة
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 mahmoud.n@yu.edu.joمساعد أستاذاسم النعامنهمحمد ق محمود

 khweileh@yu.edu.joمساعد أستاذمحمود مصطفى خويله علي
 aabudalou@yu.edu.joمساعد أستاذيوسف حسين ابو دلو احمد
 mrousan@yu.edu.jo متفرغ محاضرموسى الروسانفواز محمد

 Khader.A@yu.edu.joمدرسيوسف العتوم خضر وائل
 ngharaibeh@yu.edu.joمدرسمحمدعلي فارس غرايبة ناصر
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  قسم صيانة املصادر الرتاثية وإدارتها
بهـدف مواكبـة التطـور     1999/2000ُأسس قسـم صـيانة المصـادر التراثيـة وإدارتهـا فـي العـام الجـامعي         

الجاري في مجال دراسة التراث الثقافي والمحافظة عليه؛ مما يمكن من تعزيـز دور كليـة اآلثـار واألنثروبولوجيـا     

 . في المحافظة على التراث الثقافي في األردن وصيانته

مجــا للبكـــالوريوس فــي صـــيانة المصــادر التراثيـــة وإدارتهــا، وبرنـــامجين مــن درجـــة      ويطــرح القســـم برنا 

وتمكــن هــذه البــرامج  . الماجســتير، أحــدهما فــي إدارة المصــادر التراثيــة، واآلخــر فــي صــيانة التــراث الحضــاري     

وفـي مطلـع   . الدارسين فيها من كسب المهـارات المتعلقـة بصـيانة المصـادر التراثيـة، وإدارتهـا، والمحافظـة عليهـا        

اســتحدث قســم صــيانة المصــادر التراثيــة وإدارتهــا برنامجــا جديــدا يمــنح درجــة      2008/2009العــام الدراســي 

بهــدف القيــام باألبحــاث والدراســات الخاصــة بتطــوير الوســائل       " العلــوم التطبيقيــة فــي اآلثــار   "الماجســتير فــي  

كمـا يهـدف هـذا البرنـامج إلـى تطبيــق      . حليلهـا واألسـاليب المسـتخدمة فـي اكتشـاف المواقـع األثريـة وتأريخهـا وت       

التقنيــات العلميــة، بمــا فيهــا نظــم المعلومــات الجغرافيــة، فــي اكتشــاف المواقــع األثريــة، وإعــداد وتأهيــل الكــوادر     

  . العلمية الالزمة لسد االحتياجات المحلية واإلقليمية في هذا المجال

وتجــدر اإلشــارة إلــى أن قســم صــيانة المصــادر التراثيــة وإدارتهــا يقــوم بعقــد دورات تدريبيــة فــي صــيانة  

  . المصادر التراثية بهدف تأهيل العاملين في مجاالت اآلثار والمتاحف في المؤسسات الوطنية المختلفة

. مختلـف دول العـالم  بعالقـات تعـاون مـع مؤسسـات أكاديميـة وبحثيـة فـي         وقد تميز القسم منذ تأسيسه

وتشمل هذه العالقات المشاريع التدريبية والبحثية، وتبادل الخبرات التدريسية، وتبادل الزيـارات العلميـة للطلبـة    

ويمكن تلخـيص أهـداف هـذا القسـم     . وأعضاء الهيئة التدريسية ومساعدي البحث والتدريس العاملين في القسم

  :بما يلي

كــوادر مؤهلــة وذات كفــاءة عاليــة فــي مجــال صــيانة المصــادر الثقافيــة    تزويــد الســوق المحلــي والعربــي ب  -

  .وإدارتها

ساهمة في وضع سياسات أردنية عامة، تجعل للتراث الثقافي دورا فاعًال فـي حيـاة المجتمـع، وتسـهم     الم -

  .في حماية التراث وتضعه ضمن أوليات برامج التخطيط المستقبلي

ــة     تــدريب العــاملين فــي المؤسســات المشــت    - ــإدارة المصــادر التراثي ــالتراث علــى المهــارات المتعلقــة ب غلة ب

  .وعمليات المحافظة عليها، وصيانتها

  

Cmcr.dept@yu.edu.jo  

  4247فرعي  0096227211111 هاتف
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  اَملصاِدر التُّراثيةالخطَّة الدراِسية ِلبرَنامج البَكالوريوس في ِصياَنة 

ساعة معتمدة، موزعة على النحو 132تمنح درجة البكالوريوس في صيانة المصادر التراثية بعد إتمام دراسة 

  :التالي

  : ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي 27متطلَّبات الجامعة، : أوًال

  ساعة معتمدة 12: متطلَّبات إجبارية - أ 

  .معتمدة ساعة 15اختيارية، جامعة  اتمتطلب -ب 

  :ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي 18متطلَّبات الكلِّية، : ثانيا

 المتطلَّب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمه
  3مقدمة في علم اآلثار 101أ ث 
  3نشوء الحضارات 102أ ث 
  3الكتابات القديمة 105أ ث 
  3مقدمة في صيانة المصادر التراثية وإدارتها 101م ت 
  أو 101ن ح 

 أ 101ن ج 
 لغة برمجة مختارة

 )2(مهارات حاسوب 
 100ع ح  3

  3مقدمة في األنثروبولوجيا 101أ ن 

  :ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي 87متطلَّبات القسم، : ثالًثا

  :التخصص المنفرد –أ 

  :ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي 63متطلَّبات تخصص منفرد إجبارية،  أ –أ 

 المتطلَّب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمه
  3مبادئ في اإلدارة 101أ د 
  3كيمياء عامة 103ك 

  3جيولوجيا عامة 103ع ج 
 101ت  م 3علم الصيانة والترميم 112م ت 
 103ك  3كيمياء الصيانة والترميم 113م ت 
 101م ت  3مقدمة في علم المتاحف 114م ت 
 112م ت  3طرق صيانة المواد األثرية وترميمها 201م ت 
  3علم المواد األثرية 202م ت 
 101م ت  3تقنية المواد األثرية  203م ت 
 112م ت  3الميدانحفظ اآلثار في 210م ت 
 113م ت  3تلف المصادر التراثية 230م ت 
 101م ت  3الرسم والتصوير 240م ت 
   101م ت  3مواد الصيانة والترميم 301م ت 

 113م ت 
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 المتطلَّب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمه
 112م ت  3الحفظ الوقائي للمواد والمواقع األثرية  310م ت 
  230م ت  3تقنية البناء في المباني القديمة 320م ت 

 
صيانة المواد األثرية الفخَّارية والزجاجية 330م ت 

 وترميمها
 301م ت  3

 301م ت  3)1(صيانة المواد األثرية المعدنية وترميمها  340م ت 
 230م ت  3)1(الترميم المعماري  350م ت 
 340م ت  3)2(وترميمها  صيانة المواد األثرية والمعدنية 440م ت 
 350م ت  3التقييم المخبري والميداني لمواد الترميم 449م ت 
 350م ت  3)2(الترميم المعماري  450م ت 

  :من بين المساقات التالية ساعة معتمدة، يختارها الطالب 24ب متطلَّبات تخصص منفرد اختيارية،  - أ 

رمز المساق

 ورقمه
الساعات  اسم المساق

 المعتمدة
 المتطلَّب السابق

  3)1(علوم حياتية عامة   101ب 
  3علوم بيئية عامة 103ع ب 
 101م ت  3السياسات والتشريعات الخاصة بحماية اآلثار والتراث 220م ت 
 101م ت  3فحص المواد األثرية وتحليلها 302م ت 
  3مقدمة في اآلثار الكالسيكية 120أ ث 
 120أ ث  3)1(اآلثار اإلسالمية  130أ ث 
 140أ ث  3التحليل العلمي للمواد األثرية 340أ ث 
 101أ ث  3اآلثار والبيئة 341أ ث 
 101أ ن  3األنثروبولوجيا الحضرية 341أ ن 
  3االستيطان والتدجين 351أ ن 
 112م ت  3صيانة الورق والبردي القديم وترميمه 370م ت 
 112م ت  3صيانة العظام والمواد المشابهة وترميمها 380م ت 
 112م ت  3صيانة وترميم الفسيفساءأ 401م ت 
 230م ت  3األسقف والمعادن في المباني القديمةأ 405م ت 
 201م ت  3صيانة مباني الطوب الطيني وترميمها 410م ت 
 350م ت  3لترميم المباني القديمةاألبعاد االقتصادية 420م ت 
 112م ت  3صيانة المنسوجات والجلود القديمة وترميمها 430م ت 
 112م ت  3صيانة الرسومات الجدارية والقصارة وترميمها 460م ت 
  3موضوعات خاصة في الصيانة والترميم 499م ت 

  3المدخل إلى التصميم الثالثي101ف ت 
  3مقدمة في العلوم التطبيقية في اآلثار 140أ ث 
  3)1(فيزياء عامة  101ف 
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  : ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي 66التخصص الرئيسي،  -ب 

  :ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي 57أ متطلَّب تخصص رئيسيٍّ إجباريٍّ  –ب 

رمز المساق

 ورقمه
الساعات  اسم المساق

 المعتمدة
المتطلَّب 

 السابق
  3)1(مبادئ في اإلدارة  101أ د 
  3كيمياء عامة 103ك 

  3جيولوجيا عامة103ع ج 
 101م ت  3علم الصيانة والترميم112م ت 
 103ك  3كيمياء الصيانة والترميم113م ت 
 101م ت  3مقدمة في علم المتاحف114م ت 
 112م ت  3المواد األثرية وترميمهاطرق صيانة201م ت 
  3علم المواد األثرية202م ت 
 101م ت  3تقنية المواد األثرية203م ت 
 112م ت  3حفظ اآلثار في الميدان210م ت 
 113م ت  3تلف المصادر التراثية 230م ت
 101م ت  3الرسم والتصوير240م ت 
   101م ت  3الصيانة والترميممواد301م ت 

 113م ت 
 112م ت  3الحفظ الوقائي للمواد والمواقع األثرية310م ت 
 230م ت  3تقنية البناء في المباني القديمة320م ت 
 301م ت  3صيانة المواد األثرية الفخَّارية والزجاجية وترميمها330م ت 
 301م ت  3)1(األثرية المعدنية وترميمها صيانة المواد 340م ت 
 230م ت  3)1(الترميم المعماري 350م ت 
 350م ت  3التقييم المخبري والميداني لمواد الترميم449م ت 

      :ساعات معتمدة، يختارها الطالب من بين المساقات التالية 9ب متطلَّب تخصص اختياريٍّ،  –ب 

رمز المساق

 ورقمه
الساعات  اسم المساق

 المعتمدة
المتطلَّب 

 السابق
  3) 1(علوم حياتية عامة  101ب 

  3علوم بيئية عامة103ع ب 
  3فيزياء عامة واحد 101ف 

  3مدخل إلى التصميم101ف ت 
  3مقدمة في اآلثار الكالسيكية 120أ ث 
 120ث  أ 3)1(اآلثار اإلسالمية 130أ ث 
 101م ت  3 السياسات والتشريعات الخاصة بحماية اآلثار والتراث220م ت 
 101م ت  3فحص المواد األثرية وتحليلها302م ت 
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رمز المساق

 ورقمه
الساعات  اسم المساق

 المعتمدة
المتطلَّب 

 السابق
 140أ ث  3التحليل العلمي للمواد األثرية340أ ث 
 101أ ث  3اآلثار والبيئة341أ ث 
 101 أ ن 3األنثروبولوجيا الحضرية341أ ن 
  3االستيطان والتدجين351أ ن 
 112م ت  3صيانة الورق والبردي القديم وترميمه370م ت 
 112م ت  3صيانة العظام والمواد المشابهة وترميمها380م ت 
 112م ت  3صيانة وترميم الفسيفساءأ 401م ت 
 230م ت  3األسقف والمعادن في المباني القديمةأ 405م ت 
 201م ت  3صيانة مباني الطوب الطيني وترميمها410م ت 
 350م ت  3األبعاد االقتصادية لترميم المباني القديمة420م ت 
 112م ت  3صيانة المنسوجات والجلود القديمة وترميمها430م ت 
 112م ت  3صيانة الرسومات الجدارية والقصارة وترميمها460م ت 
  3خاصة في الصيانة والترميمموضوعات499م ت 

  

  

  في قسم صيانة المصادر التراثية وإدارتها أعضاء الهيئة التدريسية

 البريد اإللكتروني الرتبة اإلسم
zalsaad@yu.edu.joأستاذمحمد كايد السعد زياد

rmdnabdalla@yu.edu.joمشارك أستاذعوض رمضان عبدالله رمضان

Naddaf@yu.edu.joمساعد أستاذمحمد مصطفى النداف مصطفى

xserogy@yu.edu.joمساعد أستاذبدالرحمن السروجيعبدالرحمن محمد ع

ahmad.abubaker@yu.edu.joمساعد أستاذنايف حسين ابوبكر احمد

nshabbar@gmail.comمساعد أستاذعيسى رحيل الشبار نهاد
sekhaneh@yahoo.deمتفرغ محاضراحمد جمعه السخاينه واصف

kaderabab@yahoo.comمتفرغ محاضرعبدالقادر عبدالرحمن محمد عبابنه

manarbanihani@yu.edu.joمدرسهانيمحمدعزيز خلف بني منار

skhasswneh@yu.edu.joمدرسمحمدرشيد ابراهيم الخصاونة سحر

Sababha@yu.edu.joمدرسمحمود حسين الصبابحه حسين

مدرسانيس حواري واصف رزق

مدرساحمد فندي الواكد فندي
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  قسم النقوش
بقصــد إعــداد مختصــين فــي حقــل الكتابــات الشــرقية القديمــة، والقيــام   1985قســم النقــوش عــام  ُأســس

على نشر النقوش المكتشفة في األردن، وتهيئة المجال أمام الباحثين لدراسـة هـذه النقـوش، بمضـامينها اللغويـة،      

لعليــا، وتشــمل دراســة ويخــتص القســم بالتــدريس فــي مســتوى الدراســات ا . والتاريخيــة، والدينيــة، واالقتصــادية

  . النقوش السامية الشمالية الغربية، والنقوش العربية الشمالية والجنوبية، والنقوش اليونانية والالتينية

مدونــة النقــوش "كمــا يشــرف أعضــاء الهيئــة التدريســية فــي القســم علــى مجموعــة مــن المهــام تتقــدمها     

أرشـيف لكـل مـا ُكتـب عـن النقـوش التـي وجـدت         التي تهدف إلى تكوين فريق متخصـص يقـوم بتأسـيس    " األردنية

وفي هذا السياق، نفذ القسم عـددا مـن المشـاريع    . في األردن، والقيام بأعمال ميدانية للكشف عن نقوش أخرى

الميدانيـة فـي الباديـة األردنيـة، كـان مـن أبرزهـا مشـاريع بيـار الغصـين، وبـاير، والشـبيكة، ووادي سـلمى، ووادي              

  . راجل

نقـوش كـذلك علـى إقامـة النـدوات، والمحاضـرات، وورش العمـل التـي تتـيح للبـاحثين فـي            ويعمل قسـم ال 

الملتقــى "بإقامــة  2001مجــال النقــوش فــرص االطــالع علــى المســتجدات العلميــة وتبــادل اآلراء؛ فبــدأ منــذ عــام 

  .كافة ، ليكون ملتقى دوريا للمشتغلين بالنقوش من أرجاء العالم"السنوي للنقوش والكتابات القديمة

  

Epigraphy.dept@yu.edu.jo  

  2277 فرعي 0096227211111 هاتف

  

  

  في قسم النقوش أعضاء الهيئة التدريسية

 البريد اإللكتروني الرتبة اإلسم
hani@yu.edu.joأستاذفيصل علي هياجنه هاني

nabilt@yu.edu.joأستاذتوفيق وديع بدر نبيل

ghul@yu.edu.joمشارك أستاذعبدالقادر علي الغول عمر

Ajlouni@yu.edu.joمساعد أستاذالعجلونييوسف احمد حسن

Mohammed@yu.edu.joمدرسصالح عبابنه محمد علي
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  األردنيمتحف الرتاث 
ويهـدف المتحـف إلـى إبـراز     . برعاية جاللة الملكـة نـور الحسـين    1988افتتح متحف التراث األردني عام 

نتائج النشاطات العلمية والدراسات الميدانية التي يجريهـا العـاملون فـي كليـة اآلثـار واألنثروبولوجيـا، والمتعلقـة        

. وانب المهمة في تـاريخ األردن عبـر العصـور المختلفـة    باآلثار، واألنثروبولوجيا، والنقوش، وذلك للكشف عن الج

ويسعى متحف التراث األردني إلى إبراز التطور التاريخي الذي شهدته المنطقة عبر تبيان العالقات بين الظـواهر  

الطبيعيــة، والجغرافيــة، واالجتماعيــة، واالقتصــادية، والثقافيــة، بغــرض تمكــين زائــري المتحــف مــن فهــم المجتمــع     

ويعنى متحـف التـراث األردنـي بالحفـاظ علـى المخلفـات األثريـة والتراثيـة، وتوعيـة األجيـال           . فهما عميًقا المعاصر

  . الناشئة وتعريفها بأهمية التراث ودوره في تعزيز الهوية الوطنية

ويتألف المتحف من أربع قاعات رئيسة، تشتمل على معروضات أثرية وتراثية تـروي قصـة اإلنسـان منـذ     

صــف المليــون ســنة، مــن خــالل نصــوص مختصــرة، ومعروضــات منتقــاة، ووســائل إيضــاحية تالئــم فئــات  مليــون ون

  . المجتمع كافة، والزائرين من عرب وأجانب

ويضم المتحف، إلى ذلـك، قاعـة المسـكوكات، والتـي تهـدف إلـى اسـتعراض نشـأة المسـكوكات وتطورهـا           

وتحكــي معروضــات القاعــة تــاريخ . م المســكوكاتعبــر العصــور، وإلــى رفــد الدراســات والبحــوث المختصــة فــي علــ

المسكوكات، ال سيما ما يتعلق منها بتاريخ إصدار أول مسكوكات عربية إسالمية خالصة سـكها الخليفـة األمـوي    

  . عبد الملك بن مروان

  وحدة املختربات
واألنثروبولوجيــا، التطــورات فــي علــوم اآلثــار،     بهــدف مواكبــة  1994تأسســت وحــدة المختبــرات عــام    

العلميــة الحديثــة فــي دراســة اإلنســان      وصــيانة المصــادر التراثيــة، ال ســيما مــا يتعلــق منهــا بتطبيــق األســاليب        

وفنيـا لحمايـة تـراث     وتسهم وحـدة المختبـرات فـي تـدريب الكـوادر البشـرية المؤهلـة علميـا        . ومخلفاته الحضارية

وتحقيًقـا لهـذه الغايـة، زودت هـذه الوحـدة      . البشرية التي تتهددهاألردن الحضاري والحد من األخطار الطبيعية و

صـــيانة اآلثــار، وتحليـــل المــواد األثريـــة بــالطرق العلميـــة، كمــا جهـــزت      بــالكوادر البشـــرية المؤهلــة فـــي مجــاالت   

  . بالمعدات الحديثة الالزمة لذلك

والمسـاحة، والرسـم،    وتشتمل وحدة المختبرات في الكلية على مختبرات مختصة في مجاالت التصـوير، 

وتحليل المواد األثرية، وصيانة اآلثار وترميمها، ونظم المعلومات الجغرافية، والحاسوب، وتضـم مختبـرا للـتعلم    

وُتعد هذه المختبرات رديًفا مهما للمشاريع الميدانية التي يقـوم بهـا أعضـاء الهيئـة التدريسـية والطلبـة       . عن بعد

مختبـرات البحثيـة، ُأنشـئت مختبـرات مختصـة فـي تـدريس اآلثـار، واألنثروبولوجيـا          وإلـى جانـب هـذه ال   . في الكليـة 

  .العضوية، والصيانة والترميم
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  محطة دير عال لألبحاث األثرية
، ضــمن مشــروع مشــترك بــين جامعــة اليرمــوك  1982أنشــئت محطــة األبحــاث األثريــة فــي ديــر عــال عــام  

وتعد هذه المحطة إحدى الوحـدات التـي تـديرها وتشـرف عليهـا      . ودائرة اآلثار العامة وجامعة اليدن في هولندا

ة محليـة للدراسـة، هـي    وتشـتمل المحطـة علـى مجموعـات أثريـ     . كلية اآلثار واألنثروبولوجيـا فـي جامعـة اليرمـوك    

كمـا تحـوي محطـة ديـر عـال      . نتاج أعمال التنقيب والمسوحات األثرية التي تجري للكشف عن آثار وادي األردن

إضــافة إلــى ذلــك تضــم . متحًفــا أثريــا صــغيرا يشــتمل علــى اللقــى األثريــة التــي تــم الكشــف عنهــا فــي وادي األردن 

، تستخدم إلقامة العاملين في مجـال البحـث األثـري الميـداني     المحطة غرًفا مؤثثة تتسع لخمسة وعشرين شخصا

  . في وادي األردن
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  السياحة والفنادقكلية 
 توجهــات ضــمن 2012-2011 الدراســي العــام فــي اليرمــوك جامعــة فــي الفنــادق وإدارة الســياحة كليــة تأسســت

 واالجتماعيـــة، االقتصـــادية التنميـــة عجلــة  دفـــع فـــي تســاهم  متخصصـــة و مؤهلـــة بشــرية  كـــوادر لتـــوفير الجامعــة 

 فـي  ومدربـة  مؤهلـة  بشـرية  كـوادر  خـالل  مـن  وإقليميـا  محليـا  السـياحية  الخدمات بجودة النهوض في والمساهمة

ــة اإلســتراتيجية أهــداف لتحقيــق وســعيا الســياحة قطــاع  القطــاع انجــازات لتعزيــز تهــدف التــي للســياحة الوطني

  . وتنافسيته السياحي

  .الفنادق إدارة قسم و السياحة قسم: قسمين الكلية تضم

 مســـتوى علـــى المملكـــة فـــي الوحيـــد البرنـــامج يعتبـــر الـــذي الســـياحة ماجســـتير برنـــامج الســـياحة قســـم يشـــمل

 مؤهلـة  كـوادر  تـوفير  فـي  كبيـرة  مسـاهمة  لـه  وكـان  1999 عـام  به العمل بدأ والذي السياحة في العليا الدراسات

 كمـا . وخارجهـا  المملكـة  فـي  السـياحية  والفعاليـات  األكاديمية المؤسسات من العديد في العمل في كفاءتها أثبتت

 بهـدف  السـياحة  قسـم  فـي   2006 عـام  بـه  العمـل  بـدا  الـذي  السـياحي  اإلرشاد بكالوريوس برنامج القسم يشمل

  .وعمليا علميا المؤهل الطموح الشباب من سياحيين مرشدين تخريج

 األفقـي  التوسـع  لتعزيـز  2012-2011 الدراسـي  العـام  فـي  الفنـادق  إدارة بكـالوريوس  برنـامج  فـي  الطلبة قبول بدا

 السـياحية  الخـدمات  علـى  المتزايـد  للطلـب  اسـتجابة  وإقليميـا  محليـا   الضـيافة  ومؤسسات الفنادق في والعمودي

 كمقصــد لــألردن الذهنيــة الصــورة لتعزيــز ســعيا المجــاالت مختلــف فــي مؤهلــة بشــرية لكــوادر الماســة والحاجــة

 الدراسـية  الخطـة  وتتميـز .المجـاورة  الـدول  فـي  السـياحي  للقطاع المتسارع والنمو السياحية التوجهات و سياحي

 مســتوى لضــمان العامــل يحتاجهــا التــي العمليــة والمهــارات النظريــة والمســاقات األجنبيــة اللغــات علــى بتركيزهــا

  .والدوليين المحليين للضيوف المقدمة الخدمات من منافس

  

Tourism.dept@yu.edu.jo  

  2281 فرعي 0096227211111هاتف 

  

  األقسام األكاديمية

  قسم السياحة والسفر •

    قسم إدارة الفنادق •
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  والسفر قسم السياحة
ــا مــن الجامعــة   2006/2007أتــى إنشــاء قســم الســياحة فــي جامعــة اليرمــوك فــي العــام الدراســي      إدراًك

ألهميــة صــناعة الســياحة األردنيــة ودورهــا فــي دفــع عجلــة التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة المســتدامة؛ إذ ُتعــد      

مـن النـاتج المحلـي    % 10لي ثاني أكبر قطاع من حيث توفير العمالت الصعبة، وتسهم بحـوا السياحة في األردن 

 33000ويشــغل قطــاع الســياحة األردنــي حــوالي . اإلجمــالي، وتعــد أهــم ركــائز التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة

  . 2010عامل في عام  51000عامل بشكل مباشر، ومن المتوقع أن يصل اإلجمالي إلى حوالي 

المؤهلـة والمدربـة، عـددا وكفـاءة، لقيـادة       غير أن األردن يواجه معوقات تـرتبط بتـوفير الكـوادر البشـرية    

تطور قطاع السياحة؛ إذ أن استخدام األيـدي العاملـة غيـر األردنيـة يـؤثر سـلبا علـى جـودة الخـدمات السـياحية،           

لذا أتى إنشاء قسم السياحة فـي كليـة اآلثـار واألنثروبولوجيـا     . ويسهم في تسرب الدخل السياحي خارج األردن

إقبـاًال  وقـد شـهد األردن فـي السـنوات األخيـرة      . لي والعربي من الكوادر العلمية المؤهلةلسد حاجة السوق المح

. كبيــرا علــى دراســة التخصصــات الســياحية نظــرا إلــى تنــوع الفــرص الوظيفيــة، وتوافرهــا فــي المملكــة وخارجهــا     

اإلرشــاد الســياحي،  وتجــدر اإلشــارة إلــى أن القســم يطــرح حاليــا برنــامجين دراســيين، برنــامج البكــالوريوس فــي     

  . وبرنامج الماجستير في السياحة

  

Tourism.dept@yu.edu.jo  

  3068 فرعي 0096227211111هاتف 
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  االدارة السياحيةالخطَّة الدراسية لربنامج البكالوريوس في 
  :بعد إتمام  المتطلبات اآلتية االدارة السياحية تمنح درجة البكالوريوس في 

 2008لسنة ) 6(الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة  البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم  :أوًال

لعام ) 76(وتعديالتها الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 

  .م1976

  :ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي 132دراسة  :ثانيًا

     : ساعة معتمدة كما يلي) 27(متطلبات الجامعة المنصوص عليها في التعليمات المذكورة :  -1

  .ساعة معتمدة) 12(ويخصص لها  :متطلبات إجبارية. أ

  .معتمدة ساعة) 15(ويخصص لها  :متطلبات اختيارية. ب

  

  :ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي 18 :متطلَّبات الكلية :ثالثًا

  الساعات المعتمدة  إسم المساق  رمز ورقم المساق
المتطلب 

  السابق

    3 لغة انجليزية متخصصة للسياحة والفنادق   100ا س 

    3  مدخل إلى صناعة السياحة العالمية   101ا س 

    3  مدخل إلى صناعة الضيافة العالمية   101ا ف 

    3  السياحة في األردن   102ا س 

    3  مناهج بحث للسياحة والضيافة  105ا س 

   3  مهارات االتصال السياحي  110ا س 

  

  :ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي 87 :متطلَّبات القسم :ًارابع

  : ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي 66 :التخصص الرئيسي. 1

 :ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي )60(متطلَّب تخصص رئيسيٍّ إجباري  .أ
  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  إسم المساق  رمز ورقم المساق

    3  اآلثار القديمة في األردن  120س ا

  101ا س   3  النظرية السياحية   200ا س 

  101ا س   3  إدارة شركات السياحة والسفر  202ا س 

  101ا س   3  السائح سلوك سيكولوجية  215 سا 

    3  اآلثار الكالسيكية في األردن  220ا س 

   101ا س   3  إحصاء سياحي وفندقي   293 سا 

  101ا س   3  اإلرشاد السياحيومهارات فن   310ا س 

    3  وجيولوجيته جغرافية األردن   311س  ا

  101ف، ا 101ا س   3  إدارة المؤتمرات والمناسبات  319ا ف 
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  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  إسم المساق  رمز ورقم المساق

  101ا س   3  اآلثار النبطية في األردن  320ا س 

  101ا س   3   السياحة والمجتمع المحلي  330ا س 

   6  تدريب ميداني   350ا س 
    3  تاريخ األردن الحديث والمعاصر   376تخ 

  ، 101ا س   3  والفندقي يسويق السياحالت  385ا س  

  101ا ف 

  101س ا   3  اآلثار اإلسالمية في األردن   420أ س 

موضوعات الكتابات القديمة في   430أ س 

  األردن

  103ا س   3

  200ا س   3  نظم المعلومات السياحية  451أ س 

  101ا س   3  إدارة الجودة في الضيافة  483 فا 

  350ا س   3  مشروع تخرج   490ا س 

  

  :ساعات معتمدة، يختارها الطالب من بين المساقات التالية )6(متطلَّب تخصص اختياريٍّ . ب

  إسم المساق  رمز ورقم المساق
الساعات 

  المعتمدة
  المتطلب السابق

    3  مسائل خاصة في العقيدة اإلسالمية   أ130ش أ 

  101ا ف   3  إدارة الفنادق والمطاعم  201ا ف 

    3  آثار األردن عبر العصور  103اس  

    3  المؤتمراتسياحة   212أ س 

    3  المنتجات السياحية في االردن  216أ س

    3  اإلتصال الثقافي في السياحة والضيافة  222ا س 

  101ا س   3  التخطيط السياحي االستراتيجي   233ا س 

  101أس   3  ة يتشريعات وأخالقيات سياح  291ا س 

    3  إدارة مواقع التراث الحضاري  351ا س 

  101ا س   3  في األردنالسياحة البيئية   361 ا س

    3  إدارة الموارد البشرية في الضيافة  381ا ف 

، ا س 101اس   3  ةااللكتروني السياحة  353ا س 

385  

    3  علم المتاحف  401ا س 

  101ا س   3  إدارة النقل السياحي   431ا س 

  أ 130ش أ   3  األديانحوار   435 ا س

    3  مواقع التراث الحضاري تفسير وتقديم  450 ا س
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  إسم المساق  رمز ورقم المساق
الساعات 

  المعتمدة
  المتطلب السابق

  200ا س   3  السياحة المستدامة  452أ س 

    3  إدارة التدريب في الضيافة  481ا ف 

 صناعة السياحةسلوك المستهلك في   485ا س 

  الضيافةو

3    

    3  موضوعات مختارة في إدارة الضيافة  495ا ف 

  101ا س   3  موضوعات خاصة في اإلرشاد السياحي  499أ س 

  

2 .ص الفرعيالتخص:  

 ص الفرعياإلنجليزية، الفرنسية، اإليطالية، : ساعة معتمدة في إحدى اللغات الحديثة  )21(متطلَّبات التخص

اإلسبانية، الروسية، األلمانية، العبرية ، وغيرها شريطة موافقة القسم و حسب الخطط الدراسية المعتمدة في 

ة والشرقية في كلية اآلداب أو من خالل برامج أقسام اللغة اإلنجليزية واللغات الحديثة واللغات السامي

  . واتفاقيات تنظمها الكلية أو الجامعة

  

  )ساعة معتمدة 21: (مساقات اللغة الفرنسية  -1

  :معتمدة وهي) ساعة  15(المتطلبات االجبارية يدرس الطالب 

  الساعات المعتمدة  إسم المساق  رمز ورقم المساق

  6  1الفرنسية مساق مكثف في اللغة   145لح 

  6  2مساق مكثف في اللغة الفرنسية  146لح 

  3  االسيتعاب والتعبير الكتابي  241لح 

  

  :فما فوق من المساقات اآلتية 200ساعات اختيارية يختارها الطالب من مستوى ) 6(

  الساعات المعتمدة  إسم المساق  رمز ورقم المساق

  3  1االسيتعاب والتعبير الشفهي    أ242لح 

  3  2االستيعاب والتعبير الكتابي   أ243لح 

  3  2االستيعاب والتعبير الشفهي   أ244لح 

  3  اللغة والثقافة الفرنسية المعاصرة  أ246لح

  3  قواعد متقدمة   أ247لح

  3  مدخل الى قراءة وتحليل النصوص االدبية  أ248لح

  3  مدخل الى الترجمة من الفرنسية الى العربية  341لح 

  3  تذوق النص االدبي   351لح

  3  )1(ترجمة من اللغة الفرنسية الى العربية   441لح



306 
 

  الساعات المعتمدة  إسم المساق  رمز ورقم المساق

  3  لغويات فرنسية  446لح

  3  منهجية تعليم الفرنسية  447لح

  :مساقات اللغة العبرية-2

  :معتمدة وهي) ساعة  21(المتطلبات االجبارية يدرس الطالب 

  الساعات المعتمدة  إسم المساق  رمز ورقم المساق

  3  مدخل الى اللغة العبرية  أ 101ل ع 

  3  )1(نصوص وتدريبات عبرية    102ل ع 

  3  القراءة واالستماع  أ  103ل ع 

  3  )1(حوار ومحادمة وبالعبرية الحديث  أ104ل ع 

  3  )1(قواعد اللغة العبيرية    211ل ع 

  3  الترجمة من العبرية الى العربية  241ل ع 

  3  الى العبريةالترجمة من العربية   341ل ع 

  

  

  )ساعة معتمدة 21: (مساقات اللغة األلمانية  -3

  :معتمدة ممثلة في المساقات اآلتية) ساعة  15(المتطلبات االجبارية يدرس الطالب 

  الساعات المعتمدة  إسم المساق  رمز ورقم المساق

  3  )1( اللغة األلمانية   161ل ح 

  3  )2( اللغة األلمانية   162ل ح 

  6  مساق مكثف في اللغة األلمانية   166ل ح 

  3  ) 1(االسيعاب والتعبير الكتابي   أ261ل ح 

  

  .فما فوق من المساقات اآلتية 200ساعات اختيارية  يختارها الطالب من مستوى ) 6(

  الساعات المعتمدة  إسم المساق  رمز ورقم المساق

  3  )1(االستيعاب والتعبير الشفهي   أ 262ل ح 

  3  )2(االسيتعاب والتعبير الكتابي   أ263ل ح 

  3  )2(االسيعاب والتعير الشفهي   أ264ل ح 

  3  اللغة والثقافة األلمانية المعاصرة  أ266ل ح 

  3  قواعد متقدمة   267ل ح 

  3  مدخل الى قراءة وتحليل النصوص األدبية  باللغة األلمانية  أ268ل ح 

  3  صوتيات اللغة األلمانية   269ل ح 

  3  مدخل الى الترجمة من اللغة األلمانية الى اللغة العربية والعكس  361ل ح 
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  )ساعة معتمدة 21: (مساقات اللغة االسبانية -4

  :معتمدة ممثلة في المساقات اآلتية) ساعة  15(المتطلبات االجبارية يدرس الطالب  

  الساعات المعتمدة  إسم المساق  رمز ورقم المساق

  3  )1( اللغة االسبانية   171ل ح 

  3  )2(اللغة االسبانية   172ل  

  6  مساق مكثف في اللغة االسبانية  176ل ح 

  3  )1(االستيعاب والتعبير الكتابي   أ271ل ح 

  

  .فما فوق من المساقات اآلتية 200ساعات اختيارية يختارها الطالب  من مستوى ) 6+ (

  الساعات المعتمدة  إسم المساق  رمز ورقم المساق

  3  )1(االسيتعاب والتعبير الشفهي   أ272ل ح 

  3  )2(االستيعاب والتعبير الكتابي   أ273ل ح 

  3  )2(االسيتعاب والتعبير الشفهي   أ274ل ح 

  3  اللغة والثقافة االسبانية المعاصرة   أ276ل ح 

  3  قواعد متقدمة  277ل ح 

مدخل الى قراءة وتحليل النصوص األدبية باللغة   أ278ل ح 

  االسبانية

3  

  3  صوتيات اللغة االسبانية  279ح  ل

  3  مدخل الى الترجمة من اللغة االسبانية الى اللغة العربية  371ل ح 

 
  )ساعة معتمدة 21: (مساقات اللغة الروسية -5

 :معتمدة ممثلة في المساقات اآلتية) ساعة  15(المتطلبات االجبارية يدرس الطالب 

  المعتمدةالساعات   إسم المساق  رمز ورقم المساق

  3  )1( اللغة الروسية   181ل ح 

  3  )2(اللغة الروسية   182ل ح  

  6  مساق مكثف في اللغة الروسية   186ل ح 

  3  )1(االسيعاب والتعبير الكتابي   أ281ل ح 

  

  .فما فوق من المساقات اآلتية 200ساعات اختيارية يختارها الطالب  من مستوى ) 6+ (

  الساعات المعتمدة  إسم المساق  رمز ورقم المساق

  3  )1(االستيعاب والتعبير الشفهي   أ282ل ح 

  3  ) 1(االسيعاب والتعبير الكتابي   أ 283ل ح 

  3  )2(االستيعاب والتعبير الشفهي   أ284ل ح 
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  الساعات المعتمدة  إسم المساق  رمز ورقم المساق

  3  اللغة والثقافة الروسية المعاصر   أ286ل ح 

  3  قواعد متقدمة  287ل ح 

األدبية  باللغة مدخل الى قراءة وتحليل النصوص   أ288ل ح 

  الروسية

3  

  3  صوتيات اللغة الروسية  289ل ح 

مدخل الى الترجمة من اللغة الروسية الى اللغة العربية   381ل ح  

  .وبالعكس

3  

  

  )ساعة معتمدة 21: (مساقات اللغة  االيطالية -6

 :معتمدة ممثلة في المساقات اآلتية) ساعة  15(المتطلبات االجبارية يدرس الطالب 

  الساعات المعتمدة  إسم المساق  رمز ورقم المساق

  3  )1(اللغة االيطالية     191ل ح 

  3  )2(اللغة االيطالية   192ل ح  

  3  مساق مكثف في اللغة االيطالية   196ل ح 

  3  )1(االسيعاب والتعبير الكتابي   أ291ل ح 

  

  .فما فوق من المساقات اآلتية 200ساعات اختيارية  من مستوى ) 6+ (

 
  الساعات المعتمدة  إسم المساق  رمز ورقم المساق

  3  )1(االستيعاب والتعبير الشفهي   أ292ل ح 

  3  ) 1(االسيعاب والتعبير الكتابي   أ 293ل ح 

  3  )2(االستيعاب والتعبير الشفهي   أ294ل ح 

  3  اللغة والثقافة االيطالية المعاصر   أ296ل ح 

  3  قواعد متقدمة  297ل ح 

مدخل الى قراءة وتحليل النصوص األدبية  باللغة   أ298ل ح 

  االيطالية

3  

  3  صوتيات اللغة االيطالية  299ل ح 

مدخل الى الترجمة من اللغة االيطالية الى اللغة العربية   391ل ح  

  .وبالعكس

3  

 
  

 



309 
 

  في اإلدارة السياحية أعضاء الهيئة التدريسية

  اإليميل االلكتروني الرتبة االسم

 fdarabseh@yu.edu.jo أستاذ مساعد فخرية درابسة

 arige12@hotmail.com أستاذ مساعد اريج شامخ العودات

 rawashdeh394@yahoo.com أستاذ مساعد أكرم رواشدة

  sharahsheh@yu.edu.jo أستاذ مساعد سالم حراحشة

 Mjaradat@yu.edu.jo مدرس محمد جرادات

 Mahmoud_rousan@yahoo.com مدرس محمود الروسان

 kaderabab@yahoo.com محاضر متفرغ عبدالقادر عبابنة
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 الفندقيةدارة اإلقسم 
 التوسـع  لتعزيـز  2012-2011 الدراسـي  العـام  فـي  الفنادق إدارة بكالوريوس برنامج في الطلبة قبول بدا

 الخــدمات علــى المتزايــد للطلــب اســتجابة وإقليميــا محليــا  الضــيافة ومؤسســات الفنــادق فــي والعمــودي األفقــي

 لــألردن الذهنيــة الصــورة لتعزيــز ســعيا المجــاالت مختلــف فــي مؤهلــة بشــرية لكــوادر الماســة والحاجــة الســياحية

 الخطـة  وتتميـز .المجـاورة  الـدول  فـي  السـياحي  عللقطـا  المتسـارع  والنمـو  السياحية التوجهات و سياحي كمقصد

 لضــمان العامــل يحتاجهــا التــي العمليــة والمهــارات النظريــة والمســاقات األجنبيــة اللغــات علــى بتركيزهــا الدراســية

  .والدوليين المحليين للضيوف المقدمة الخدمات من منافس مستوى

  

Tourism.dept@yu.edu.jo  

  3328 فرعي 0096227211111هاتف 
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 اإلدارة الفندقيةالخطَّة الدراسية لربنامج البكالوريوس في 
  

  :تمنح درجة البكالوريوس في اإلدارة الفندقية بعد إتمام  المتطلبات اآلتية

 1991لسنة ) 2(الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة  البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم  :أوًال

لعام ) 76(وتعديالتها الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 

  .م1976

  :ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي 132دراسة  :ثانيًا

     : ساعة معتمدة كما يلي) 27(ت الجامعة المنصوص عليها في التعليمات المذكورة متطلبا:  -1

  .ساعة معتمدة) 12(ويخصص لها  :متطلبات إجبارية. أ

  .معتمدة ساعة) 15(ويخصص لها  :متطلبات اختيارية. ب

  

  :ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي 18: متطلَّبات الكلية :ثالثًا

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  إسم المساق  المساقرمز ورقم 

    3لغة انجليزية متخصصة للسياحة والفنادق   100ا س 

    3  مدخل إلى صناعة السياحة العالمية   101ا س 

    3  مدخل إلى صناعة الضيافة العالمية   101ا ف 

    3  السياحة في األردن   102ا س 

    3  مناهج بحث للسياحة والضيافة  105ا س 

   3  مهارات االتصال السياحي  110ا س 

  

 :ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي 87: متطلَّبات القسم :رابعًا
 :ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي) 81(متطلَّب تخصص رئيسيٍّ إجباري . أ

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  إسم المساق  رمز ورقم المساق

    3  آثار األردن عبر العصور  103ا س 

  101ا ف   3  )1( إدارة قسم الغرف  211ا ف 

  101ا ف   3  إدارة التغذية  231ا ف 

  231ا ف   3  )1(والمشروبات إنتاج األغذية   233ا ف 

  231ا ف   3  إدارة األغذية والمشروبات    235ا ف 

  231اف   3  خدمة األغذية والمشروبات  237ا ف 

    3  ***)1(ضيافة متخصصة  لللغة أجنية   241ا ف 

  241ا ف   3  )2( ضيافةلللغة أجنبية متخصصة   251ا ف 

  251ا ف   3  )3( ضيافةلغة أجنبية متخصصة لل  261ا ف 

  211ا ف   3  )1( ضيافةتدريب ميداني في إدارة ال  291ا ف 

 101، ا ف 101 ا س  3  إحصاء سياحي وفندقي   293 سا 
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  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  إسم المساق  رمز ورقم المساق

  211ا ف   3  )2(إدارة قسم الغرف   311ا ف 

  211ا ف   3  إدارة المؤتمرات والمناسبات  319ا ف 

  233ا ف   3  )2(والمشروبات إنتاج األغذية   333ا ف 

  235ا ف   3  صحة األغذية وسالمتها  335ا ف 

  333ا ف   3  الرقابة على تكاليف األغذية والمشروبات  337ا ف 

  101ا ف   3  إدارة المواد في الضيافة  375ا ف 

  101ا ف   3  إدارة الموارد البشرية في الضيافة   381ا ف 

  319ا ف   3   السياحي والفندقيتسويق ال  385 سا 

  291ا ف   3  )2(تدريب ميداني في إدارة الضيافة   391ا ف 

  333ا ف   3  إدارة المطاعم  431ا ف 

نظم المعلومات في مؤسسات الضيافة   451ا ف 

  الدولية

  311ا ف   3

  333ا ف    3  الطعامتخطيط قوائم   455ا ف 

  385ا ف   3  إدارة الجودة في الضيافة  483ا ف 

السياحة سلوك المستهلك في صناعة   485 سا 

  الضيافةو

  385ا ف   3

  391ا ف   3  )3(تدريب ميداني في إدارة الضيافة   491ا ف 

  491ا ف   3  مشروع تخرج  499ا ف 

الفرنسية، االسبانية، الروسية، األلمانية ، أو : التالية ساعات معتمدة في إحدى اللغات  9يدرس الطالب *** 

  .االيطالية ، شريطة موافقة القسم

  :ساعات معتمدة، يختارها الطالب من بين المساقات التالية )6(متطلَّب تخصص اختياريٍّ . ب

رمز ورقم 

  المساق

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  إسم المساق

  101ا ف   3  والمطاعمإدارة الفنادق   201ا ف 

    3  المنتجات السياحية في األردن  216س أ 

  101ا س   3  إدارة شركات السياحة والسفر  202ا س 

المهارات الشخصية المتقدمة في صناعة   210أ ف 

  الضيافة 

  101، ا ف 110ا س   3

    3  سياحة المؤتمرات  212 سأ 

  101ا ف   3  المطبخ العالمي  215ا ف 

    3  الثقافي في السياحة والضيافةاإلتصال   222ا س 

  211ا ف   3  إدارة الحجوزات  221ا ف 

  101ا ف   3  نظرية تقديم الطعام  232ا ف 
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رمز ورقم 

  المساق

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  إسم المساق

    3  التخطيط السياحي االستراتيجي  233أ س 

  101ا ف   3  التجهيزات الفندقية  243ا ف 

  101ا س   3  اإلرشاد السياحيومهارات فن   310ا س 

    3  األردنالسياحة البيئية في   361أ س 

  233ا ف   3  إدارة المطبخ  373ا ف 

  101اف   3  محاسبة التكاليف في الضيافة  387ا ف 

، ا س 101، ا ف 101اس   3  السياحة اإللكترونية  353ا س 

385  

  233ا ف   3  إدارة عمليات الوجبات السريعة  439ا ف 

  101ا ف   3  تصميم المطعم   443ا ف 

والمتوسطة في إدارة المشاريع الصغيرة   473ا ف 

  الضيافة

  101ا س   3

  381ا ف   3  إدارة التدريب في الضيافة  481ا ف 

  337ا ف   3  صناعة القرارات المالية في الضيافة  487ا ف 

  101ا ف   3  موضوعات مختارة في إدارة الضيافة  495ا ف 

  101ا س   3  إدارة النقل  السياحي   431ا س 

  200ا س   3  السياحة المستدامة  452أ س 

    3  إدارة التدريب في الضيافة  481ا ف 

  101ا س   3  موضوعات خاصة في اإلرشاد السياحي  499أ س 

  

  

  في قسم اإلدارة الفندقية أعضاء الهيئة التدريسية

  االلكتروني ميلياإل الرتبة االسم

 kmagablih@gmail.com مشاركأستاذ خالد مقابلة

 dr.mkadmeh@yahoo.com  أستاذ مساعد احمد مخادمة
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  كلية اإلعالم

في عام  تأسسلقسم الصحافة واإلعالم، الذي كان قد  امتدادًا 2008تأسست كلية اإلعالم في عام 

  .الصحافة، اإلذاعة والتلفزيون، والعالقات العامة واإلعالن :، وتضم الكلية ثالثة أقسام هي1980

ويشرف على  ،بكالوريوس وماجستير طالب) 1050( مجموعهيبلغ عدد الطلبة الدارسين في الكلية ما 

من أعضاء هيئة التدريس من مختلف الرتب األكاديمية، وأربعة من مساعدي التدريس والبحث،  )27( تدريسهم

  .من الفنيين واإلداريين) 17(باإلضافة إلى 

ونظرًا ألهمية الجوانب العملية والتطبيقية في تدريس مختلف فنون اإلعالم، فقد أنشأت الكلية العديد 

من المختبرات التدريسية، لتخريج نوعية من الطلبة على كفاءة عالية من المعرفة والمهنية، حيث يوجد في 

التي تستخدمها كبريات  )IMAC(قسم الصحافة مختبر للتحرير واإلخراج الصحفي مزود بأحدث األجهزة 

باإلضافة الصحف، ويتم من خالله إنتاج جريدة صحافة اليرموك وتدريب الطلبة على فنون اإلخراج الصحفي، 

تصميم وإنتاج مطبوعات العالقات العامة واإلعالن، إضافة إلى لإلى مختبر للعالقات العامة يستخدمة الطلبة 

  .، ومحتبر كمبيوتر حديثاستوديوهات خاصة بقسم اإلذاعة والتلفزيون

، التي تعد أول إذاعة مجتمعية في األردن، ويقوم طلبة الكلية FMوأوجدت الكلية إذاعة يرموك 

بتشغيلها كمذيعين ومعدين ومنتجين ومقدمين، وتبث اإلذاعة برامجها على مدار الساعة من خالل برامج 

  .ُتعنى اإلذاعة بخدمته إعالميًامنوعة، وأخبار تخدم المجتمع المحلي في إقليم الشمال الذي 

وترتبط الكلية بعالقات وثيقة مع الوسائل اإلعالمية الرسمية والخاصة، من خالل اتفاقيات ثنائية موقعة 

مع العديد من هذه الوسائل، سواء المقروءة أو السمعية والبصرية، بهدف تهيئة الفرص المالئمة لتدريب طلبة 

رتبط الكلية بالعديد من االتفاقيات الثقافية والعلمية مع العديد من الكلية في التخصصات كافة، كما ت

  .المؤسسات العلمية واألكاديمية والتدريبية الدولية

وتجدر اإلشارة إلى أن الكلية انتقلت إلى المبنى الحالي الذي تشغله مع كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 

  .، والذي زادت كلفته عن سبعة ماليين دينار2010/2011 منذ بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي

  

mass.fac@yu.edu.jo  

  6900 فرعي 0096227211111هاتف 

  

  األقسام األكاديمية

 قسم الصحافة  •
 قسم اإلذاعة والتلفزيون •
  قسم العالقات العامة واإلعالن •

  



316 
 

  قسم الصحافة
كقسم مستقل من أقسـام كليـة اإلعـالم، وأعـد القسـم خطـة دراسـية حديثـة          2008القسم في عام  أنشئ

  .جاءت مواكبة للتطورات التي يشهدها اإلعالم، ومنسجمة مع متطلبات حاجة السوق المحلي والخارجي

واستمرارًا لنهج القسم بإعطـاء الجوانـب العمليـة والتطبيقيـة األهميـة التـي تسـتحقها، فإنـه يحـرص علـى           

بشـكل إسـبوعي، لتكـون بمثابـة مختبـر تـدريبي يمـارس فيـه الطلبـة          " صحافة اليرموك"االستمرار بإصدار جريدة 

أعضـاء أربعـة    ثمانيـة سـية فـي القسـم    العمل في فنون الكتابة الصحفية المتعددة، ويبلغ عدد أعضاء الهيئـة التدري 

طالبــًا وطالبــة، كمــا يوجــد فــي القســم مختبــر    ) 275(مــنهم مــن حملــة الــدكتوراه، كمــا يبلــغ عــدد طلبــة القســم     

للتحرير واإلخراج الصحفي، ويحرص القسـم علـى االرتقـاء بمنهجيـة الصـحافة فـي األردن، وذلـك مـن خـالل رفـد           

ــا    ــة الصــحفية، ويــرتبط القســم      المشــهد اإلعالمــي المحلــي والعربــي بالكف ــة فــي مجــال الكتاب ــة والمدرب ءات المؤهل

باتفاقيات مع العديد من المؤسسات الصحفية األردنية كوكالة األنباء األردنيـة وصـحف الـرأي والدسـتور والعـرب      

  .اليوم والغد

 

Journal.dept @ yu.edu.jo 
  6943 فرعي  0096227211111هاتف 
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  البكالوريوس في الصحافةالخطة الدراسية لدرجة 
      :ساعة معتمدة كما يلي) 27(متطلبات الجامعة المنصوص عليها في التعليمات المذكورة 

  .ساعة معتمدة) 12(ويخصص لها  :متطلبات إجبارية. أ

  .معتمدة ساعة) 15(ويخصص لها  :متطلبات اختيارية. ب

  )ساعة معتمدة  21( متطلبات الكلية االجبارية 

 عدد الساعات اسم المساق رقم المساق رمز المساق

 3 مدخل في االتصال 101 ص ح
 3 2مهارات الحاسوب  أ101 ح.ن

 3 مهارات اعالمية باللغة االنجليزية  112 ص ح
 3 االعالم االردني 121 أت
 3 نظريات اعالمية معاصرة 225 أت

 3 مدخل في البحث االعالمي 230 ع ن
 3 الرأي العام 238 ع ن

  :ساعات من التالية) 3(متطلبات الكلية االختيارية 

 عدد الساعات اسم المساق رقم المساق رمز المساق

 3 الصحافة العربية والعالمية 215 ص ح
 3 االتصال التنموي 328 أت

 3 قضايا اعالمية معاصرة 439 ع ن

قسم  -الطالب من أقسام العالقات العامة واالذاعة والتلفزيون  يختارها) ساعة معتمدة 21(التخصص الفرعي 

و العلوم السياسية وعلم االجتماع والخدمة االجتماعية وقسم -واللغات الحديثة  -واالنجليزية  -اللغة العربية 

 .االقتصاد والسياحة وكلية القانون

  متطلبات القسم االجبارية

  اختياري) 6(اجباري و ) 54(اختياري والرئيسي )21(اجباري و ) 60/ (ساعة )  81(التخصص المنفرد 

 عدد الساعات اسم المساق رقم المساق رمز المساق

 3 مبادئ التحرير الصحفي 110 ص ح
 3 مبادئ االذاعة والتلفزيون 120 أت
 3 مهارات فنية لالذاعة والتلفزيون  122 أت

 3 مقدمة في اخراج المطبوعات 210 ص ح
 3 مبادئ العالقات العامة واالعالن  130 ع ن

 3 الخبر الصحفي 211 ص ح
 3 الكتابة الصحفية 214 ص ح
 3 قراءات صحفية باللغة االنجليزية  218 ص ح
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 عدد الساعات اسم المساق رقم المساق رمز المساق

 3 االتصال االقناعي 231 ع ن
 3 كتابة صحفية باللغة االنجليزية  312 ص ح
 3 اخراج الصحف والمجالت 315 ص ح
 3 التحقيق الصحفي 317 ص ح
 6 )ساعة  80صيفي ( تدريب ميداني  399 ص ح
 3 قانون االعالم 350 ح ق

 3 الصحافة المتخصصة 404 ص ح
  بحوث تطبيقية في الصحافة 406 ص ح
 3 مشروع تخرج 499 ص ح

  :ساعات للمنفرد)  6(باالضافة الى 

 عدد الساعات اسم المساق رقم المساق رمز المساق

 3 التصوير الصحفي 213 ص ح
 3 نحو 244 ع

  

  :ساعة من التالية) 21(المساقات االختيارية للمنفرد 

 عدد الساعات اسم المساق رقم المساق رمز المساق

 3 مبادئ االقتصاد الكلي 101 ق
 3 مهارات االتصال السياحي 110 أس

 3 الصحافة العربية والعالمية 215 ص ح
 3 ادارة المؤسسات الصحفية 216 حص

 3 وكاالت االنباء 217 ص ح
 3 فن االلقاء االذاعي والتلفزيوني 124 أت
 3 المدخل الى الدعوة واالعالم االسالمي 130 د.ش

 3 ترجمة نصوص صحفية 303 ص ح
 3 الصحافة االلكترونية 316 ص ح

 3 علم االجتماع السياسي 317 أج
 3 المقال الصحفي 318 ص ح
 3 االحزاب السياسية 342 س هـ

 3 تطبيقات في النحو 377 ع
 3 تطبيقات في االخراج الصحفي 401 ص ح
 3 الصحافة االستقصائية 402 ص ح
 3 اخالقيات االعالم 403 ص ح
 3 الحمالت االعالمية 405 ص ح
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 :ساعات وهي)  6(المساقات االختيارية للرئيسي 
 عدد الساعات اسم المساق رقم المساق المساقرمز

 3 مبادئ االقتصاد الكلي 101 ق
 3 مهارات االتصال السياحي 110 أس
 3مدخل الى الدعوة واالعالم االسالمي  130 د.ش

 3 التصوير الصحفي 213 ص ح
 3 الصحافة العربية والعالمية 215 ص ح
 3 وكاالت االنباء 217 ص ح

 3 نحو 244 ع
 3 ترجمة نصوص صحفية 303 ص ح
 3 الصحافة االلكترونية 316 ص ح

 3 علم االجتماع السياسي 317 أج
 3 المقال الصحفي 318 ص ح
 3 االحزاب السياسية 342 س هـ
 3 تطبيقات في االخراج الصحفي 401 ص ح
 3 الصحافة االستقصائية 402 ص ح
 3 اخالقيات االعالم 403 ص ح
 3 الحمالت االعالمية 405 ص ح

  

  أعضاء هيئة التدريس في قسم الصحافة

 البريد االلكتروني الرتبة االســـــم
 Issamm50@yahoo.com أستاذ عصام الموسى 

  أستاذ عادل زيادات

  Ali-nejadat@yahoo.com أستاذ مشارك علي نجادات
nejadat@yu.edu.jo 

 hatemalawneh@yahoo.com أستاذ مساعدحاتم عالونه

 azzama@yu.edu.jo أستاذ مساعدعزام عنانزه
alananza@yahoo.com 

 Ad_sa_mo2007@yahoo.com أستاذ مساعدعادل صادق

 abdennassertbaishat@yahoo.com مدرسعبد الناصر طبيشات

  مدرس علي الزينات
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  قسم اإلذاعة والتلفزيون
طلبــة التخصــص لشــغل وظــائف فــي مجــاالت المرئــي    ويهــدف إلــى تهيئــة   2008أنشــئ القســم فــي عــام   

وليكونــوا قــادرين علــى نقــل الرســالة اإلعالميــة بكــل مهنيــة واقتــدار، كمــا زود القســم باســتوديوهات   ،والمســموع

إذاعية وتلفزيونية مجهزة بأحدث األجهزة يتدرب فيها طلبة التخصص على إعداد وإنتاج البرامج بكافة أشـكالها،  

يبلـغ عـدد أعـداء الهيئـة التدريسـية فـي        ص اإلذاعية والتلفزيونية وإعداد النشرات اإلخبارية،كتابة وتحرير النصو

  .طالب وطالبة) 350(أعضاء وعدد الطلبة ) 11(القسم 

يســعى القســم الــى تقــديم مجموعــة شــاملة مــن المنــاهج الدراســية وبيئــة تعليميــة نشــطة إلعــداد الطــالب  

وعمليــًا مــن خــالل التطبيقــات العمليــة فــي اســتوديوهات الكليــة وإذاعــة     أكاديميــًا مــن خــالل المســاقات النظريــة،   

  .التي تعتبر أول إذاعة مجتمعية تغطي شمال المملكة) F.M(يرموك 

  

Radiotv.dept@yu.edu.jo 

  6939فرعي  00962 2 7211111هاتف 
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  الخطة الدراسية لدرجة البكالورويس في اإلذاعة والتلفزيون
      :ساعة معتمدة كما يلي) 27(ص عليها في التعليمات المذكورة متطلبات الجامعة المنصو

  .ساعة معتمدة) 12(ويخصص لها  :متطلبات إجبارية. أ

  .معتمدة ساعة) 15(ويخصص لها  :متطلبات اختيارية. ب

  )ساعة معتمدة  21( متطلبات الكلية االجبارية  -

 ساعاتعدد ال اسم المساق رقم المساق رمز المساق

 3 مدخل في االتصال 101 ص ح
 3 2مهارات الحاسوب  أ101 ح.ن

 3 مهارات اعالمية باللغة االنجليزية  112 ص ح
 3 االعالم االردني 121 أت
 3 نظريات اعالمية معاصرة 225 أت

 3 مدخل في البحث االعالمي 230 ع ن
 3 الرأي العام 238 ع ن

  :ساعات من التالية) 3(متطلبات الكلية االختيارية  -

 ساعاتعدد ال اسم المساق رقم المساق رمز المساق
 3الصحافة العربية والعالمية  215 ص ح

 3 االتصال التنموي 328 أت
 3 قضايا اعالمية معاصرة 439 ع ن

قسم  -الطالب من أقسام التحرير الصحفي والعالقات العامة يختارها) ساعة معتمدة 21(التخصص الفرعي 

  .وقسم الدراما وكلية القانون -والتاريخ -واللغات الحديثة  -واالنجليزية  -اللغة العربية 

  متطلبات القسم االجبارية -

 اختياري) 6(اجباري و ) 54(اختياري والرئيسي )21(اجباري و ) 60/ (ساعة )  81(التخصص المنفرد 

 ساعاتعدد ال اسم المساق رقم المساق رمز المساق

 3 مبادئ التحرير الصحفي 110 ص ح
 3 مبادئ االذاعة والتلفزيون 120 أت
 3 مهارات فنية لالذاعة والتلفزيون 122 أت
 3 فن االلقاء االذاعي والتلفزيوني  124 أ ت
 3 مبادئ العالقات العامة واالعالن  130 ع ن
 3 الخبر االذاعي والتلفزيوني 221 أت
 3 االعالن االذاعي والتلفزيوني 222 أ ت
 3 اعداد وانتاج البرامج االذاعية 321 أ ت
 3 اعداد وانتاج البرامج التلفزيونية  322 أ ت
 3 االخراج االذاعي 324 أ ت
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 ساعاتعدد ال اسم المساق رقم المساق رمز المساق

 3 االخراج التلفزيوني 325 أ ت
 3 ترجمة اعالمية باللغة االنجليزية  327 أ ت
 6 )ساعة صيفي 80(تدريب ميداني  399 أ ت

 3 اخالقيات االعالم 403 ص ح
 3 الفلم الوثائقي 423 أ ت
 3 العالقات العامة الدولية 437 ع ن
 3 مشروع تخرج 499 أ ت

  :ساعات للمنفرد)  6(باالضافة الى 

 ساعاتعدد ال اسم المساق رقم المساق رمز المساق

 3 والتلفزيوناالعالم المتخصص لالذاعة 421 أ ت
 3ادارة المؤسسات االذاعية والتلفزيونية  422 أ ت

 :ساعة من التالية) 21(المساقات االختيارية للمنفرد 
 ساعاتعدد ال اسم المساق رقم المساق رمز المساق

 3 مدخل الى علم االقتصاد 101 أ ق
 3 مهارات االتصال السياحي 110 أ س
 3 الكتابة االذاعية للتلفزيون 123 أ ت
 3المدخل الى الدعوة واالعالم االسالمي  130 د.ش

 3 وكاالت االنباء 217 ص ح
 3 االعالم متعدد الوسائط 224 أ ت
 3 االتصال والمجتمع 226 أ ت
 3 مدخل الى علم االجتماع السياسي  317 أج

 3 وكاالت وادارة االعالن 236 ع ن
 3 االعالم والتسويق السياحي 239 ع ن
 3 االعالم والعولمة 337 ع ن
 3 االحزاب السياسية 342 س ه
 3 قانون االعالم 350 ح ق
 3 الحمالت االعالمية 424 أ ت
 3 الدراما االذاعية والتلفزيونية 425 أ ت

 :ساعات وهي)  6(المساقات االختيارية للرئيسي 
 ساعاتعدد ال اسم المساق رقم المساق رمز المساق

 3 مدخل الى علم االقتصاد 101 أ ق
 3 مهارات االتصال السياحي 110 أ س
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 ساعاتعدد ال اسم المساق رقم المساق رمز المساق

 3 الكتابة االذاعية للتلفزيون 123 أ ت
 3المدخل الى الدعوة واالعالم االسالمي  130 د.ش

 3 وكاالت االنباء 217 ص ح
 3 االعالم متعدد الوسائط 224 أ ت
 3 االتصال والمجتمع 226 أ ت
 3 وادارة االعالنوكاالت 236 ع ن
 3 االعالم والتسويق السياحي 239 ع ن
 3 مدخل الى علم االجتماع السياسي  317 أج

 3 االعالم والعولمة 337 ع ن
 3 االحزاب السياسية 342 س ه
 3االعالم المتخصص لالذاعة والتلفزيون  421 أ ت
 3ادارة المؤسسات االذاعية والتلفزيونية  422 أ ت
 3 الحمالت االعالمية 424 أ ت
 3 الدراما االذاعية والتلفزيونية 425 أ ت

 

  

  في قسم اإلذاعة والتلفزيون هيئة التدريس أعضاء

  البريد اإللكتروني الرتبة  االسم 

 Mohdsalous1@yahoo.com أستاذ هاشم السلعوس محمد

 Mshalabieh2000@yahoo.com مشاركأستاذ  محمود شلبية

 qudahm@yahoo.com أستاذ مشارك محمد القضاة

 tnassar@yu.edu.jo أستاذ مساعد نصارابراهيم كايد تركي

 Manees1@yahoo.com مدرس حسين شحدة المحتسب"محمدانيس"
mohtasib@yu.edu.jo  

  مدرس بكر كرايمة

  مدرس فرح الجالد

  مدرس محمد محروم

  محاضر متفرغ خلدون حمد اسعد الجاغوب

 adma@yu.edu.jo مساعد تدريس ابو الشعريعقوب سعيد ادما
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  قسم العالقات العامة واإلعالن
القـدرة  ، ويهـدف إلـى إعـداد جيـل مـن خبـراء العالقـات العامـة واإلعـالن لـديهم           2008أنشئ القسم عـام  

عمل العالقات العامـة وأهـدافها ووظائفهـا واألسـس      معرفة علمية متخصصة حول طبيعةوعلى المستوى النظري 

ــوم اإلعــالن تصــميمًا             ــة متخصصــة لعل ــة علمي ــي تشــهدها وكــذلك معرف ــة لممارســتها، وأهــم التطــورات الت العلمي

  .وإخراجًا وأهم التطورات التي يشهدها عالمنا المعاصر

مجاالت العالقـات العامـة    أما على المستوى العملي فيهدف القسم إلى إكساب خريجيه مهارات العمل في

واإلعالن وكيفية إدارة األزمات المحليـة والدوليـة وإكسـابهم القـدرة علـى إعـداد بـرامج وحمـالت العالقـات العامـة           

  .والحمالت اإلعالنية واالتصالية المحلية والدولية

ين طالبــًا وطالبــة، وعــدد أعضــاء الهيئــة التدريســية خمســة أعضــاء بــ   ) 295(ويبلــغ عــدد طــالب القســم  

  .أستاذ ومدرس

يســعى القســم ضــمن رؤيــة الكليــة ورســالتها إلــى مواكبــة كــل مــا هــو جديــد فــي المجــالين األكــاديمي               

والتطبيقي على المسـتويين العربـي والـدولي حتـى يـتمكن مـن جعـل خريجيـه مـواكبين ألحـدث التطـورات العلميـة             

ود بأحدث األجهزة ليتمكن الطلبة مـن إجـراء   ، يتبع القسم مختبر مزوالعملية في مجالي العالقات العامة واإلعالن

  .التطبيقات العملية في مجال العالقات العامة واإلعالن

  

Relation.dept@yu.edu.jo  

  6940 فرعي  00962 2 7211111:هاتف
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  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في العالقات العامة واإلعالن
      :ساعة معتمدة كما يلي) 27(المذكورة متطلبات الجامعة المنصوص عليها في التعليمات 

  .ساعة معتمدة) 12(ويخصص لها  :متطلبات إجبارية. أ

  .معتمدة ساعة) 15(ويخصص لها  :متطلبات اختيارية. ب

  )ساعة معتمدة  21( متطلبات الكلية االجبارية  -

 ساعاتعدد ال اسم المساق رقم المساق رمز المساق

 3 مدخل في االتصال 101 ص ح
 3 2مهارات الحاسوب  أ101 ح.ن

 3 مهارات اعالمية باللغة االنجليزية  112 ص ح
 3 االعالم االردني 121 أت
 3 نظريات اعالمية معاصرة 225 أت

 3 مدخل في البحث االعالمي 230 ع ن
 3 الرأي العام 238 ع ن

  :ساعات من التالية) 3(متطلبات الكلية االختيارية  -

 ساعاتعدد ال اسم المساق رقم المساق المساقرمز

 3 الصحافة العربية والعالمية 215 ص ح
 3 االتصال التنموي 328 أت

 3 قضايا اعالمية معاصرة 439 ع ن

قسم  -الطالب من أقسام االذاعة والتلفزيون والتحرير الصحفي  يختارها) ساعة معتمدة 21(التخصص الفرعي 

  .والتسويق واالدارة العامة وقسم السياحة -والعلوم السياسية -واللغات الحديثة  -واالنجليزية  - اللغة العربية

  متطلبات القسم االجبارية -

  .اختياري) 6(اجباري و ) 54(اختياري والرئيسي )21(اجباري و ) 60/ (ساعة )  81(التخصص المنفرد 

 ساعاتعدد ال اسم المساق رقم المساق رمز المساق

 3 مبادئ التحرير الصحفي 110 ص ح
 3 مبادئ االذاعة والتلفزيون 120 أت

 3 مبادئ العالقات العامة واالعالن 130 ع ن
 3 نظرية وتطبيق:االعالن 133 ع ن

 3 الخبر الصحفي 211 ص ح
 3 االعالن االذاعي والتلفزيوني 222 أت 

 3 الكتابة للعالقات العامة 231 ع ن 
 3 تصميم مطبوعات العالقت العامة 232 ع ن 
 3 قراءات للعالقات العامة باللغة االنجليزية  235 ع ن 
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 ساعاتعدد ال اسم المساق رقم المساق رمز المساق

 3 االتصال االقناعي 331 ع ن 
 3 تصميم االعالن واخراجه 333 ع ن
 3 االدارة االستراتيجية للعالقات العامة  335 ع ن 
 3 بحوث تطبيقة في العالقات العامة 339 ع ن
 6 )ساعة بنجاح صيفي  80( تدريب ميداني  399 ع ن 
 3 اعداد وتنفيذ حمالت العالقات العامة  431 ع ن 
 3 اعداد وتنفيذ الحمالت االعالنية 433 ع ن 
 3 مشروع تخرج 499 ع ن 

  :ساعات للمنفرد)  6(باالضافة الى 

 ساعاتعدد ال اسم المساق رقم المساق رمز المساق

 3العالقات العامة وادارة االزمات  234 ع ن
 3 العالقات العامة الدولية 437 ع ن

  :ساعة من التالية) 21(المساقات االختيارية للمنفرد 

 ساعاتعدد ال اسم المساق رقم المساق رمز المساق

 3 وكاالت وادارة االعالم 236 ع ن
 3 االتصال التنظيمي 237 ع ن
 3 االعالم والتسويق السياحي 239 ع ن
 3 دعاية اعالمية 332 ع ن
 3 االتصال التسويقي 334 ع ن
 3 ترجمة اعالمية للعالقات العامة 432 ع ن
 3 مبادئ في االدارة 101 أد
 3 مدخل الى علم االجتماع السياسي  317 أج
 3 االحزاب السياسية 342 ه.س
 3 مهارات االتصال السياحي 110 أس
 3المدخل الى الدعوة واالعالم االسالمي  130 د.ش
 3 مبادئ التسويق 220 تق
 3 قانون االعالم 350 حق
  3العالقات العامة وادارة االزمات  234 ع ن

  :ساعات وهي)  6(المساقات االختيارية للرئيسي 

 ساعاتعدد ال اسم المساق رقم المساق رمز المساق

 3 االتصال التسويقي 334 ع ن
 3 وكاالت وادارة االعالم 236 ع ن
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 ساعاتعدد ال اسم المساق رقم المساق رمز المساق

 3 االتصال التنظيمي 237 ع ن
 3 االعالم والتسويق السياحي 239 ع ن
 3 دعاية اعالمية 332 ع ن
 3 االتصال التسويقي 334 ع ن
 3 العالقات العامة الدولية 437 ع ن
 3 مدخل الى علم االجتماع السياسي  317 أج
 3 االحزاب السياسية 342 ه.س
 3 مبادئ في االدارة 101 أد

 3 مهارات االتصال السياحي 110 أس
 3المدخل الى الدعوة واالعالم االسالمي  130 د.ش
 3 مبادئ التسويق 220 تق
 3 قانون االعالم 350 حق

 

  

 واالعالن أعضاء هيئة التدريس في قسم العالقات العامة
 البريد اإللكتروني الرتبة االســـــم

 tmansour@yu.edu.jo أستاذتحسين منصور
 Gh_shatanawi@yu.edu.jo أستاذ مساعدغالب شطناوي

 shafiqr@yu.edu.jo مدرسشفيق ربابعة
 msamas@yu.edu.jo محاضر متفرغمحمود السماسيري

 mshraideh@yu.edu.jo محاضر متفرغمحمد جهاد الشريده
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   تكنولوجيا املعلومات وعلوم الحاسوب كلية
وقـد جـاء إنشـاء الكليـة مـن أجـل مواكبـة التطـورات الحديثـة التـي تجـري فـي              2002الكلية عـام  أنشئت 

  .تكنولوجيا المعلومات وفي التخصصات العلمية الحديثة التي انبثقت عن هذه التطورات في الدول المتقدمة

كـان قـد   شّكل قسم علـوم الحاسـوب نـواة إنشـاء كليـة تكنولوجيـا المعلومـات وعلـوم الحاسـوب، والـذي           

كــأول قســم يمــنح درجــة البكــالوريوس فــي علــوم الحاســوب علــى      1980أنشــئ فــي كليــة العلــوم بــدءا مــن عــام    

وعنــد انشـاء الكليــة أضـيف إليــه قســمان آخـران همــا قسـم نظــم المعلومـات الحاســوبية، وقســم      . مسـتوى األردن 

  . نظم المعلومات اإلدارية

ليمـنح كـل قسـم فيهـا درجـة      ) 2003-2002(الجـامعي  وبدأ التـدريس فعليـًا فـي الكليـة فـي مطلـع العـام        

ثـم أعيـد النظـر فـي برنـامج الماجسـتير الـذي كـان يطرحـه قسـم علـوم            . البكالوريوس فـي التخصصـات المـذكورة   

ــداًء مــن العــام الدراســي   2000/2001الحاســوب منــذ عــام    ــة برنامجــان    2003/2004، وابت ــدى الكلي أصــبح ل

وفــي بدايــة العــام الجــامعي  . واآلخــر فــي نظــم المعلومــات الحاســوبية  أحــدهما فــي علــوم الحاســوب : للماجســتير

تــم طــرح برنــامج ماجســتير فــي نظــم المعلومــات االداريــة كــأول برنــامج فــي هــذا االختصــاص فــي   2007/2008

تم استحداث مسار خاص لبرنامج الماجستير في قسم نظـم   2008/2009وفي بداية عام . الجامعات الحكومية

  .وبيةالمعلومات الحاس

ــداًء مــن العــام الدراســي    ــا       2005/2006وابت ــة فــي تكنولوجي ــوم التربي ــامج دبل ــة بطــرح برن بــدأت الكلي

وهـو برنـامج موجـه إلـى معلمـي المـدارس فـي        . المعلومات واالتصـاالت بالتعـاون مـع جامعـة إنهوالنـد فـي هولنـدا       

أنشــأتها الجامعــة بالتعــاون مــع بعــض األردن، ويــتم تنفيــذه مــن خــالل شــركة الكــادر العربــي لتحــديث التعلــيم التــي 

مـدربا  ) 75(يعمـل فـي البرنـامج    . الجامعات الهولنديـة وبعـض الشـركات العاملـة فـي حقـل تكنولوجيـا المعلومـات        

  .معلم ومعلمة) 473(ويلتحق حاليا بالبرنامج . يقومون بمهام التدريب في البرنامج

ــة البكــالوريوس الموجــودين علــى مقاعــد      ــة مرحل ــغ عــدد طلب ــة     يبل ــة للكلي الدراســة فــي األقســام المختلف

  .عضو هيئة تدريس من الرتب العلمية المختلفة) 56(طالبا وطالبة وتضم الكلية ) 1973(

بتجديد اتفاقية استخدام البرمجيـات الخاصـة بشـركة    ) 2007/2008(قامت الكلية خالل العام الدراسي 

كما استفادت الكلية من المصـادر  . ستخدامات الطلبةاوراكل في مختبرات الكلية لتدريس المساقات المختلفة وال

المتاحة من خـالل شـبكة الجامعـات األردنيـة والتـي تشـمل برمجيـات متعـددة منهـا برمجيـات شـركة مايكروسـوفت             

والتي تستخدم في العملية ) Net Support School 9(كما قامت الكلية بشراء برمجية  ). MSDNAAمثل (

كمــا تــم إنشــاء وحــدة االمتحانــات المحوســبة والتــي تقــوم باالشــراف علــى     . الكليــةالتدريســية وضــمن مختبــرات  

  .مساقا تتبع لكليات الجامعة المختلفة 50االمتحانات المحوسبة والتي تشمل أكثر من 

لى توقيع مذكرة تفاهم مـع جامعـة دلمـون البحرينيـة يـتم بموجبهـا تنفيـذ البـرامج الدراسـية          إسعت الكلية 

   .لدى الجامعة معتمدةوس حسبما هي موصوفة ولدرجة البكالوري

  

it.fac@yu.edu.jo 
http://www.it.yu.edu.jo 

  2632فرعي  0096227211111  هاتف 
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  كاديميةقسام األاأل

 قسم علوم الحاسوب •

 قسم نظم المعلومات الحاسوبية •

  داريةقسم نظم المعلومات اإل •
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  قسم علوم الحاسوب
. 1980، وقد بـدأت الدراسـة فيـه لدرجـة البكـالوريوس عـام       1978أنشئ قسم علوم الحاسوب في عام 

، حيـث تـم إنشـاء    2002/2003وبقي هذا القسم تابعًا لكلية العلوم حتى بداية الفصل األول من العام الدراسـي  

وبنـاًء علـى ذلـك، فقـد تـم اعتمـاد       . وعلوم الحاسوب وأصبح القسم تابعًا لهـذه الكليـة  كلية تكنولوجيا المعلومات 

ــام الدراســــي      ــالوريوس ابتــــداًء مــــن العــ ــة البكــ ــدة لدرجــ ــية جديــ ــة دراســ ــرات  2002/2003خطــ لتواكــــب التغيــ

ت والمســتجدات التــي تجــري محليــًا ودوليــًا بهــدف رفــع مســتوى الخــريج األكــاديمي وتزويــده بالمهــارات والتقنيــا 

  .التي تؤهله ليكون رافدًا إيجابيًا للسوق المحلية واإلقليمية في حينه

ــام   ــة العـ ــي بدايـ ــة       2000وفـ ــنح درجـ ــم يمـ ــي القسـ ــا فـ ــات العليـ ــي الدراسـ ــامج فـ ــتحداث أول برنـ ــم اسـ تـ

الماجستير في علوم الحاسوب والمعلومات، وبعد ثالثة أعوام أعيد النظر في البرنـامج فـي ضـوء إنشـاء برنـامج      

جديد في كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب يتبع لقسم نظم المعلومات الحاسوبية، وقد تـم  ماجستير 

وعـدل اسـم البرنـامج     2003/2004اعتماد خطة دراسية جديدة لدرجـة الماجسـتير ابتـداًء مـن العـام الدراسـي       

  . ليصبح برنامج الماجستير في علوم الحاسوب

وقـــد بلـــغ عـــدد الطلبـــة . يس مـــن مختلـــف الرتـــب األكاديميـــةعضـــو هيئـــة تـــدر) 21(يعمـــل فـــي القســـم 

طالبــًا وطالبــة،  وعــدد ) 647( 2010/2011المســجلين لدرجــة البكــالوريوس فــي الفصــل األول للعــام الجــامعي 

  .طالبًا وطالبة) 60(الطلبة المسجلين في برنامج الماجستير 

وفـق مـا تسـمح بـه إمكانـات القسـم،       يتطلع القسم إلى فتح برامج دراسـية جديـدة فـي المسـتقبل القريـب      

وإضــافة مســار الرســالة إلــى برنــامج الماجســتير الحــالي، وزيــادة أعــداد المبعــوثين مــن القســم، وإنشــاء مختبــرات  

  .متخصصة لخدمة موضوعات بعينها

  

Computersci.dept@yu.edu.jo  
  2561عي فر 0096227211111  هاتف  
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  علوم الحاسوب تخصص/ سالبكالوريوالخطة الدراسية لدرجة 
وفق الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح درجة علوم الحاسوب  في درجة البكالوريوس تمنح

الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات  1991لسنة ) 2(البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم 

  :، وذلك بعد إتمام المتطلبات اآلتية1976لسنة ) 76(اليرموك رقم في جامعة 

  :ساعة معتمدة وتشمل)  27(  متطلبات الجامعة: أوًال

  .ساعة معتمدة)  12(  المتطلبات اإلجبارية .1

  .ساعة معتمدة)  15(  المتطلبات االختيارية .2

  :ساعة معتمدة وتشمل)  21(  متطلبات كلية: ثانيًا

  اسم المساق  رمز المساق
الساعات 

  المعتمدة
  متطلب سابق

  ب ١٠١ ح ع مع متزامن 2  البرمجة بلغة مختارة  أ101ع ح 

  أ ١٠١ ح ع مع متزامن 1  مختبر البرمجة بلغة مختارة  ب101ع ح 

   3  )1(تفاضل وتكامل   101ر 

   3  مقدمة في تكنولوجيا المعلومات  103ن ح 

  103ن ح  3  مقدمة في نظم المعلومات  104ن ح 

   3  )1(مبادئ االحتماالت   111حص 

  103ن ح  3  بيئة النظم  120ن أ 

  100ع ح  3  أساسيات نظم التشغيل  130ع ح 

  

  :ساعة معتمدة وتشمل)  86(قسم متطلبات ال: ثالثًا

  :ساعة معتمدة كما يأتي)  56 (  المتطلبات اإلجبارية  .1

  اسم المساق رمز المساق
الساعات 

 المعتمدة
  السابقالمتطلب 

  118ا، متزامن مع ع ح 101ع ح  3  البرمجة الكينونية  117ع ح 

  117متزامن مع ع ح  1  مختبر البرمجة الكينونية  118ع ح 

  225ع ح  مع متزامن ، 104 ف ، 152 ر 3  تصميم منطق الحاسوب  220ع ح 

  220 ح ع مع متزامن 1  مختبر هيكلية الحاسوب  225ع ح 

  255، متزامن مع ع ح 117ع ح  3  هيكلية البيانات  250ع ح 

  152، ر 250ع ح  3  تحليل وتصميم الخوارزميات  251ع ح 

  250  ح ع مع متزامن 1  مختبر هيكلية البيانات  255ع ح 

  335ح ع مع متزامن ، 130 ح ع 3  تراسل البيانات والشبكات  334ع ح 

  334متزامن مع ع ح  1  مختبر تراسل البيانات والشبكات  335ع ح 

  152ر  3  النظرية االحتسابية  أ 342ح ع 

  152، ر 250ع ح  3  الذكاء االصطناعي  376ع ح 



333 
 

  اسم المساق رمز المساق
الساعات 

 المعتمدة
  السابقالمتطلب 

  220ع ح  3  معمارية الحاسوب  432ع ح 

  334ع ح  3  الحوسبة الموزعة  434ع ح 

  بنجاح ساعه 98 انهاء 3  مشـــروع تخرج  499ع ح 

  245 ح ن مع متزامن117 ح ع ، 104 ح ن 3  هندسة البرمجيات  240ن ح 

  240 ح ن مع متزامن 1  مختبر هندسة البرمجيات  245ن ح 

  117 ح ،ع 104 ح ن 3  نظم قواعد البيانات  260ن ح 

  101ر  3  )2(تفاضل وتكامل   102ر 

  101ر  3  الرياضيات المتقطعة  152ر 

  101ر  3  )1(جبر خطي   241ر 

علوم  تحليـل عددي لطلبة  322ر 

  الحاسوب

  101ع ح  3

  101ر  3  لطلبة غلوم الحاسوبفيزياء   104ف 

  :موزعة كما يليساعة معتمدة )  30(   المتطلبات االختيارية  .2

  :ساعة معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية) 15. ( أ

  اسم المساق  رمز المساق
الساعات 

  المعتمدة
  متطلب سابق

  117ع ح   3  متقدمة برمجة  317ع ح 

  220ع ح   3  الصغيرة والحواسب المعالجات  328ع ح 

  220ع ح   3  الحاسوب نظم برمجة  330ع ح 

  130ع ح   3  التشغيل نظم  331ع ح 

  241، ر 250ع ح   3  بالحاسوب الرسم  380ع ح 

  317ع ح   3  البرمجة لغات ومناهج أساليب  410ع ح 

  أ 342ع ح   3  المترجمات بناء  431ع ح 

  376ع ح   3  الخبيرة النظم  370ع ح 

  376ع ح   3  الصور معالجة  480ع ح 

  376ع ح   3  خاصة موضوعات  492ع ح 

  120، ن أ 104ن ح   3  اإللكترونية التجارة  أ 250ن ا 

  120، ن أ 104ن ح   3  المعلومات إدارة في القانونية الجوانب  421ن ا 

  104ن ح   3  الوسائط متعددة نظم  ا 281ن ح 

  260ن ح   3  الرابع الجيل بلغات النظم بناء  318ن ح 

  240ن ح   3  الكينوني والتصميم التحليل  440ن ح 

  334ع ح   3  االنترنت خدمات  431ن ح 
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  اسم المساق  رمز المساق
الساعات 

  المعتمدة
  متطلب سابق

    3  دورة تدريبية في تكنولوجيا المعلومات  496هح *

  .يحتسب هذا المساق للطالب اذا اجتاز احدى الدورات التدريبية المعتمدة في الجامعة لهذه الغاية* 

 

  :يليموزعة كما ساعة معتمدة ) 15. ( ب

  :من مساقات كلية العلوم التالية ساعة معتمدة يختارها الطالب) 15(  -1

الساعات   اسم المساق  رمز المساق

  المعتمدة

  المتطلب السابق

    3  )1(عادية  تفاضلية معادالت  203ر

    3  األلعاب ونظرية الخطية البرمجة  281ر

    3  )1(الفلك  علم  202ف 

    3  )1(اإلحصاء  مبادىء  101حص 

  101حص   3  )2(اإلحصاء  مبادىء  201حص 

  102، ر 111حص   3  )2(االحتماالت  مبادىء  211حص 

  

  :من المساقات التالية ساعة معتمدة يختارها الطالب) 6( -2

الساعات   اسم المساق  رمز المساق

  المعتمدة

  المتطلب السابق

    3  )1(االدارة  في مبادئ  101ا د 

  تخرجهمتوقع   3  ادارية مهارات  498ا د 

    3  )1(المحاسبة  في مبادئ  101مح 

    3  الكلي االقتصاد في مبادئ  101ق 

    3  )1(المالية  في مبادئ  210م م 

    3  الجرافيك تصميم إلى مدخل  150ف ت 
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  أعضاء هيئة التدريس في قسم علوم الحاسوب

  البريد االلكتروني  الرتبة  االسم
  nkofahi@yu.edu.jo  استاذ  نجيب عبدالكريم محمد الكوفحى

  ahmadta@yu.edu.jo  مشارك استاذ  الطعانىاحمد توفيق احمد 

  hamdan@yu.edu.jo  استاذ مشارك  محمد محمود محمد حمدان

  sawsan_kh@yu.edu.jo  استاذ مساعد  سوسن خليل سالمه الشطناوي

  iyad.doush@yu.edu.jo  استاذ مساعد  ر محمد ابودوشاياد تيسي

  eslam@yu.edu.jo  استاذ مساعد  اسالم محمد كريم المغايره

  ameera@yu.edu.jo  استاذ مساعد  اميرة صالح ذيب جرادات

  alkhateebf@yu.edu.jo  استاذ مساعد  الخطيبفيصل قسيم خليل 

  osama@yu.edu.jo  مدرس  اسامه محمود محمد ابو عباس

  saba@yu.edu.jo  مدرس  صبا شاهر احمد المصطفى

  rihamh@yu.edu.jo  مدرس  ريهام حسن موسى عبدالقادر

  basmah@yu.edu.jo  مدرس  باسمه هاني فايز حسن

  fatmih@yu.edu.jo  مدرس  فاطمه يوسف عبدالمعطي ابوحواس

  khalids@yu.edu.jo  مدرس  رخالد محمد عقلة نها

  amala@yu.edu.jo  مدرس  امل محمود جبر ابو ناصر

  nmansor@yu.edu.jo  مدرس  ناهد حسن راغب منصور

  bhani@yu.edu.jo  محاضر متفرغ  هاني احمد بنيمحمد احمد 

  asma.alhami@yu.edu.jo  محاضر متفرغ  اسماء محمد كايد الهامي

  walqarqaz@yu.edu.jo  محاضر متفرغ  وفاء احمد عبدالقادر القرقز

  e.abdulraziq@yu.edu.jo  محاضر متفرغ  عبدالرازقايناس محمد يوسف 

  maisa.khazaleh@yu.edu.jo  محاضر متفرغ  ميساء جمال احمد الخزاعله
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  قسم نظم املعلومات الحاسوبية
مـــع بدايـــة إنشـــاء كليـــة تكنولوجيـــا المعلومـــات وعلـــوم الحاســـوب وبـــدأ بمـــنح درجـــة    2002أنشـــئ القســـم عـــام 

تــم إنشـاء أول برنـامج للدراسـات العــليا فـي القسـم         2003وفـي بــداية عـام    . البكالوريوس في نظـم المعلومـات الحاسـوبية   

وقــد تــم اســتحداث مســار خــاص  . الماجســتير فــي نظــم المعلومــات الحاســوبية وفــق مســار االمتحــان الشــامل  لمــنح درجــة 

  .لبرنامج الماجستير في القسم

ــة تــدريس مــن مختلــف الرتــب العلميــة    ) 23(يعمــل فــي القســم   وبلــغ عــدد الطلبــة المســجلين لدرجــة    . عضــو هيئ

طالبًا وطالبة وعدد الطلبـة المسـجلين فـي برنـامج     ) 762( 2010/2011البكالوريوس في الفصل األول من العام الجامعي 

  .طالبًا وطالبة) 100(الماجستير 

يسعى القسم إلى االرتقاء بمستوى البحث العلمي وربطه بالتدريس وباحتياجات البيئة المحلية واإلقليمية وكـذلك  

بإعـادة   2008حيث قام القسم فـي العـام   . ليةنشر المعرفة وتعزيز التعاون البحثي مع المؤسسات المحلية واإلقليمية والدو

النظر فـي الخطـة الدراسـية لبرنـامج البكـالوريوس وتـم إعـداد خطـة دراسـية جديـدة شـاملة ومتطـورة تتواكـب مـع متطلبـات                

كمـا يتطلـع القسـم    . سوق العمل وتركز على محاور هندسة البرمجيات وتطبيقات اإلنترنت وقواعـد البيانـات والتنقيـب فيهـا    

افة مسار الرسالة إلى برنامج الماجستير الحالي، واستقطاب أكبر عدد ممكن من أعضاء الهيئة التدريسية من حملة الى إض

  .درجة الدكتوراه

ويتوفر للقسم مجموعة من مختبرات الحاسوب المتطورة والحديثة والتي تستخدم في مجاالت التـدريس والبحـث   

ــر الوســائط      العلمــي، كمــا تــم إنشــاء مختبــرات متخصصــة مثــل مخ     ــر اســترجاع المعلومــات والتنقيــب فــي البيانــات ومختب تب

كما يـوفر القسـم المتطلبـات األكاديميـة المتعلقـة بمهـارات اسـتخدام الحاسـوب لمختلـف          . المتعددة ومختبر قواعد البيانات

  .الكليات والتخصصات في الجامعة
 

computerinfo.dept@yu.edu.jo  

  2635فرعي     0096227211111  هاتف 
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  نظم املعلومات الحاسوبية تخصص/ سالبكالوريوالخطة الدراسية لدرجة 
وفق الشروط المنصوص عليها في تعليمات نظم المعلومات الحاسوبية  في درجة البكالوريوس تمنح

الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمية  1991لسنة ) 2(منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم 

  :، وذلك بعد إتمام المتطلبات اآلتية1976لسنة ) 76(والشهادات في جامعة اليرموك رقم 

  

  :ساعة معتمدة وتشمل)  27(  متطلبات الجامعة: أوًال

   .ساعة معتمدة)  12(  المتطلبات اإلجبارية. 1

   .ساعة معتمدة)  15(  المتطلبات االختيارية .2

  :ساعة معتمدة وتشمل )  21(  متطلبات كلية: ثانيًا

  اسم المساق  رمز المساق
الساعات 

  المعتمدة
  متطلب سابق

  ب ١٠١ ح ع مع متزامن  2  البرمجة بلغة مختارة  أ101ع ح 

  أ ١٠١ ح ع مع متزامن  1  مختبر البرمجة بلغة مختارة  ب101ع ح 

    3  )1(تفاضل وتكامل   101ر   

    3  مقدمة في تكنولوجيا المعلومات  103ن ح   

  103ن ح   3  مقدمة في نظم المعلومات  104ن ح   

    3  )1(مبادئ االحتماالت   111حص   

  103ن ح   3  بيئة النظم  120ن أ   

  100ع ح   3  أساسيات نظم التشغيل  130ع ح   

  

  :ساعة معتمدة وتشمل)  86(قسم متطلبات ال: ثالثًا

  :ساعة معتمدة كما يأتي)  56 (  المتطلبات اإلجبارية .1

  اسم المساق  رمز المساق
الساعات 

  المعتمدة
  المتطلب السابق

  245، متزامن مع ن ح 117، ع ح 104ن ح  3  هندسة البرمجيات  240ن ح 

  240متزامن مع ن ح  1  مختبر هندسة البرمجيات  245ن ح 

  250ع ح  3  هيكلية الملفات  256ن ح 

  117ع ح  3  نظم قواعد البيانات  260 ن ح

  285، متزامن مع ن ح 104ن ح  3  النظم متعددة الوسائط  ا281ن ح 

  ا281متزامن مع ن ح  1 مختبر النظم متعددة الوسائط  285ن ح 

  319، متزامن مع ن ح 260ن ح  3 بناء النظم بلغات الجيل الرابع  318ن ح 

  318 متزامن مع ن ح 1  مختبر اوراكل  319ن ح 

  360ن ا ) او( 240ن ح  3  تصميم مواقع االنترنت  341ن ح 

  334، ع ح 318ن ح  3  برمجة الخادم والعميل  411ن ح 
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  اسم المساق  رمز المساق
الساعات 

  المعتمدة
  المتطلب السابق

  445، متزامن مع ن ح 240ن ح  3  التحليل والتصميم الكينوني  440ن ح 

مختبر التحليل والتصميم   445ن ح 

  الكينوني

  440متزامن مع ن ح  1

  260ن ح  3  المعلوماتالتنقيب عن   476ن ح 

  ساعة معتمدة بنجاح 98انهاء  3  مشروع تخرج  499ن ح 

  318ا، متزامن مع ع ح 101ع ح  3  البرمجة الكينونية  117ع ح 

  117متزامن مع ع ح  1  مختبر البرمجة الكينونية  118ع ح 

  255، متزامن مع ع ح 117ع ح  3  هيكلية البيانات  250ع ح 

  250متزامن مع ع ح  1  البياناتمختبر هيكلية   255ع ح 

  335، متزامن مع ع ح 130ع ح  3  تراسل البيانات والشبكات  334ع ح 

مختبر تراسل البيانات   335ع ح 

  والشبكات

  334متزامن مع ع ح  1

 362، متزامن مع ن ا 240ن ح ) او( 360ن ا  3  إدارة المشاريع البرمجية   361ن ا 

مختبر إدارة المشاريع   362ن ا 

  البرمجية

  361متزامن مع ن ا  1

  101ر  3  )2(تفاضل وتكامل   102ر 

  101ر  3  رياضيات متقطعة  152ر 

  

  :موزعة كما يليساعة معتمدة )  30(   المتطلبات االختيارية  .2

  :ساعة معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية) 15. ( أ

رمز 

  المساق
  اسم المساق

الساعات 

  المعتمدة
  سابقمتطلب 

  104ن ح   3  برمجة األنترنت  110 ن ح

  117ع ح   3  االتصال بين االنسان والحاسوب  227ن ح 

  240ن ح   3  اساليب المحاكاة  288ن ح 

  341ن ح   3  تطوير تطبيقات االنترنت  382ن ح 

  334ع ح   3  خدمات االنترنت  431ن ح 

  260، ن ح 240ن ح   3  سرية وخصوصية المعلومات  442ن ح 

  260، ن ح 256ن ح   3  نظم استرجاع المعلومات  464ن ح 

  376ع ح   3  نظم المعلومات الذكية   471ن ح 

  411ن ح   3  تطبيقات في النظم الموزعة  480ن ح 

  أ281ن ح   3  التعليم اإللكتروني  486ن ح 
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رمز 

  المساق
  اسم المساق

الساعات 

  المعتمدة
  سابقمتطلب 

  440ن ح   3  موضوعات خاصة  492ن ح 

  152، ر 250ع ح   3  تحليل وتصميم الخوارزميات  251ع ح 

  117ع ح   3  برمجة متقدمة   317 ع ح

  130ع ح   3  نظم التشغيل   331ع ح 

  250ع ح   3  الذكاء األصطناعي  376ع ح 

  101ر   3  رياضيات تطبيقية في نظم المعلومات  141ر

  120، ن ا 104نح   3  التجارة االلكترونية  أ250ن أ

  120، ن ا 104ن ح   3  الجوانب القانونية في إدارة نظم المعلومات  421ن أ 

    3  إدارة وضبط الجودة  461ن أ 

    3  دورة تدريبية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات  496هح *

  

  .يحتسب هذا المساق للطالب اذا اجتاز احدى الدورات التدريبية المعتمدة في الجامعة لهذه الغاية* 

  :موزعة كما يليساعة معتمدة ) 15. ( ب

  :من مساقات كلية العلوم التالية ساعة معتمدة يختارها الطالب) 15(  -1

الساعات   اسم المساق  رمز المساق

  المعتمدة

  المتطلب السابق

    3  )1(مبادئ اإلحصاء   101حص 

  101حص   3  )2(مبادئ اإلحصاء   201حص 

  101، ر 111حص   3  )2(مبادئ االحتماالت   211حص 

  102ر   3  )1(معادالت تفاضلية عادية   203ر 

  101ر   3  )1(جبر خطي   241ر 

    3  البرمجة الخطية ونظرية األلعاب  281ر

    3  فيزياء لطلبة علوم الحاسوب  104ف 

  

  :من المساقات التالية ساعة معتمدة يختارها الطالب) 6( -2

الساعات   اسم المساق  رمز المساق

  المعتمدة

  المتطلب السابق

    3  )1(مبادئ في اإلدارة   101أد 

    3  مبادئ االقتصاد الكلي  101ق

    3  )1(مبادئ في المحاسبة  101مح 

    3  )1(مبادئ في المالية  210م م 
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الساعات   اسم المساق  رمز المساق

  المعتمدة

  المتطلب السابق

    3  اسس التصميم الثالثي األبعاد  222ف ت 

    3  االبعاد الثالثي التصميم اسس  222ف ت 

    3  المتحركة الرسوم  452ف ت 

    3  االتصال تكنولوجيا  482ص ا 

    3  المعرفة اجتماع علم  412ا ج 

    3  الجغرافية المعلومات نظم  479ج غ 

    3  الجغرافية المعلومات نظم في تطبيقات  497ج غ 

    3  والتفكير االبداع سيكولوجية  441ت س 

    3  االثرية وتطبيقاتها الجغرافية المعلومات نظم  441ا ت 

    3  المعلوماتية قانون  393ح ق *

    3  السياحية المعلومات نظم  451ا س 

  متوقع تخرجه  3  ادارية مهارات  498ا د 
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  :في قسم نظم المعلومات الحاسوبية أعضاء هيئة التدريس

  البريد االلكتروني  الرتبة  االسم

  smustafa@yu.edu.jo  استاذ  سليمان حسين مصطفى

  abul-huda@yu.edu.jo  استاذ  بالل انس حامد ابوالهدى

  shawakfa@yu.edu.jo  استاذ مساعد  لشواقفهعماد محمود فالح ا

  mohammedk@yu.edu.jo  استاذ مساعد  محمد ناجي عبدالصاحب الكعبي

  mnuser@yu.edu.jo  استاذ مساعد  مريم ساري حمود نصير

  ialsmadi@yu.edu.jo  استاذ مساعد  ماديعزت محمود فالح الص

  belalabuata@yu.edu.jo  استاذ مساعد  بالل مصطفى حسين ابوعطا

  ahmads@yu.edu.jo  استاذ مساعد  احمد علي رفاعي سعيفان

  mohammedz@yu.edu.jo  استاذ مساعد  الزاملمحمد غازي ابراهيم 

  qasemr@yu.edu.jo  استاذ مساعد  قاسم احمد قاسم الردايده

 samers@yu.edu.jo  استاذ مساعد  سامر محمدجميل عوض سماره

  ealsukhni@yu.edu.jo  استاذ مساعد  الصخني محمود سليم عماد

  linaq@yu.edu.jo  مدرس  لينا نواف مفلح القرعان

  abdalla_akhras@yu.edu.jo  مدرس  عبدالله محمد علي األخرس

  Doha.alsmadi@yu.edu.jo  ضر متفرغمحا  ضحى محمد عادل محمد الصمادي

  abeer.bataineh@yu.edu.jo  محاضر متفرغ  عبير فايز ذيب البطاينه

  alaa.sawalmeh@yu.edu.jo  محاضر متفرغ  االء يوسف محمد السوالمه

  sawsan_n@yu.edu.jo  محاضر متفرغ  سوسن محمدتوفيق بركات نصير

  Enas.a@yu.edu.jo  محاضر متفرغ ايناس احمد خشاشنه

  bayan@yu.edu.jo  محاضر متفرغ  بيان رشيد غزالن

  bayanh@yu.edu.jo  محاضر متفرغ  بيان احمد الهزايمه

  Omar.k@yu.edu.jo  محاضر متفرغ  عمر محمد الخطيب

   qasemh@yu.edu.jo  بحث  مساعد قاسم محمد ابراهيم حاللشه
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  قسم نظم املعلومات االدارية
مع بداية إنشـاء كليـة تكنولوجيـا المعلومـات وعلـوم       2002أنشئ قسم نظم المعلومات اإلدارية في عام 

ويهــدف القســم إلــى إعــداد خــريجين   . الحاســوب، وبــدأ بمــنح درجــة البكــالوريوس فــي نظــم المعلومــات اإلداريــة    

ل علــى البيانــات متخصصــين فــي مجــال نظــم المعلومــات اإلداريــة علــى نحــو يــؤدي إلــى تحســين عمليــات الحصــو  

  . وتحليلها وإدارتها وإيصالها إلى صانعي القرار

تـم اسـتحداث برنـامج ماجسـتير فـي القسـم        2007/2008وابتداًء من الفصل األول من العـام الجـامعي   

وبلـغ  ، أعضـاء هيئـة تـدريس   ) 10(يعمـل فـي القسـم حاليـا     . يمنح درجة الماجستير في نظـم المعلومـات اإلداريـة   

طالبــًا ) 564( 2010/2011ســجلين لدرجــة البكــالوريوس فــي الفصــل األول مــن العــام الجــامعي عــدد الطلبــة الم

  .طالبًا وطالبة ) 58(وطالبة وعدد الطلبة المسجلين في برنامج الماجستير 

ــام      ــي العـ ــازات فـ ــاطات وإنجـ ــام بنشـ ــى القيـ ــم إلـ ــع القسـ ــاء     2011يتطلـ ــدوات وإلقـ ــد بعـــض النـ ــل عقـ مثـ

، وإعــادة النظــر فــي الخطــط الدراســية لبرنــامج البكــالوريوس، ومشــاركة أعضــاء  المحاضــرات الداخليــة فــي القســم

  .هيئة التدريس في بعض المؤتمرات العالمية والمحلية الخاصة  بتكنولوجيا المعلومات

  

managmentinfo.dept@yu.edu.jo  
  2634فرعي    0096227211111  هاتف  
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  نظم املعلومات االدارية تخصص/ سالبكالوريوالخطة الدراسية لدرجة 
وفق الشروط المنصوص عليها في تعليمات منح نظم المعلومات االدارية  في درجة البكالوريوس تمنح

الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمية  1991لسنة ) 2(اليرموك رقم درجة البكالوريوس في جامعة 

  :، وذلك بعد إتمام المتطلبات اآلتية1976لسنة ) 76(والشهادات في جامعة اليرموك رقم 

  

  :ساعة معتمدة وتشمل)  27(  متطلبات الجامعة: أوًال

  .ساعة معتمدة)  12(  المتطلبات اإلجبارية  .1

  .ساعة معتمدة)  15(  ياريةالمتطلبات االخت  .2

  

  :ساعة معتمدة وتشمل )  21(  متطلبات كلية: ثانيًا

  اسم المساق  رمز المساق
الساعات 

  المعتمدة
  متطلب سابق

  ب ١٠١ ح ع مع متزامن  2  البرمجة بلغة مختارة  أ101ع ح 

  أ ١٠١ ح ع مع متزامن  1  مختبر البرمجة بلغة مختارة  ب101ع ح 

    3  لطلبة نظم المعاومات االدارية وتكامل تفاضل  أ 101ر 

    3  مقدمة في تكنولوجيا المعلومات  103ن ح 

  103ن ح   3  مقدمة في نظم المعلومات  104ن ح 

    3  )1(مبادئ االحتماالت   111حص 

  103ن ح   3  بيئة النظم  120ن أ 

  100ع ح   3  أساسيات نظم التشغيل  130ع ح 

  

  :معتمدة وتشملساعة )  86(قسم متطلبات ال: ثالثًا

  :ساعة معتمدة كما يأتي)  56 (  المتطلبات اإلجبارية  .1

رمز 

  المساق
  اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة
  المتطلب السابق

  141ر  3  بحوث عمليات  241ن ا 

  104ن ح  3  التجارة االلكترونية ا250ن ا 

مع ن ا ب، متزامن 101أ، ع ح 101ع ح  3  برمجة تطوير النظم االدارية  310ن ا 

312  

  310متزامن مع ن ا  1  مختبربرمجة تطوير النظم االدارية  312ن ا 

  260، ن ح 310ن ا  3  تحليل وتصميم النظم  360ن ا 

، متزامن مع ن 240ن ح ) او( 360ن ا  3  ادارة المشاريع البرمجية  361ن ا 

  362ا 

  361متزامن مع ن ا  1  مختبر ادارة المشاريع البرمجية  362ن ا 
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رمز 

  المساق
  اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة
  المتطلب السابق

  أ250، ن ا 120ن ا  3  الجوانب القانونية في ادارة المعلومات  421ا ن 

، متزامن مع ن ا 470، ع ا 241ن ا  3  النظم المساندة التخاذ القرارات  380ن ا 

485  

  480متزامن مع ن ا  1  مختبر النظم المساندة التخاذ القرارات  485ن ا 

  360ن ا  3  مشروع تخرج أ499ن ا 

ع ح 

117  

ب، متزامن مع ع 101ا، ع ح 101ع ح  3  الكينونيةالبرمجة 

  318ح 

ع ح 

118  

  317متزامن مع ع ح  1  مختبر البرمجة الكينونية

ع ح 

334  

  335، متزامن مع 130ع ح  3  تراسل البيانات والشبكات

ع ح 

335  

  334متزامن مع ع ح  1  مختبر تراسل البيانات والشبكات

ن ح 

260  

  117ع ح  3  نظم قواعد البيانات

  101ر  3  رياضيات تطبيقية في نظم المعلومات  141ر 

   3  )1(مبادئ في االدارة   101ا د 

   3  نظرية اتخاذ القرارات  470ع ا 

  101، ا د 101مح  3  )1(مبادئ في المالية  210م م 

   3  )1(مبادئ في التسويق   220تق 

   3  )1(مبادئ في المحاسبة   101مح 

  

  :موزعة كما يليساعة معتمدة )  30(   المتطلبات االختيارية  .2

  :ساعة معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية) 15. ( أ

  اسم المساق  رمز المساق
الساعات 

 المعتمدة
  متطلب سابق

  ا250، ن ا 101ا د   3  إدارة االبداع التكنولوجي  220ن أ 

  260ن ح   3  قواعد البيانات االدارية  380ن أ 

  241ن ا   3  معلومات االنتاجنظم   381ن أ 

  360 1ن   3  ضبط وسرية النظم  460ن أ 

  360ن ا   3  ادارة وضبط الجودة  461ن أ 

  ا250ن ا   3  نظم المعلومات المالية  481ن أ

  ا250ن ا   3  نظم المعلومات التسويقية  482ن أ 
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  اسم المساق  رمز المساق
الساعات 

 المعتمدة
  متطلب سابق

  360ن ا   3  موضوعات خاصة   492ن أ 

  117ع ح   3  هيكلية البيانات  250ع ح 

ن  ، متزامن مع 104ن ح   3  النظم متعددة الوسائط   أ281ن ح 

  285ح 

  ا281متزامن مع ن ح   1  مختبر النظم متعددة الوسائط   285ن ح 

 360ن ا ) او( 240ن ح   3  تصميم مواقع االنترنت  341ن ح 

  341ن ح   3  تطوير تطبيقات االنترنت  382ن ح 

  334ع ح   3  خدمات االنترنت  431ن ح 

    3  دورة تدريبية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات  496هح *

 .يحتسب هذا المساق للطالب اذا اجتاز احدى الدورات التدريبية المعتمدة في الجامعة لهذه الغاية* 
  

  :من المساقات  التالية ساعة معتمدة يختارها الطالب) 15. ( ب

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة اسم المساق  رمز المساق

  101ا د   3  )2(مبادئ في االدارة   102 أ د

  102ا د   3 إشراف تنظيمي  251أ د 

    3 إدارة االنتاج  303أ د 

  102ا د   3 الريادة وإدارة المنشآت الصغيرة  أ 309أ د 

  102ا د   3 إدارة الموارد البشرية  350أ د 

    3 مهارات ادارية  498أ د 

    3 إدارة المبيعات  321تق 

    3 المصرفيالتسويق  329تق 

  102، ا د 101ا د   3 تخطيط القوى البشرية وتنميتها  351ع أ 

    3 مبادئ في االقتصاد الكلي  101ق 

    3 أساليب البحث العلمي  200ق 

  101مح   3  )2(مبادئ في المحاسبة   102مح 

  102مح   3 تحليل القوائم  المالية  341مح 

    3 رياضيات مالية  209م م 

   210مم   3 بنوكإدارة  316م م 
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  في قسم نظم المعلومات االدارية أعضاء هيئة التدريس

  البريد االلكتروني  الرتبة  االسم
  hasans@yu.edu.jo  استاذ مشارك  حسن عمر الحاج حسن السكران

  abushanab@yu.edu.jo  استاذ مساعد  عماد احمد محمد ابوشنب

  zzaatreh@yu.edu.jo  استاذ مساعد  زكريا عيسى احمد صالح

  ayassin@yu.edu.jo  استاذ مساعد  مصطفى ياسيناريج محمود 

  aladin.hmoud@yu.edu.jo  مدرس  عالءالدين يوسف رشيد حمود

  wejdan@yu.edu.jo  مدرس  وجدان محمدعلي محمود ابوالبصل

  mramahi@yu.edu.jo  مدرس  عبدالرحمن محمد عارف اسماعيل

  yusra@yu.edu.jo  محاضر متفرغ  يسرى عبده قبالن حرب

  tharaa@yu.edu.jo  محاضر متفرغ  ثراء احمد مصطفى طناش

  rand@yu.edu.jo  محاضر متفرغ  رند عبدالسالم عبيدات

  Alaa.a@yu.edu.jo  محاضر متفرغ  عصام العالونهآآلء 
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  الرياضية الرتبية كلية

يتميز العصر الذي نعيش فيه بدافع علمي يكـاد يكـون ثوريـًا فـي كثيـر مـن جنباتـه حيـث يـؤثر فـي كيانـه            

تأثيرًا بالغ الحد، ويتصف هذا العصر بالحركة السريعة فـي تطـوره ومـا يطـرأ عليـه مـن اتجاهـات جديـدة وأفكـار          

ياضـية التـي لـم تعـد مجـرد ممارسـة       حديثة في أهدافه وأسلوبه وإنتاجه، وهذا التطور السـريع يشـمل التربيـة الر   

 . ألنشطة رياضية بل هي تربية الفرد من جميع النواحي المعرفية والنفس حركية والوجدانية

حيث كانت تتبع لكليـة اآلداب والعلـوم اإلنسـانية واالجتماعيـة،      1981أنشئت دائرة التربية الرياضية عام 

، واســتكماًال لرســالة الجامعــة ولتحقيــق 1988والفنــون عــام ثــم أصــبحت قســمًا أكاديميــًا مــن أقســام كليــة التربيــة 

 19/2/1993أهــداف التعلــيم العــالي فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية صــدر قــرار مجلــس التعلــيم العــالي بتــاريخ     

   :وتضم الكلية قسمين أكاديميين هما بتحويل القسم إلى كلية التربية الرياضية

  . قسم علوم الرياضة •

   .البدنيةقسم التربية  •

تطــرح الكليــة برنــامجين لدرجــة الماجســتير همــا برنــامج ماجســتير التربيــة البدنيــة بمســارين الرســالة            

  .والشامل، وبرنامج ماجستير آخر في علوم الرياضة بمسارين أيضًا الرسالة والشامل

تهـــدف كليـــة التربيـــة الرياضـــية إلـــى إعـــداد مدرســـين مـــؤهلين مـــن الجنســـين لتغطيـــة حاجـــة المـــدارس    

والمؤسسات التربوية والقوات المسلحة األردنية واألندية والمراكز الرياضية وقطاعات الشباب، كما تولي الكليـة  

قات متخصصــة فــي بــرامج   اهتمامــًا خاصــًا ببــرامج التربيــة الرياضــية الخاصــة بــالمعوقين مــن خــالل طــرح مســا          

  . البكالوريوس والماجستير، وذلك للعمل على دمج هذه الفئة الخاصة بالمجتمع والتفاعل معه

ســـاهم  تيوجـــد فـــي الكليـــة مختبـــرات الفســـيولوجي، البيوميكانيـــك والعـــالج الطبيعـــي والتأهيـــل حيـــث          

دق، ويوجـد فـي مختبـرات الكليـة     في توفير فرص عمل لخريجي الكلية في األندية الصحية والفنـا  اتالمختبر ههذ

وصــالة  اأحــدث األجهــزة العلميــة، وذلــك ألغــراض البحــث العلمــي والتــدريس، كمــا تتضــمن مرافــق الكليــة مســبح    

إضـافة  ، ومضـمارا أللعـاب القـوى     رياضية متكاملة ومالعب خارجية لكرة القدم، كرة اليـد، كـرة الطـائرة و التـنس    

  .إلى صالة التدريب باألثقال

طالبـًا  ) 63(وطالبـة فـي مرحلـة البكـالوريوس، وكـذلك       اطالبـ ) 1203( يقـارب لكلية حاليًا ما يدرس في ا

  .وطالبة في مرحلة الماجستير

) 40(تضم كلية التربية الرياضية نخبة من األسـاتذة أعضـاء هيئـة التـدريس المتخصصـين يبلـغ عـددهم        

وتــولي الكليــة أهميــة فائقــة ، )1(س عــدد إضــافة إلــى مســاعد تــدري لتغطيــة جميــع فــروع المعرفــة العلميــة،عضــوا 

للبحث العلمي، حيث نشر أعضاء هيئة التدريس عشرات البحوث والكتب في مختلـف التخصصـات، وشـاركوا فـي     

عدد كبير من المؤتمرات والندوات العلمية المحلية والعربية والعالمية، ويساهم أعضـاء هيئـة التـدريس فـي نمـو      

ة مــن خــالل عملهــم التطــوعي فــي األنديــة الرياضــية األردنيــة واللجــان الفرعيــة      وتطــور الحركــة الرياضــية األردنيــ  

المنبثقة عن اللجنة األولمبية األردنية والمجلس األعلى للشباب، كما تضم الكليـة عـددًا مـن المـوظفين اإلداريـين      
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يـة والترفيهيـة   وتعقـد الكليـة دورات فـي السـباحة التعليم    . موظفا) 26(و الفنيين المتخصصين يصل عددهم إلى 

  . للعاملين في الجامعة وعائالتهم بالتنسيق مع مركز االستشارات وخدمة المجتمع على مدار العام

كما تعقـد الكليـة دورات فـي السـباحة واإلنقـاذ واللياقـة بالتعـاون مـع مركـز إعـداد القـادة لغايـات تخـريج              

  .كوادر شبابية من الجنسين قادرة على العمل في ها المجال

 

  -:الطموحات

تطمح الكلية إلى فتح برنامج الدكتوراه في التربيـة الرياضـية، و تعكـف الكليـة حاليـا علـى دراسـة إمكانيـة         

ــع علـــى        ــة المجتمـ ــوء حاجـ ــالوريوس فـــي ضـ ــة البكـ ــية لدرجـ ــة الرياضـ ــال التربيـ ــيتين فـــي مجـ ــين دراسـ طـــرح خطتـ

  .المستويين المحلي و اإلقليمي

  

 
Physicaledu.fac@yu.edu.jo  

  2664فرعي  0096227211111 هاتف

  

  األقسام األكاديمية

  قسم علوم الرياضة  •

    قسم التربية البدنية •
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  قسم علوم الرياضة
، ويبلـغ عـدد أعضـاء    1995/1996تم إنشاء القسم مع إعادة هيكلة أقسام الكلية في العـام الدراسـي     

) 5(برتبـة أسـتاذ مشـارك و    ) 3(مـنهم برتبـة أسـتاذ و    ) 5(عضـو هيئـة تـدريس    ) 16(هيئة التدريس في القسم 

  .برتبة مساعد تدرس) 1(برتبة مدرس و) 2(و برتبة أستاذ مساعد 

تخصـص علـوم الحركـة بمسـاري الرسـالة واالمتحـان       / يطرح القسم برنامج ماجستير في علوم الرياضة 

  .وطالبة طالبًا) 22(الشامل ويبلغ عدد الطلبة حوالي 

يسـاهم أعضــاء هيئــة التـدريس فــي القســم فــي نمـو وتطــور الحركــة الرياضــية األردنيـة مــن خــالل عملهــم     

والمجلـس األعلـى     التطوعي في األندية الرياضية األردنية واللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة األولمبية األردنيـة 

  .للشباب

داخــل الجامعــة، كمــا يقــوم أعضــاء هيئــة       يــنظم القســم نــدوات ومحاضــرات فــي مجــال علــوم الرياضــة       

التدريس في القسم بإلقاء محاضـرات عامـة فـي المـدراس واألنديـة األردنيـة فـي مجـاالت التربيـة الرياضـية بشـكل            

  . عام ومجاالت علوم الرياضة على األخص

 ويشارك أعضاء هيئة التدريس في المـؤتمرات العلميـة فـي الـوطن العربـي، ويوجـد فـي القسـم مختبـرات         

اإلعــداد (الميكانيكــا الحيويــة، مختبــر فســيولوجيا النشــاط البــدني، مختبــر العــالج الطبيعــي و مركــز قمــة األداء     (

  ).النفسي للرياضيين

  

Sport.dept@yu.edu.jo 
  2664فرعي  0096227211111  هاتف 

    



350 
 

 

  ةعلـوم الرياضقسـم أسماء أعضاء الهيئة التدريسية في 

 البريد االلكتروني الرتبة  االسم
 AbuAredah@yu.edu.jo أستاذ فايز سعيد عودةالله أبو عريضة

 Hani_s@yu.edu.jo أستاذ هاني فريد السليم السالم 

 AlKurdi@yu.edu.jo أستاذ زياد درويش مصطفى الكردي

 rawashdeh_moh@yu.edu.jo أستاذ محمد أحمد حسن رواشده

 husruz@yu.edu.jo أستاذ حسين حسن مصطفى أبو الرز

  Hatamleh@yu.edu.jo أستاذ مشارك مازن رزق صالح حتامله

 ahayajneh@yu.edu.jo أستاذ مشارك أحمد علي عبدالفتاح هياجنه

 Al-Aly@yu.edu.jo أستاذ مشارك محمد محمود سليمان العلي

 Ahmedbataineh@yu.edu.jo أستاذ مساعد أحمد سالم بركات بطاينه

محاضر متفرغ وصفي محمد الفرحان خزاعله

  برتبة مساعد

drwasfi@yahho.com 

محاضر متفرغ خالد محمود الزيود

  برتبة مساعد

Alzyoud_kaled@yahoo.com 

محاضر متفرغ محمد فايز  عبد االطيف ابو محمد

  برتبة مساعد

 

 محمد بديوي محمود بني ملحم

  

محاضر متفرغ

  برتبة مساعد

mhmmedmelhim@yahoo.com 

  ghassab@yu.edu.jo مدرس المدرس إسماعيل غصاب إسماعيل محمود

 Basma@yu.edu.jo مدرس المدرسة بسمة أحمد عبد الغزاوي

 alali2000@yu.edu.jo مساعد تدريس محمد العائد العلي  السيد أحمد
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  قسم الرتبية البدنية
تحت  1995/1996هيكلة أقسام كلية التربية الرياضية في العام الدراسي  تم إنشاء القسم مع إعادة

مسمى قسم التدريب واأللعاب الرياضية، وجرى تعديل اسم القسم إلى قسم التربية البدنية وذلك في عام 

) 9(و منهم برتبة أستاذ،) 4(عضو هيئة تدريس ) 24(، ويبلغ عدد أعضاء هيئة التدريس في القسم 2003

مدربين ) 6(برتبة مدرس، ويعمل في القسم كذلك ) 7(برتبة أستاذ مساعد، و) 4(أستاذ مشارك، وبرتبة 

  .لمساعدة أعضاء هيئة التدريس في المساقات العملية

يطرح القسم برنامج ماجستير في التربية البدنية بمساري الرسالة والشامل ويبلغ عدد الطلبة حوالي 

المساقات العملية لطلبة البكالوريوس ومساقات االدارة في التربية  طالبًا و طالبة، ويطرح القسم) 41(

الرياضية واساليب التدريس والمناهج في التربية الرياضية والتدريب الرياضي لأللعاب الجماعية والفردية 

  .والتربوية

 ويساهم أعضاء هيئة التدريس في تدريب األندية الرياضية األردنية، وكذلك تقديم االستشارات 

الرياضية في مجال التدريب وإدارة النشاطات الرياضية وتحكيم األلعاب الرياضية، وكذلك يساهم أعضاء هيئة 

في األندية الرياضية األردنية واالتحادات الرياضية التدريس في القسم في نمو وتطور الحركة الرياضية األردنية 

  .األولمبية األردنية والمجلس األعلى للشباباألردنية المختلفة واللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة 

يشارك أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات والندوات العلمية التي تعقد في مختلف أنحاء الوطن 

العربي، كما ينظم القسم دورات تحكيم وتدريب في مختلف األلعاب الرياضية، كما ينظم بطوالت رياضية خاصه 

  .لرياضية بهدف تنشيطهم وتشجيعهم على اإلبداع والتميزبطلبة الكلية في مختلف األلعاب ا

  

 

Physicaledu@yu.edu.jo 
  2491فرعي  0096227211111  هاتف  
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  أسماء أعضاء الهيئة التدريسية في قسم التربية البدنية

  لكترونياإل يميلاإل الرتبة االسم
 Al-Momani@yu.edu.jo أستاذ مشارك زياد علي المومني

 Wezermass@yu.edu.jo أستاذ ابراهيم عيسى وزرمس

 prof_alideiry@yu.edu.jo أستاذ علي محمود الديري

 Makadmeh@yu.edu.jo أستاذ عبدالكريم حسن مخادمة

 Mardiny@yu.edu.jo أستاذ وليد هاشم مارديني

 Al-Wedian@yu.edu.jo أستاذ مشارك حسن محمود الوديان

 khasawneh@yu.edu.jo أستاذ مشارك كمال محمد خصاونة

 Sahmrokh@yu.edu.jo أستاذ مشارك نبيل محمد شمروخ

 ahmad.bataineh@yu.edu.jo أستاذ مشارك أحمد هزاع بطاينة

 abualkishek@yu.edu.jo أستاذ مشارك محمد ابو الكشك

 M_diabat@yu.edu.jo أستاذ مشارك محمد سالم أبو دولة

 Nart@yu.edu.jo أستاذ مشارك نارت عارف شوكه

 wrabadi@yu.edu.jo مشاركأستاذ  وصال جريس الربضي

 ahmad.okor@yu.edu.jo أستاذ مساعد أحمد أمين العكور

 ahmad.essa@yu.edu.jo أستاذ مساعد أحمد عبدالسالم البوريني

 rateb@yu.edu.jo أستاذ مساعد راتب محمد الداود

 muhammadkba@yu.edu.jo استاذ مساعد محمد خلف ذيابات

 Ghada@yu.edu.jo مدرس غادة محمد الخصاونة

 somaya@yu.edu.jo مدرس سمية محمد خويلة

 yazan.hadad@yu.edu.jo مدرس يزن سمير حداد

  مدرس امال سليمان الزعبي

 gaedmda@yu.edu.jo مدرس غيد مندوب عبيدات

  مدرس نزار الويسي

  مدرس بسام الخليفة
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  الرتبيــة الرياضيــةفــي كلـــية  الخطـة الدراســية لدرجــة البكــالوريوس
في جامعة اليرموك  التربية الرياضيةالخطة الدراسية التي تؤدي لنيل درجة البكالوريوس في كلية 

الصادرة وتعديالتها  1991لسنة ) 2(والصادرة وْفق تعليمات منح درجة البكالوريوس في جامعة اليرموك رقم 

 .1976لسنة ) 76(بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات في جامعة اليرموك رقم 
 
التربية    درجة البكالوريوس في يل نالخطة الدراسية التي تؤدي إلى  التربية الرياضيةتطرح كلية  -1

  .الرياضية

  التربيــــة الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوريوس في أقسام كلية  -2

 .ساعة معتمدة) 132(هو  الرياضية     
  اليرمــوكعة في جام 1991لسنة ) 2(تسري األحكام الواردة في تعليمات منح درجة البكالوريوس رقم  -3

 .التربية الرياضيةعلى كلية     
يتم القبول في الكلية حسب سياسة القبول في الجامعة في كل عام دراسي كما هو مبين في تعليمات قبول  -4

، ويتشرط على المقبولين اجتياز الفحص الطبي والمقابلة الشخصية الطلبة المعمول بها في الجامعة

 .وفحص القوام
من تعليمات ) 5(بعد إتمام المتطلبات الموضحة في المادة  التربية الرياضيةتمنح درجة البكالوريوس في  -5

  -:يلي كما  1991لسنة ) 2(رقم 
  التربيـة الرياضيـةتوزيـع متطلـبات الخطـة الدراسـية لـمنح درجـة البكـالوريوس فـي كلـية 

  ةــارياالختي  ةــاإلجباري  عدد الساعات  المتطــلبات

  15  12 27  جامعـة اتمتطلب

  6  15 21  ذكور كلــية اتمتطلب

  9  15 24  إناث كلــية اتمتطلب

  6  78 84  ذكور قسم التخصص اتمتطلب

  9  72 81  متطلبات قسم التخصص إناث

     132  المجمــوع

  
  ):ساعة معتمدة 27(متطلبات الجامعة  :أوًال

  .ساعة معتمدة 12:جباريةإ جامعة متطلبات .أ

   .ساعات معتمدة 15 :اختيارية جامعة متطلبات .ب
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    :كما يلي ساعة معتمدة )21( كليةالمتطلبات  :ثانيًا
 -:ساعة معتمدة وهي ) 15(متطلبات آلية إجبارية  

 عــدد السـاعـات المعتمدة  اســــم المســــاق  رمــز المسـاق
  المتطلب

  السـابق

  3 اإلعداد البدني  أ103ر.ت
   3  التربية الصحية  175ر.ت
 ب 106ر.ت 3 تدريس التربية الرياضية وأساليب طرق أ 262ر.ت
  3 التشريح وفسيولوجيا النشاط البدني أ 287ر.ت
  3 2مهارات الحاسوب  أ 101ح .ن
  

 :موزعة آما يليمتطلبات آلية اختيارية 
  -:لذآور من المساقات التاليةساعة معتمدة يختارها ا) 6(    

   -:من المساقات التالية ساعات معتمدة تختارها اإلناث) 9(    

  اســــم المســــاق  المسـاق رمــز 
  الساعات عــدد 

 المعتمدة
  المتطلب

  السـابق

  3 تاريخ التربية الرياضية وفلسفتها 152ر.ت

   3  نظريات تعليم وتدريب األلعاب الصغيرة  ب208ر.ت

   3 ألعاب السالحنظريات تعليم وتدريب   أ220ر.ت

  3 الترويح  والكشافة أ254ر. ت

  3 التربية الحركية والقوام أ261ر.ت

   3  االمكانات والمنشأت الرياضية  أ290ر.ت

العالقات  العامة والتسويق في التربية   أ291ر.ت

  الرياضية

3   

   3  البحث العلمي في التربية الرياضية  317ر .ت

 252ر.ت  3  التعلم والتطور الحركي  أ352ر.ت

  271ر.ت  3  برامج التربية الرياضية المعدلة  أ371ر.ت

 252ر .ت  3  سيكولوجية التدريب و المنافسات  أ452ر .ت

  252ر.ت  3  علم النفس الرياضي التأهيلي  ب452ر.ت
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  :متطلبات التخصص :ثالثًا

إلى مقسمة ساعة متعمدة لإلناث ) 81(ساعة معتمدة للذكور، و) 84(التخصص ويخصص لها متطلبات 

  -:كما يليمتطلبات إجبارية واختيارية 

ساعة ) 72(للذكور، و ساعة معتمدة) 78(إجبارية ويخصص لها ويخصص لها  تخصصمتطلبات   1/1

  -:موزعة كما يلي متعمدة لإلناث

 ،ج211ر .ت ، ب211ر.،  ت176ر.،  ت154ر .أ،  ت142ر.ت  أ،141ر.أ،  ت116ر.تب، 106ر.ت

،  271ر .ت،   252ر.ت  ،أ244ر.ت،  أ243ر.ت،  أ242ر.ت،  أ241ر.ت،  أ218ر.ت،  216ر.ت

 أ، 383ر .ت، 363ر.أ،  ت344ر.ت  أ،343ر.أ،  ت318ر.تج،   311ر .ت،  أ311ر.ت  ،289ر.ت

  . أ462ر .ت،  461ر.ت،  457ر.ت

  ساعة معتمدة ) 99(أن يكون الطالب أنهى بنجاح دراسة ) أ462(ر .من شروط التسجيل لمساق ت*    

  .من الخطة الدراسية      
  -:مقسمة إلى مجموعتين كما يلياالختيارية  التخصصمتطلبات    1/2

  -:موزعة كما يلي )أ  ( المجموعة  

  -:للذكور يدرسها الطالب من المساقات التالية ساعات معتمدة) 3(          

  -:ساعات متعمدة لإلناث تدرسها الطالبات من المساقات التالية) 6(  

  .418ر.ت ،ب411ر.ت، أ411ر.ت ،316ر .ب، ت303ر.ت، 238ر.ت، ب234ر.ت    

  - ):ب(المجموعة   

  -:وهي  منها ساعات متعمدة) 3(ويدرس الطلبة         

  .         444ر.ت، 443ر.ت، 342ر.ت، 341ر.ت           
 

  -:هيساعة متعمدة لإلناث و) 72(للذآور و ساعة معتمدة ) 78(اإلجبارية التخصص تفاصيل متطلبات 

 المســاق  اسم المساق رمـز
 عـدد السـاعـات

 المعتمدة
  المتطلب

 السابق
   3  التمرينات البدنية  ب106ر.ت

  3 العاب القوىتعليم  أ116ر.ت

  3 ذكورلل/ كرة القدم تعليم  أ141ر.ت

  3 الكرة الطائرة تعليم  أ142ر.ت

   3  الرياضيعلم االجتماع   154ر .ت

   3  اإلصابات الرياضية وطرق عالجها وإسعافها  176ر.ت

  3 ذكورلل/ الجمباز تعليم  ب211ر.ت

    3  لإلناث /الجمباز واإليقاع الحركي تعليم   ج211ر .ت

 أ116ر.ت 3 العاب القوى نظريات تدريب  أ216ر.ت
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 المســاق  اسم المساق رمـز
 عـدد السـاعـات

 المعتمدة
  المتطلب

 السابق
  3 السباحة تعليم  أ218ر.ت

 أ141ر.ت  3 ذكور لل /كرة القدم نظريات تدريب  أ241ر.ت

 أ142ر.ت 3 الكرة الطائرةنظريات تدريب  أ242ر.ت

  3 كرة السلةتعليم  أ243ر.ت

  3 كرة اليد تعليم  أ244ر.ت

  3 علم النفس الرياضيمباديء  252ر.ت

   3  الحاالت الخاصة في التربية الرياضية  271ر .ت

   3  القياس والتقويم في التربية الرياضية 289ر.ت

 ب211ر.ت  3  للذكور /الجمباز نظريات تدريب   أ311ر.ت

/ الجمباز واإليقاع الحركي نظريات تدريب  ج311ر .ت

  لإلناث
  ج211ر.ت  3

  أ218ر.ت  3 السباحة نظريات تدريب   ا318ر.ت

  أ243ر.ت  3 السلة  كرة  نظريات تدريب  أ343ر.ت

  أ244ر.ت  3 يد ال  كرة نظريات تدريب  أ344ر.ت

    3  التدريب الرياضيمبادئ   363ر.ت

  أ287ر.ت 3 الحيوية الميكانيكاوعلم الحركة  أ383ر.ت

    3  االدارة والتنظيم في التربية الرياضية  457ر.ت

    3  مناهج التربية الرياضية  461ر.ت

  أ262ر.ت  6  *التربية العملية و التدريب الميداني   أ462ر .ت

  ساعة معتمدة ) 99(الطالب أنهى بنجاح دراسة أن يكون ) أ462(ر .من شروط التسجيل لمساق ت*    

  .من الخطة الدراسية      
  -:المقسمة إلى مجموعتين كما يلي االختيارية  التخصص  متطلبات تفاصيل 

  -:موزعة كما يلي )أ  ( المجموعة

  - :للذكور يدرسها الطالب من المساقات التالية ساعات معتمدة) 3(        

  - :متعمدة لإلناث تدرسها الطالبات من المساقات التاليةساعات ) 6(        
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  رمـز

 المساق
 اسم المســاق

عـدد 

 السـاعـات
 المعتمدة

  المتطلب

 السابق

  3 لعاب  المضربأنظريات تعليم وتدريب  ب234ر.ت
  3 العروض الرياضية  238ر.ت
  3 لعاب الدفاع عن النفسأ نظريات تعليم وتدريب ب303ر.ت
  أ216ر .ت  3   لعاب قوىأالتخصص في  316ر .ت

 أ311ر.ت  3  للذكور/ جمباز  التخصص في ال أ411ر.ت
 /  الجمباز واإليقاع الحركيالتخصص في   ب411ر.ت

 لإلناث 
  ب311ر.ت  3

 أ318ر.ت  3 سباحة التخصص في ال 418ر.ت
  

              -:ساعات معتمدة وهي) 3(يختار الطلبة الذكور واالناث منها ) : ب(المجموعة 

 رمـز

 المساق
 اسم المســاق

  عـدد السـاعـات

 المعتمدة
  المتطلب

 السابق
 أ241ر.ت 3  للذكور/ كرة القدم التخصص في  341ر.ت
 أ242ر.ت  3 كرة الطائرة التخصص في   342ر.ت
 أ343ر.ت  3  كرة السلة التخصص في   443ر.ت
 أ344ر.ت  3  كرة اليد التخصص في   444ر.ت

  

  

  لكلية التربية الرياضيةمـدلـول أرقـام العشـرات فـي الخطـة الدراسـية 

  .ألعاب صغيرة،إعداد بدني، تمرينات، ألعاب الدفاع عن النفس، الرياضة في حياتنا)   0( 

  ).جمباز، جمباز وإيقاع حركي، سباحة ، ألعاب قوى، رفع أثقال( الرياضات الفردية )   1( 

  ).وندو، كراتيه، مالكمه، مصارعه، ألعاب السالحتايك( المنازالت )   2( 

  .وعروض رياضية) تنس، سكواش، كرة طاولة، ريشة(ألعاب المضرب )   3( 

  ).كرة قدم، كرة طائرة، كرة سلة ، كرة يد( األلعاب الجماعية )   4( 

اجتماع، ترويح علم نفس، تعلم وتطور حركي، سيكولوجيا، إدارة وتنظيم، علم (المساقات التربوية )  5( 

  ).وكشافة

طرق وأساليب تدريس، مناهج التربية الرياضية، تربية حركية وقوام، مبادي التدريب الرياضي، تربية )   6( 

  .عملية وتدريب ميداني

التربية الصحية، اإلصابات الرياضية، الحاالت الخاصة، برامج التربية الرياضية المعدلة، اللياقة البدنية )  7( 

  .للجميع

التشريح وفسيولوجيا النشاط البدني، قياس وتقويم، علم الحركة والميكانيكا ( المساقات العلمية)  8( 

  ).الحيوية

  .العالقات العامة والتسويق الرياضي، اإلمكانات والمنشآت الرياضية)   9( 
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  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

لتتـولى تنظـيم شـؤون     1977في األول مـن حزيـران عـام    انشئت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 

تقــوم العمــادة بتقــديم التســهيالت الالزمــة لمتابعــة المســتجدات   . البحــث العلمــي والدراســات العليــا فــي الجامعــة  

ــين     . المتعلقــة بالبحــث العلمــي بمــا يتناســب مــع احتياجــات المجتمــع المحلــي       كمــا تقــوم العمــادة بالتنســيق مــا ب

ء الهيئة التدريسية والدوائر االدارية فيما يتعلـق بمشـاريعهم البحثيـة وازالـة العوائـق التـي قـد        الباحثين من اعضا

  .تعترضها

كما دأبت العمادة منذ نشأتها على التعاون مع المعاهد العلميـة واالكاديميـة المحليـة فـي مجـاالت البحـث العلمـي        

  .والرسائل الجامعية وتبادل المشورات والخبرات ، خاصة فيما يتعلق بتقييم البحوث

هذا وقد ساهم فـي تطـوير العمـادة منـذ تأسيسـها نخبـة مـن االسـاتذة المتميـزين الـذين اسـهموا بـاثراء مسـيرة              

  .البحث العلمي

  : ويتولى متابعة شــــؤون العمادة مجلسان يرأسهما عميد البحث العلمي والدراسات العليـــا هما

  .ليامجلس البحث العلمي و مجلس الدراسات الع

  :وتضم العمادة ثالثة اقسام هي

  

  : قسم البحث العلمي

يتولى مسؤولية تنظيم شؤون البحث العلمي في الجامعة ومتابعتها، وقد حرص القسم منذ البداية علـى  

تأديــة دوره علــى أفضــل وجــه للنهــوض بالبحــث العلمــي وتطــويره والرقــي بــه إلــى أفضــل مســتوى ممكــن ضــمن        

ويقــوم القســم بتنظــيم البحــث العلمــي وتشــجيعه ودعمــه ومتابعــة نشــره وتطبيــق    . ةالظــروف واإلمكانيــات المتاحــ

  .نتائجه بما يؤدي إلى خدمة المجتمع في مختلف ميادين المعرفة

تبادل المعلومات في مجال البحث العلمـي بـين الجامعـة والجامعـات األردنيـة والعربيـة والعالميـة        ب كما يقوم القسم

إعداد وتوثيق اإلحصاءات والتقارير الدورية فيما يتعلق بمجال البحـث  وكذلك  قةوالمؤسسات البحثية ذات العال

  . العلمي في الجامعة

  

  : قسم النشر

نشـر المجـالت العلميـة والـدوريات العلميـة المحكمـة التـي        : وتتمثل مهام هذا القسم في محورين أولهما

بحـاث اليرمـوك وسلسـلة    أسلسلة العلـوم االساسـية والهندسـية ومجلـة     / بحاث اليرموكأتصدر عن الجامعة مجلة 

ــة فــي          ــة، اضــافة الــى إصــدار المجــالت االردنيــة العلميــة العالميــة المحكمــة والموطن العلــوم االنســانية واالجتماعي

  :جامعة اليرموك بدعم من صندوق دعم البحث العلمي وزارة التعليم العالي وهي

  .نية في العلوم التربويةالمجلة االرد •

 .المجلة االردنية في الكيمياء •
 . المجلة االردنية في الفيزياء •
 .المجلة االردنية لللغات الحديثة وآدابها •
 .المجلة االردنية للرياضيات واالحصاء •
 .المجلة االردنية للفنون •
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  .التدريسية والعاملين في الجامعةنشر الكتب والكتب المترجمة والتقارير والنشرات العضاء الهيئة : وثانيهما

  :قسم الدراسات العليا

  : يشرف القسم على تنفيذ التعليمات المتعلقة بالدراسات العليا ضمن االجراءات التالية

  .قبول الطلبة بالتعاون مع االقسام االكاديمية في الجامعة ومتابعة مسيرتهم الدراسية

لدراسـات العليـا وكـذلك تعـديل الخطـط الدراسـية المقدمـة مـن         التوصية لمجلس العمداء بانشاء بـرامج جديـدة ل  

 .االقسام االكاديمية
 .الخطط الدراسية وتطويرها في ضوء توصيات مجالس االقسام والكليات في الجامعة

 .منح الجرايات التدريسية والبحثية للطلبة المتفوقين
  .مستجداتاقتراح تعديالت للتعليمات المتعلقة بالدراسات العليا في ضوء ال

  

للمزيــد مــن المعلومــات عــن عمــادة البحــث العلمــي والدراســات العليــا يـــُرجى مراجعــة دليــل الدراســات   :مالحظــة

  .العليا والبحث العلمي وموقع العمادة

  

  

http://graduatestudies.yu.edu.jo 
Scientificresearch.fac@yu.edu.jo  

  2460/2071فرعي  0096227211111  هاتف  
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  برامج الدكتوراه في جامعة الريموك
  

  شروط القبول 

مـن جامعـة أو كليـة معتـرف بهـا، وأن تكـون هـذه         اأن يكون المتقدم حاصًال على درجـة الماجسـتير أو مـا يعادلهـ    

 .الدرجة مسبوقة بدرجة البكالوريوس أو ما يعادلها
ــذي يرغــب            ــه للدراســة المتخصصــة فــي القســم ال ــالوريوس والماجســتير فــي موضــوع يؤهل أن تكــون درجــة البك

  .بااللتحاق به

متطلــب اللغـة األجنبيــة، وتعليمــات  أن يحقـق شــروط القبـول الصــادرة وفــق قـرار مجلــس التعلـيم العــالي بمــا فيهـا      

 .الدراسات العليا المعمول بها في جامعة اليرموك
  

  الحدود الدنيا والعليا لنيل درجة الدكتوراه

الحــد األدنــى خمســة فصــول دراســية والحــد األعلــى عشــرة فصــول دراســية، وال يحســب الفصــل الصــيفي لهــذا         

 .الغرض
 .ن دراسيينيجوز تمديد الحد األعلى في حاالت مسوغة فصلي

بقـرار مـن العميـد    ) باسـتثناء الفصـل الصـيفي   (فصـول دراسـية متصـلة أو منفصـلة      3يحق للطالب التأجيل لمـدة  

 .بناء على توصية لجنة الدراسات العليا في القسم
  

  متطلبات نيل درجة الدكتوراه

 ، 80%فما فوق بمعدل تراكمي ال يقل عن ) 700(ساعة معتمدة من مساقات مستوى ) 36(دراسة 
 .ساعة اختياريه) 15(ساعة إجباريه و ) 21(

 .ساعة معتمدة مخصصة للرسالة) 18(تسجيل 
 .اجتياز المساقات االستدراكية التي يحددها القسم خالل السنة األولى وال تدخل في المعدل التراكمي

  

  العبء الدراسي

ســاعة معتمــدة، ) 12(ســاعات معتمــدة، والحــد األعلــى  ) 6(الحــد األدنــى للعــبء الدراســي فــي الفصــل الواحــد   

سـاعات معتمـدة، ويجـوز بموافقـة القسـم األكـاديمي أن يكـون الحـد         ) 6(والحد األقصى في الفصل الصـيفي هـو   

وز فــي حــاالت اســتثنائية تمديــد الحــد   ســاعات معتمــدة، ويجــ ) 3(األدنــى للعــبء الدراســي فــي الفصــل الواحــد    

  .األعلى فصلين دراسيين
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  برامج املاجستري في جامعة الريموك
  

  شروط القبول 
  

فــي موضــوع  أو كليــة معتــرف بهــا أو مــا يعادلهــا مــن جامعــة أن يكــون المتقــدم حاصــًال علــى درجــة البكــالوريوس 

 . يؤهله للدراسة المتخصصة في القسم الذي يرغب بااللتحاق به
، والتعليمـات النافـذة   متطلب اللغة األجنبيةأن يحقق شروط القبول وفق قرارات مجلس التعليم العالي بما فيها 

  .في جامعة اليرموك

  

  الحدود العليا والدنيا لنيل درجة الماجستير
  

  .الحد األدنى ثالثة فصول دراسية، و الحد األعلى ستة فصول دراسية وال يحسب الفصل الصيفي لهذا الغرض

بقـرار مـن العميـد    ).باستثناء الفصـل الصـيفي  ( ينأو منفصل ينمتصل فصلين دراسيينيحق للطالب التأجيل لمدة 

 .بناء على توصية لجنة الدراسات العليا في القسم
 .يجوز تمديد الحد األعلى في حاالت مسوغة فصلين دراسيين

  

  متطلبات نيل درجة الماجستير
  

في مسـار  (ساعات معتمدة رسالة ) 9(عتمدة من مساقات الخطة الدراسية وساعة م) 24(دراسة ما ال يقل عن 

 ).الرسالة
فــي مســار االمتحــان  (ســاعة معتمــدة مســاقات، واجتيــاز االمتحــان الشــامل بنجــاح   ) 33(دراســة مــا ال يقــل عــن  

 .)الشامل
ــب مســاقات اســتدراكية يحــددها القســم ويجــب دراســتها خــال          ل الســنة يجــوز أن تشــمل الخطــة الدراســية للطال

 .األولى، ويشترط نجاح الطالب بها، وال تدخل في معدله التراكمي
  

  

  العبء الدراسي
  

ساعة بما فيه المساقات االستدراكية في الفصـلين األول والثـاني،   ) 12(ساعات والحد األعلى ) 6(الحد األدنى 

  .ساعات في الفصل الصيفي) 6(والحد األعلى 
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  )غري مسرتدة(إرفاقها بالطلب األوراق الثبوتية الواجب 
  :المتقدمون األردنيون

 :صور مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن
شهادة البكالوريوس للمتقدمين لبـرامج الماجسـتير، وعـن شـهادات البكـالوريوس والماجسـتير للمتقـدمين لبـرامج         

  .الدكتوراه

الماجستير وكشـف عالمـات البكـالوريوس والماجسـتير للمتقـدمين      كشف عالمات البكالوريوس للمتقدمين لبرامج 

 .لبرامج الدكتوراه
بإمكان الطالـب تصـديق صـور عـن الشـهادات مـن عمـادة شـؤون الطلبـة فـي جامعـة اليرمـوك إذا كـان              : (مالحظة 

 ).يحمل الشهادات األصلية مصدقة من وزارة التعليم العالي األردنية
لمدنية عن شـهادة المـيالد، وجـواز السـفر، والبطاقـة الشخصـية، ودفتـر العائلـة         صور مصدقة من دائرة األحوال ا

 ).صفحة الطالب وولي األمر(
فمـا بعـد، أو شـهادة إنهـاء الخدمـة أو       1989صورة مصدقة عن دفتر خدمة العلم للذكور األردنيين من مواليـد  

 .اإلعفاء منها
لقـوات المسـلحة األردنيـة، أو األمـن العـام، أو أيـة جهـة        كتاب عدم ممانعة بااللتحـاق بالدراسـة لمـن يعملـون فـي ا     

 .أخرى تشترط حصول المتقدم على موافقتها المسبقة
 .معـــادلة مـــن وزارة التعليــــــم العــــالي للشــــهادات غير األردنيــــــــة التـــــــي تحتـــــاج إلى مـــعادلة

ـــالمات  للشــهادات التــي تكــون  (فــي الجامعــة الصــادرة عنهــا تلــك الشــهادات   ) Grading System(نــــــــــظام العــــــ

 ).بنظام النقاط أو األحرف
 ).6×  4(صورتان شخصيتان قياس 

إيصال بقيمة خمسة عشر دينارًا تدفع للدائرة المالية فـي جامعـة اليرمـوك، وذلـك عـن كـل طلـب التحـاق ببرنـامج          

 .مي في الجامعة للطلبة األردنيينالماجستير أو الدكتوراه يقدمه أي قسم أكادي
 .قسيمة عالمة امتحان مقدرة اللغة األجنبية

 .وصورة أخرى عن هذه األوراق -
  

 :المتقدمون غير األردنيين
  .صورة عن شهادة الثانوية العامة    -1

  :يةصورة مصدقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونسخة أخرى غير مصدقة من الوثائق التال   -2

ــهادة   - ــرج (شــ ــة تخــ ــالوريوس     ) وثيقــ ــهادات البكــ ــن شــ ــتير وعــ ــرامج الماجســ ــدمين لبــ ــالوريوس للمتقــ البكــ

  .والماجستير للمتقدمين لبرامج الدكتوراه

كشــف عالمــات البكــالوريوس للمتقــدمين لبــرامج الماجســتير وكشــف عالمــات البكــالوريوس والماجســتير        -

  .للمتقدمين لبرامج الدكتوراه

  .جواز السفر صورة عن    -3

للمتقــدمين الســعوديين،  .(المعتمــدة لــدى دولــة المتقــدم   الجهــةمــن ) عــدم ممانعــة (موافقــة علــى الدراســة     -4

  ). الكويتيين، والعمانيين

  .معـــادلة مـــن وزارة التعليــــــم العــــالي للشــــهادات غير األردنيــــــــة التـــــــي تحتـــــاج إلى مـــعادلة  -5
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ـــالمات     -6 ـــظام العــــــ مــن الجامعــة الصــادرة عنهــا تلــك الشــهادات، للشــهادات التــي     ) Grading System(نـــــــ

  .تكون بنظام النقاط أو األحرف

  ).6×  4(قياس ) 2(صورة شخصية عدد     -7

  .قسيمة عالمة امتحان مقدرة اللغة األجنبية   -8

 
  الرسوم الجامعية

  
  

 التخصص/ البرنامج 
رسوم التي تستوفى من ال

الطلبة األردنيين 

 )بالدينار األردني(

الرسوم التي تستوفى من الطلبة غير 

 )بالدوالر األميركي(األردنيين 

 للساعة المعتمدة 225 للساعة المعتمدة 70 اإلنسانيات/ الماجستير -
 للساعة المعتمدة 300 للساعة المعتمدة 80 العلمية/الماجستير  -
 للساعة المعتمدة 300 للساعة المعتمدة  80 هندسة/ الماجستير -
 للساعة المعتمدة 350 للساعة المعتمدة  100 اإلنسانية/الدكتوراه  -
رســـوم تقـــديم طلـــب التحـــاق لمـــرة   -

واحــدة فــي أي مــن بــرامج الدراســات  

  )الماجستير والدكتوراه(العليا 

15 - 

فـي أي  ) مـرة واحـدة  (رسم التحاق  -

بــــــــرامج الدراســــــــات العليــــــــا   مــــــــن 

 )الماجستير والدكتوراه(
150 600 

 للفصل الواحد 14 للفصل الواحد 10 رسوم خدمات تكنولوجيا معلومات -
 للسنة الكاملة 50 للسنة الكاملة 25 رسوم خدمات إنترنت -
 187.5 25 رسوم أخرى -

 )في كل فصل(رسوم استخدام مصادر تعليمية وبحثية 
  200  40 الكليات اإلنسانية/ ماجستير  -
ــتير  - ــة  / ماجســــــ ــات العلميــــــ الكليــــــ

  400  75 والهندسية

  400  75 الكليات اإلنسانية/   دكتوراه -
 تكاليف الدراسات العليا في ضوء الرسوم الجامعية

 11.000  - 10.000 3500  - 3000 ماجستير التخصصات اإلنسانية -
ــة   - ماجســــــتير التخصصــــــات العلميــــ

 والهندسية
3500 -  4000 13.900 -  14.900 

 20.600  - 19.600 6500  - 5500 دكتوراه التخصصات اإلنسانية -
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 برامج الدراسات العليا في جامعة الريموك
 
  ) برنامجًا  18 – برامج الدكتوراه(

 
 التخصص القسم الكلية

 اللغة والنحو-  اللغة العربية • اآلداب
 األدب والنقد -
  اللغويات العربية التطبيقية -

  التاريخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمية-  التاريخ •

  التاريخ الحديث والمعاصر -

  اإلدارة التربوية-  اإلدارة وأصول التربية •  التربية

  أصول التربية -

 علم النفس التربوي-  اإلرشاد وعلم النفس التربوي •
  القياس والتقويم -

  اإلرشاد النفسي -

منــــــاهج الدراســــــات االجتماعيــــــة وأســــــاليب -  المناهج والتدريس •

  تدريسها

  مناهج اللغة العربية وأساليب تدريسها -

  مناهج اللغة االنجليزية وأساليب تدريسها -

  .مناهج العلوم وأساليب تدريسها -

  الشريعة والدراسات

  

  اإلسالمية

  التفسير وعلوم القرآن- أصول الدين •

 ف وعلومهالحديث الشري -

  االقتصاد والمصارف اإلسالمية-  االقتصاد والمصارف اإلسالمية •

  التربية اإلسالمية- الدراسات اإلسالمية •
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 )برنامجًا   72-برامج الماجستير( 

  التخصص القسم الكلية
 المسار

 شامل  رسالة

  اآلداب

 ونقد أدب-  اللغة العربية •

  ونحو  لغة -

 
  

  

  

  اللغة اإلنجليزية •

  

 ونقد أدب-

  لغويات -

  

  

  

  

   ترجمة- الترجمة •
  -  اللغة الفرنسية- اللغات الحديثة •
  التاريخ •

  

 إسالمي تاريخ-

  تاريخ حديث معاصر -

  

 
  

  

   جغرافيا- الجغرافيا •
    الدولي  االقتصاد السياسي-  العلوم السياسية •
   علم االجتماع-  علم االجتماع •

  العلوم

 الفيزياء-  الفيزياء •

  الفيزياء النووية -

  

 
-  

 

 -  الكيمياء-  الكيمياء •
 -    العلوم الحياتية-  العلوم الحياتية •
 -   التقانات الحيوية- 
   الرياضيات-  الرياضيات •
   اإلحصاء-  اإلحصاء •
 علوم األرض-  علوم األرض والبيئة •

  علوم البيئة -

  

 
-  
- 

  تكنولوجيا

  

  * المعلومات

  -    الحاسوب علوم-  الحاسوب علوم •
نظـــــــــــم المعلومـــــــــــات  •

  الحاسوبية

   نظم المعلومات الحاسوبية-
 

 
 

نظـــــــــــم المعلومـــــــــــات  •

 اإلدارية
 -  نظم المعلومات اإلدارية-

 
 
 

  اإلداريةاالقتصاد والعلوم 

      االقتصاد -  االقتصاد •
    إدارة األعمال -  إدارة األعمال •
  إدارة عامة -  إدارة عامة •

  إدارة -
  **إدارة الخدمات الصحية -

  
- 
- 

  
 
  

    المحاسبة -  المحاسبة •

                                                      
إدارة تكنولوجيا : تقدم آلية تكنولوجيا المعلومات أربعة برامج ماجستير أخرى باالشتراك مع جامعة ساندرالند هي  *

  .بيقات التجارة االلكترونيةالمعلومات، التجارة االلكترونية، نظم المعلومات الحاسوبية، تط
  .برنامج مشترك مع آلية الجراحين االيرلندية الملكية ** 
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  التخصص القسم الكلية
 المسار

 شامل  رسالة
ة  • وم المالي العل

  والمصرفية
    العلوم المالية والمصرفية -

  التربية

  إدارة تربوية -  اإلدارة وأصول التربية •
  أصول التربية -
  اإلشراف التربوي -

  
  

-  

  
  
  

ادي  • نفس اإلرش م ال عل
  والتربوي

  علم النفس التربوي -
  إرشاد نفسي -
  القياس والتقويم -
  التربية الخاصة  -

  
  
  
  

  
  
  
  

  

  
  المناهج والتدريس •

اليب   - ة وأس ة العربي اهج اللغ من
  تدريسها

اليب    - ة وأس مناهج اللغة اإلنجليزي
  تدريسها

  مناهج العلوم وأساليب تدريسها -
اليب  - يات وأس اهج الرياض من

  تدريسها
ات - اهج الدراس ة  من االجتماعي

  وأساليب تدريسها
اليب   - ة وأس ة المهني اهج التربي من

  تدريسها
  تقنيات التعليم -

  
  

  
  

 
  

  
  

  
-  

  
  

  
  

  
  

 
  

  
  

  
  
  

  

  الشريعة

      أصول الدين -  أصول الدين  •
    الفقه وأصوله - الفقه واصوله •
ارف   • اد والمص االقتص

 اإلسالمية 
      االقتصاد والمصارف اإلسالمي -

    التربية اإلسالمية -   الدراسات اإلسالمية •

  التربية الرياضية
     علوم الحرآة/ علوم الرياضة -  علوم الرياضة •

    التربية البدنية - التربية البدنية •

  القانون التجاري - القانون الخاص • القانون
 القانون المدني

  
 

  
  

     القانون اإلداري القانون العام •

للهندسة  الحجاوي
  التكنولوجية

  هندسة الحاسوب •
  
  
 هندسة االتصاالت •
  هندسة القوى الكهربائية •

  األتمتة الصناعية -
  النظم المضمنة -
  االتصاالت الالسلكية -
  هندسة القوى الكهربائية -

  
  
  
  

-  
  
  
  

 اآلثار
  واألنثروبولوجيا

  

  اآلثار •

  اآلثارالقديمة
 اآلثار اإلسالمية
 اآلثار الكالسيكية

 )موقوف حاليٍا(المسكوآات 
  العلوم التطبيقية في اآلثار 

 
  
  
  
  

-  
-  
-  
-  
- 

  األنثروبولوجيا االجتماعية األنثروبولوجيا •
  األنثروبولوجيا العضوية

  
  

-  
-  

  -   النقوش - النقوش •
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  التخصص القسم الكلية
 المسار

 شامل  رسالة
صيانة المصادر التراثية  •

  وإدارتها
  
 

  إدارة المصادر التراثية -
  صيانة التراث الحضاري -
ار     - ة في اآلث م  /العلوم التطبيقي عل

   1القياسات األثرية

  
  
  

  
  
  

  -   2لسياحةا - السياحة •

  السياحة - السياحة •  السياحة
  إدارة الفنادق -

-  
-  

  
  

  الفنون الجميلة
  الفنون التشكيلية •
  الموسيقا •
  

  الفنون التشكيلية -
  الموسيقا -

  
  

-  
- 

     اإلعالم -  قسم الصحافة • االعالم
 

    

                                                      
  .يطرح هذا البرنامج حاليًا في قسم اآلثار  1
 .توطينه في كلية السياحة تمهذا البرنامج   2
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  لبةـؤون الطــادة شـعم

     ومميـز فـي تحقيـق رسـالة الجامعـة باعتبـار الطلبـة        تضطلع عمادة شؤون الطلبة فـي الجامعـة بـدوٍر كبيـر

ــة          ــية واالجتماعيـ ــة النفسـ ــا المختلفـ ــياتهم بجوانبهـ ــاء شخصـ ــي بنـ ــتم فـ ــة، فتهـ ــة والتربويـ ــة التعليميـ ــور العمليـ محـ

واألكاديميـــة، وتســـعى إلدمـــاجهم فـــي المجتمـــع الجـــامعي مـــن خـــالل أنشـــطتها المتنوعـــة والهادفـــة لترســـيخ قـــيم   

  .الحة لديهمالديمقراطية والمواطنة الص

وتعمل العمادة كهمزة وصل بين الطلبة ووحدات الجامعة المختلفة من جهة والمجتمع المحلي من جهـٍة  

ــية         ــاتهم الرياضـ ــاطاتهم وهوايـ ــة نشـ ــة لممارسـ ــة الجامعـ ــبة لطلبـ ــروف المناسـ ــق والظـ ــوفر المرافـ ــث تـ ــرى، حيـ أخـ

  .واالجتماعية والثقافية والفنية على مدار العام الدراسي

ات العمــادة وأنشــطتها لتشـمل تنظــيم المهرجانــات الثقافيــة والفنيـة والرياضــية التــي تصــقل   وتتنـوع خــدم 

بالمناسـبات   احتفـاءً هوايات ومواهب الطلبة لترفدها إلى المجتمع المحلي، وإقامـة االحتفـاالت وتنظـيم المعـارض     

ورعايــة الطلبــة الوافــدين مــن الوطنيــة المختلفــة، إضــافة لتقــديم الخــدمات اإلرشــادية الفرديــة والجماعيــة للطلبــة،  

  .عرٍب وأجانب وتأمين إقامتهم واإلشراف على أنشطتهم

النشاط الثقافي والفني، والخـدمات الطالبيـة، والرعايـة الطالبيـة، والنشـاط      : تضم العمادة أربع دوائر هي

  .للتأهيل الوظيفي/ الثاني للتنمية هعبد اللالرياضي، إضافة للديوان ومكتب صندوق الملك 

  يــي والفنـاط الثقافـرة النشـدائ
بهــدف إعــداد وتنظــيم األنشــطة الثقافيــة والفنيــة الهادفــة لصــقل شخصــيات     1992أنشــئت الــدائرة عــام  

  .الطلبة وإشراكهم بفاعلية في الحياة الجامعية ليكونوا بناة المستقبل وغده المشرق

ــدائرة إصــدار صــحيفة     ــولى ال ــة اليرمــوك "تت ــة نشــ  " طلب ــة   المتخصصــة بتغطي اطات عمــادة شــؤون الطلب

ودوائر الجامعة وتعتبر مختبر تدريبي للطلبة في المجال اإلعالمي، وتتبنى مواهـب الطلبـة وإبـداعاتهم المختلفـة،     

، وتنظـيم المسـابقات الثقافيـة والفنيـة     "السـنابل "وتعنى بإعداد ومتابعة إخراج وطباعة الكتـاب السـنوي للجامعـة    

لقرآن الكـريم، والقصـة القصـيرة، والشـعر، والمقـال والتحقيـق الصـحفي، وكتابـة         لطلبة الجامعة في مجاالت حفظ ا

المسرحية، وفن الرسم التشكيلي، وفن الكاريكاتير، والخط العربي، والغناء والعزف الفردي والجمـاعي، والعـرض   

  .المسرحي، والتصوير الفتوغرافي

فــرق الموســيقية والفلكلوريــة للعمــادة  وتشــرف الــدائرة علــى األنشــطة الفنيــة والترويحيــة، حيــث تحيــي ال  

الحفــالت الفنيــة فــي الجامعــة وتشــارك فــي الفعاليــات المختلفــة التــي تــدعى إليهــا داخــل المملكــة وخارجهــا لتقــديم  

التراث الموسيقي والفلكلـور األردنـي بشـكل مميـز، وتشـرف أيضـًا علـى المرسـم الجـامعي واسـتوديوهات الخـزف            

الشطرنج، والبلياردو، وتـنس  "نية وتنظيم البطوالت الخاصة باأللعاب الترويحية والفسيفساء وإقامة المعارض الف

  ".الطاولة

كما تشـرف علـى نشـاطات اتحـاد طلبـة الجامعـة واألنديـة الطالبيـة فـي العمـادة، والـرحالت الداخليـة والخارجيـة،              

  .والمشاركة في تنظيم حفالت تخريج طلبة الجامعة
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ة الـوالء واالنتمـاء لـدى الطلبـة بـإطالعهم علـى معـالم النهضـة الشـاملة التـي           لتنميـ " اعرف وطنـك "وتنفذ برنامج 

  .تشهدها المملكة

ــة أقســام هــي    ــدائرة أربع ــة، والتصــوير       : وتضــم ال ــات الطالبي ــي، والهيئ ــافي واإلعالمــي، والنشــاط الفن النشــاط الثق

  .واألرشفة

  ةـالبيـات الطــدمـرة الخــدائ
ــدائرة عــام    ــى  1984أنشــئت ال ــوفير       وتعن ــدائرة ت ــولى ال ــة األساســية، حيــث تت ــديم الخــدمات الطالبي بتق

خدمات الرعاية الصـحية والتـأمين للطلبـة واسـتكمال اإلجـراءات الخاصـة بتقـديم الحـوافز للطلبـة المشـاركين فـي            

األنشــــطة الجامعيــــة والقــــروض والمــــنح والتشــــغيل والمســــاعدات التــــي تقــــدمها وزارة التعلــــيم العــــالي للطلبــــة   

  .نالمحتاجي

كما تتولى إعداد ملف المعلومات األساسية المحوسب لكل طالب وإصدار الهويات الجامعيـة، وشـهادات   

إثبــات النفقــة الخاصــة وحســن الســلوك، إضــافة لمتابعــة االشــتراك فــي الصــناديق البريديــة، وتــوفير ســكن خــارجي  

  .للطالبات وإدارته واإلشراف عليه، وإصدار دليل الطالب في كل عام جامعي

  .التأمين، وأحوال الطلبة، والقروض والمساعدات، وإسكان الطالبات: ضم الدائرة أربعة أقسام هيت

  ةــالطالبي الرعايـةرة ــدائ
أنشــئت الــدائرة حرصــًا مــن الجامعــة علــى تطــوير األداء الخــدمي والــوظيفي واإلبــداعي لطلبتهــا، فتتــولى    

اج فـي الحيـاة الجامعيـة، وتـوفير البيئـة الجامعيـة الجاذبـة        الدائرة رعاية الطلبة الوافـدين ومسـاعدتهم علـى االنـدم    

طالــب وطالبــة  3000لهــم أكاديميــًا واجتماعيــًا، واســتقطاب الطلبــة العــرب واألجانــب، حيــث يــدرس فــي الجامعــة   

  .جنسية عربية وأجنبية 45وافدين من 

ــة للطلبــــة فــــي المجــــاال     ــة والجماعيــ ــادية الفرديــ ــية وتتــــولى الــــدائرة تقــــديم الخــــدمات اإلرشــ ت الدراســ

واالجتماعية والتربوية واألسرية والنفسية والمهنية من خالل وسائل مدروسـة، مـع الحـرص علـى المحافظـة علـى       

خصوصية قضايا الطلبة ومتابعـة مشـكالتهم وحلهـا واسـتكمال إجـراءات الحصـول علـى اإلقامـة للطلبـة الوافـدين           

تواصـل معهـم وتزويـد المؤسسـات العامـة والخاصــة      وتجديـدها، كمـا تضـطلع بمهـام متابعـة الطلبـة الخـريجين وال       

ــات متطــورة عــن الخــريجين وســوق العمــل األردنيــة             ــوفير قاعــدة بيان ــا، وت بأســمائهم والتخصصــات التــي تطلبه

  .والعربية

واســتحدثت الــدائرة قســمًا لرعايــة الطلبــة المعــوقين بهــدف مســاعدتهم فــي إجــراءات القبــول والتســجيل   

من الطلبة لمساعدتهم في التنقل داخـل الحـرم الجـامعي وتنظـيم األنشـطة الثقافيـة       والدراسة وذلك بتكليف فريق 

والرياضية والفنية إلدماجهم في المجتمع الطالبي، ومتابعة تنفيذ اإلنشاءات الخاصة بهم لتسـهيل حـركتهم داخـل    

  .حرم الجامعة

اإلرشـاد النفسـي، ورعايـة الطلبـة     رعايـة الطلبـة الوافـدين، وشـؤون الخـريجين، و     : وتضم الدائرة أربعة أقسام هـي 

  .المعوقين
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  يـاط الرياضـرة النشــدائ
ــدائرة عــام    ــة        1992أنشــئت ال ــة األنشــطة الرياضــية والكشــفية والمعســكرات التطوعي ــولى تنفيــذ كاف وتت

وبرامج جائزة سمو األمير الحسن للشباب، حيث تضع الـدائرة الخطـط الفصـلية والسـنوية لهـذه النشـاطات وآليـة        

  .ا بالتعاون مع الجهات المعنيةتنفيذه

كمــا تضــع خطــط التــدريب الرياضــي للطلبــة والفــرق الرياضــية الخاصــة بالجامعــة وتشــرف علــى تنفيــذها     

بالتنســيق مــع المشــرفين والمــدربين الرياضــيين، ومــن خــالل خطــط اختبــارات المســتوى التــي تعتمــدها الــدائرة       

المتقدمـة فـي مختلـف الفعاليـات الرياضـية التـي تشـارك         لتطوير مستوى الفرق والالعبين، للحصول علـى المراكـز  

  .بها

وتنفذ الدائرة اختبارات التفوق الرياضي الخاصة بقبـول الطلبـة فـي الجامعـة علـى نظـام التفـوق الرياضـي         

لرفد الفـرق الرياضـية فـي الجامعـة بعناصـر ذوي موهبـة، إضـافة لتنظـيم البطـوالت المحليـة والدوليـة فـي األلعـاب              

  .لمختلفة، والمشاركة في البطوالت التي تدعى إليها محليًا وعربيًا ودوليًاالرياضية ا

وتعقد الدائرة الندوات الرياضية المتخصصة في التدريب للمشـرفين والمـدربين الرياضـيين فـي الجامعـة      

 ومــن المجتمــع المحلــي بقصــد رفــع كفــاءة التــدريب الرياضــي لــديهم، كمــا تــنظم البطــوالت والمســابقات الرياضــية 

  .على مستوى الجامعة والجامعات األردنية

وتتــولى الــدائرة تشــكيل مجموعــات الجوالــة والجــواالت وتنظــيم وتنفيــذ المنــاهج والمســابقات الكشــفية      

وإقامــة المعســكرات والتجمعــات الكشــفية، والــدورات التدريبيــة وفــرق العمــل التطــوعي، واإلشــراف علــى برنــامج      

  .تشارك بتنظيم حفالت تخريج طلبة الجامعة جائزة سمو األمير الحسن للشباب، كما

  .التدريب الرياضي، والتنظيم الرياضي، والمعسكرات والجوالة: وتضم الدائرة ثالثة أقسام هي

  للتأهيل الوظيفي/ ي للتنميةـالثان هعبد اللمكتب صندوق الملك 

ــد اللــ أنشــىء مكتــب صــندوق الملــك     ــة  هعب ــاني للتنمي ــة     / الث ــوظيفي فــي عمــادة شــؤون الطلب للتأهيــل ال

انسجامًا مع التوجيهات الملكية السامية بضرورة إيجاد اآلليات المناسـبة لتواصـل فئـة المبـدعين والمتميـزين مـن       

المجتمع المدني، حيث يعتبـر مكتـب الصـندوق حلقـة تواصـل بـين المجتمـع الطالبـي          مؤسساتطلبة الجامعات مع 

  .ت القطاع الخاص وهيئات المجتمع المدني محليًا وإقليميًاومؤسسا

ويهــدف إلــى تقــديم خــدمات اإلرشــاد الــوظيفي والمشــورة الفنيــة للطلبــة فــي مجــاالت مهــارات اإلتصــال       

  . وطرق الحصول على فرص العمل، بما يعزز الفرص التسويقية لخريجي الجامعة
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  مركز اللغات
اآلف طالـب   6وهو من اكبر المراكز في الجامعة حيث يخدم ما يقارب  1979سنة  مركز اللغات ءنشىأ

ــا           ــة وإكســابهم مهاراته ــة اإلنجليزي ــة فــي اللغ ــة مــن مختلــف التخصصــات فصــليًا بهــدف تحســين أداء الطلب وطالب

، قــد يعفــى لبكــالوريوسفــي اللغــة اإلنجليزيــة فــي مســتوى ا  ينإجبــاري بتــدريس مســاقيينيقــوم المركــز . المختلفــة

ويعقد المركـز أيضـًا دورات   . الطلبة من احدهما أو أثنين منها وفقًا لمستوياتهم ونتائجهم في امتحان المستوى

مســـاندة لهـــذه المســـاقات ودورات فـــي مختلـــف مهـــارات اللغـــة اإلنجليزيـــة مثـــل دورات امتحـــان التوفـــل المحلـــي 

للدراسات األردنية وخدمة المجتمع من أجل خدمـة أبنـاء المجتمـع    والدولي وذلك بالتعاون مع مركز الملكة رانيا 

  .والمؤسسات الحكومية والخاصة المحلي

يعمل المركز منـذ بدايـة الثمانيـات علـى تقـديم برنـامج اللغـة العربيـة للنـاطقين بغيرهـا ويـتم تنفيـذ هـذا              

ة، ومـن أهمهـا برنـامج جـامعتي     خالل اتفاقيات دولية مـع مؤسسـات أجنبيـة أكاديميـة حكوميـة وخاصـ       البرنامج من

فرجينيا الصيفي الذي يعد من أقدم برامج اللغة العربية لألجانب في األردن وهناك بـرامج أخـرى يـتم     –اليرموك 

تنفيذها بالتعاون مع جامعات مينيسـوتا وريتشـموند وتكسـاس الباوسـو وعـدد مـن الجامعـات األوربيـة، وبرنـامج          

ة إلى برامج اللغة العربية للطلبة الماليزيين بالتعاون مع عدد مـن الجامعـات فـي    اللغة العربية للدبلوماسيين، إضاف

  .ماليزيا إضافة إلى برامج للطلبة من كوريا وتايوان

مـن خـالل عـدة مسـتويات يخضـع الطلبـة المسـجلين فيـا بدايـة إلـى امتحـان مسـتوى ومـن ثـم                ويتم ذلك

والكتابـــة والمحادثـــة واالســـتماع وكـــذلك اللغـــة العربيـــة  القـــراءة : يـــدرس الطالـــب المهـــارات األساســـية المختلفـــة 

  . ألغراض خاصة

قام المركز بحوسبة امتحان المستوى وامتحانـات المسـاقات اإلجباريـة لضـمان سـرعة إسـتخراج النتـائج        

  .للطلبة وضمان الحياد التام في قياس أداء الطلبة وتقويم تحصيلهم

للنـاطقين بغيرهـا وتوسـعة عالقاتـه مـع الجامعـات المحليـة        يطمح المركز إلى تطـوير بـرامج اللغـة العربيـة     

  .واألجنبية كما يعمل المركز لتعزيز دوره وتكثيف نشاطاته التي تنسجم مع أهداف وفلسفة الجامعة

  

languages.cen.edu.jo  

  2251/ 4151فرعي  0096227211111هاتف 
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  دورات التي تدرس في المركزال

  متطلب سابق  المعتمدة الساعات اسم المساق رمز المساق

  -  3 مهارات لغة إنجليزية إستدراكي  099ز .ل

  99ز .ل  3 مهارات لغة أنجلزية  101ز .ل

  -  3  لطلبة الدراسات العليا) 1(مستوى إنجليزي   402ز .ل

  402ز .ل  3  لطلبة الدراسات العليا) 2(مستوى إنجليزي   403ز .ل

  

  دورات لغة عربية للناطقين بغيرها

  العربية للمبتدئينمستوى اول  -

  مستوى ثاني المستوى االدنى -

  المتسوى االعلى 3مستوى  -

  المستوى المتقدم 4مستوى  -

  العربية ألغراض خاصة 5مستوى  -

  المحادثة العربية -
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  أعضاء هيئة التدريس في مركز اللغات

 لكترونياإل بريدال الرتبة اإلسم
 hussein@yu.edu.jo مشارك أستاذ فالح عبيدات حسين على

 mmdeeky@hotmail.com مشارك أستاذ الديكيرمضان محمود محمد

 salakash@yu.edu.jo مساعد أستاذ النايف العكش صياح محمد

 omarokasha@yu.edu.jo مساعد أستاذ عكاشه حسن عمر يوسف

 rsaljarrah@yu.edu.jo مساعد أستاذ فلح الجراحالم رشيد سليم

 parveen_pezeshlci@yu.edu.jo مدرس ابراهيم يزشكى بكار بروين

 salemsaadeh81@yu.edu.jo مدرس حسين سعاده سالم مصطفى

 monakh@yu.edu.jo مدرس عقله مريان منى امين

 shatnawia@yu.edu.jo مدرس طه شطناوى حسين على

 muhor@yu.edu.jo مدرس حسين المهر حسين نور

 saleem@yu.edu.jo مدرس محمد السعيد خالد سعيد

 omfiras77@yu.edu.jo مدرس قدورهعبدالسالم عبدالفتاح فوزيه

 abdullahamer@yu.edu.jo مدرس عامر مصطفى البركات عبدالله

 mom-has@yu.edu.jo مدرس حسين المومني هاشم عوض

 mrbatayneh@yu.edu.jo مدرس اينهعامر سليمان بط محمدراتب

 meeraah@yu.edu.jo مدرس عبدالرحمن محمد الحجازى ميره

 dghazaleh@yu.edu.jo مدرس صديق ابوغزاله دياال حاتم

 emadcorner@yu.edu.jo مدرس عوضمحمود عماد صالح

 sumayahfk@yu.edu.jo مدرس سليم خصاونه سميه فؤاد

 abdullah46jo2003@yu.edu.jo مدرس يوسف احمد عواوده عبدالله

 manarasqalan@yu.edu.jo مدرس محمود عسقالن منار محمد

 sawsand@yu.edu.jo مدرس جبر الدرايسه سوسن احمد

 halah@yu.edu.jo متفرغ محاضر فارس الحمد هاله فايز

 dr.salemd@hotmail.com متفرغ محاضر الدهامحمدان سالم عايد

 Hijazidima63@yahoo.com متفرغ محاضر محمد حجازي ديما علي

 anatour@yu.edu.jo متفرغ محاضر علي الناطور شحادهامل 

 nadiam@yu.edu.jo متفرغ محاضر سليمان الذياب ناديه موسى

 raidarmdn@yu.edu.jo متفرغ محاضر ابراهيم ياسين الرمضان رائدة

 Re7anh4@hotmail.com متفرغ محاضر حسن عبيدات عبدهريجان 

 Alaa_maqab@yahoo.com متفرغ محاضر محمد مقابله آالء حسين
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 مركز تطوير أداء أعضاء الهيئة التدريسية

فـي جامعـة اليرمـوك     2002/2003التدريسـية فـي العـام الجـامعي     جاء تأسيس مركز تطـوير أداء الهيئـة   

بدعم من المركز الوطني لتنميـة المـوارد البشـرية كجـزء مـن مشـروع تطـوير قطـاع التعلـيم العـالي وبتمويـل مـن             

البنك الدولي وهو أحد ثمانية مراكز أسست فـي ثمـاني جامعـات حكوميـة بهـدف تطـوير األداء وتنميـة المهـارات         

الل عقد ورش تدريبية في المجاالت التي تخدم العملية التعليمية والبحـث العلمـي وبمـا يحقـق رؤيـة      وذلك من خ

   .ورسالة الجامعة

  

fdc_center@yu.edu.jo  

     3660فرعي  0096227211111هاتف 
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 مركز امللكه رانيا للدراسات األردنية وخدمة املجتمع

م الموافقـة علـى دمـــج مركـز الدراسـات األردنيـة ومركـز        2006/آب/28مجلس التعليم العالي بتاريخ قرر 

 ،"مركـز الملكـة رانيـا للدراسـات األردنيـة وخدمـة المجتمـع       "االستشارات وخدمة المجتمع بمركز واحد بمســمى  

يا خدمـة المجتمـع والعمـل علـى     وقد تم توشــيح المركـز باسـم جاللـة الملكـة رانيـا انطالقـًا مـن اهتماماتهـا بقضـا         

والـذي كـان    1993والمركز الجديد هو امتدادًا لمركز االســتشارات وخدمة المجتمـع الـذي أسـس عـام     .تطويره

  .1979تحت مسمى دائرة التعليم المستمر وخدمة المجتمع عام 

ثـي والتعليمـي   يستمد المركز فلسفته من فلسفة جامعـة اليرمـوك فـي العمـل البح    :فلسفة المركز وأهــدافه

 :وخدمة المجتمع وفقًا للـــرؤى التاليــــة

توفير نواة علميـة وثقافيـة قـادرة علـى توظيـف نتـائج البحـوث والدراسـات لخدمـة المجتمـع بقطاعيـه العـام              •

 .والخاص، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني

 .لتخرجاالهتمام باستمرارية التعّلم لمن يريد بغض النظر عن العمر والوظيفة وسنة ا •

 .االهتمام باستشعار وتحديد حاجات المجتمع وتسخير طاقات وإمكانات الجامعة لسد تلك االحتياجـــــات •

 .إدامة جسور التعاون والتنسيق مع مؤسسات البحث والتدريب واالستشارات داخل الوطن وخارجـــــــــه •

واالقتصـادية والعسـكرية واالجتماعيـة     التركيز على قضايا المجتمع األردني وبحثها في الميادين السياسـية  •

  .وإيجاد الحلول لها

  

  

http://qrc.yu.edu.jo  

     6731فرعي  0096227211111هاتف 
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  مركز دراسات الالجئني والنازحني والهجرة القسرية

 تأسيس المركز

ــين          بتوجيــه مــن صــاحب الســمو الملكــي األميــر الحســن بــن طــالل المعظــم أنشــئ مركــز دراســات الالجئ

وقــد تأســس المركــز بموجــب قــرار مجلــس التعلــيم العــالي رقــم       ،والنــازحين والهجــرة القســرية بجامعــة اليرمــوك  

والمركــز هــو امتــداد لبرنــامج دراســات الالجئــين والنــازحين الــذي تأســس فــي       ،28/7/1997بتــاريخ ) 1396(

 .12/7/1992الجامعة بتاريخ 

 أهداف المركز

ت المتعلقـة بقضـايا اللجـوء والنـزوح التـي تتفـاقم يومـا بعـد يـوم،          إجراء وتشجيع إجراء البحوث والدراسا •

 .كظاهرة عالمية تؤثر على األرض واإلنسان

اقتــراح تــدريس مســاقات تتعلــق بــالهجرة القســرية فــي الجامعــة كمتطلبــات اختياريــة فــي الخطــط الدراســية     •

لطلبـة الجامعـة بدايـة العـام     " السكان الالجئـون والنـازحون  "وقد بدأ المركز فعليا بتدريس مساق  للطلبة،

 .1997/1998الدراسي 

 .تنمية الوعي واإلدراك بقضايا اللجوء والنزوح التي أصبحت تبعاتها المتعددة تؤثر على البشرية جمعاء •

 .وتبادلها مع مراكز البحث المشابهة في العالم ،إصدار النشرات والمطبوعات الخاصة بالهجرات القسرية •

 .حول مختلف القضايا ذات العالقة بقضايا اللجوء والنزوح عقد المؤتمرات والندوات •

  .تدريب كوادر محلية وإقليمية عاملة في مجال رعاية الالجئين لتكون قادرة على مجابهة األحداث الطارئة •
  

refuge@yu.edu.jo 
     3603فرعي  0096227211111هاتف 



381 
 

 الفيزيائية النظرية والتطبيقيةمركز العلوم 

، وذلـك مـن أجـل دعـم البحـث العلمـي وتعزيـزه        1989أنشئ المركز بقرار من مجلس التعليم العالي عـام  

ألغــراض التنميــة والتقــدم (فــي الفيزيــاء علــى المســتويين الــوطني واإلقليمــي، وتطــوير المعرفــة فــي هــذا المجــال   

دعمـــًا ســـخيًا للمركـــز مـــن أجـــل ) إيطاليـــا(النظريـــة فـــي تريســـتا ، وقـــدم المركـــز الـــدولي للفيزيـــاء )التكنولـــوجي

كمـا وتقـوم بعـض المؤسسـات الوطنيـة واإلقليميـة       . المساهمة في بناء هياكلـه العلميـة ودعـم نشـاطاته اإلقليميـة     

كـذلك فـإن الجامعـة تقـوم بتـوفير       .بالمساهمة في دعـم النـدوات والمـؤتمرات وورش العمـل التـي ينظمهـا المركـز       

العلميـة والفنيـة الالزمـة، إضـافة إلـى تخصـيص مبـالغ لبنـاء المختبـرات ودعـم المشـروعات العلميـة وعقـد              الكوادر 

  .الندوات وورش العمل في مجال العلوم الفيزيائيــة
  

http://ctaps.yu.edu.jo  

ctaps@yu.edu.jo  
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 ع والنطقمركز السم

ويشــتمل ، لتقــديم خدماتـه ألبنــاء المجتمــع المحلــــي   1999أنشـئ مركــز النطـق والســمع فـي مطلــع عـام     

ـــع المحلــي الــذين يعــانون مــن        المركــز علــى أجهــزة حديثــة قــادرة علــى إجــراء الفحوصــات الالزمــة ألبنــاء المجتمـ

  والحنجرةمشاكل في السمع والنطــق بإشراف أطباء متخصصين باألنــف واألذن 

بــإجراء الفحوصــات الســمعية بهــدف معرفــة وتحديـــد العالقــة بــين مشــاكل النطــق  " ويقــوم المركــز أيضــا

ودرجــة الســمع لكافــة األعمــار وكــذلك تقيــيم المعينــات الســمعية والتأهيــــل الســمعي وذلــك مــن خــالل األجهــزة             

ع بـرامج علميـة للتأهيـل النطقـــي     وعنـد تشـخيص حالـة المصـاب يـتم وضـ      . السمعية الحاسوبيـة المتوفرة بالمركز

  .للمصابــين بإشراف مختصين بالنطق واإلرشاد النفسي واالجتماعي
  

Speech_cen@yu.edu.jo  
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 املركز األردني للتصميم

مـنح الدرجـة العلميـة والبحـث والتـدريس      ب يهدف المركز إلى تحقيق غايـات فـي مجـال تخصصـه تتضـمن     

وتعزيز التعاون الفعـال بـين القطـاع األكـاديمي والقطـاع الصـناعي، ورعايـة اإلبـداع والتميـز واالسـتجابة لحاجـات            

  .المجتمع من التدريب والتأهيل والخدمات اإلنتاجية في مجال التصميم لخدمة االقتصاد الوطني
  

JDC@yu.edu.jo 
     2588فرعي  0096227211111هاتف 
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  مركز االمريه بسمة لدراسات املرأة األردنية

  :الرؤية

تتمتـع   ،المساهمة في بناء مجتمع أردني يتميز بمزيد من التنوع والديمقراطية واحترام حقـوق االنسـان  

 في مختلف مناحي الحياة فيه المرأة بتكافؤ الفرص وسبل التقدم

  :الرسالة

اجـراء دراسـات وأبحــاث علميـة وتقــديم خـدمات استشــارية وتقـديم بــرامج تدريبيـة تســاعد علـى تــوفير        

  .الظروف المناسبة لتعزيز قدرات المرأة االردنية واعداد القيادات النسائية
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 املعلوماتمركز األمري فيصل لتكنولوجيا 

تم تأسيس مركز األمير فيصل لتكنولوجيا المعلومات بمبادرة من مركز الملك عبد الله الثـاني للتصـميم   

والتطــوير، ومشــاركة كــل مــن جامعــة اليرمــوك، لالســتفادة مــن مختبراتهــا وقــدراتها فــي تكنولوجيــا المعلومــات،        

صـناعة نظـم البرمجيـات، وبخاصـة مـا يتعلـق       وشركة بيرفكـت الهنديـة لالسـتفادة مـن خبراتهـا الواسـعة فـي مجـال         

 .منها بالمعدات الدفاعية والصناعية،وتقديم التدريب المتخصص في مجال تكنولوجيا المعلومات المتطورة

تمـوز   29وفي ضوء ذلك وقعت اتفاقية شراكة مع كل من جامعة اليرمـوك وشـركة بيرفكـت الهنديـة، فـي      

 .ل تكنولوجيا المعلوماتإلنشاء هذا المركز المتخصص في أعما 2003

يعد المركز فريداً  من نوعه في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ويهدف إلى خلق طاقـات بشـرية   

قــادرة علــى فهــم تكنولوجيــا المعلومــات العالميــة المتطــورة واســتيعابها، ونقلهــا، وتوظيفهــا، والتعامــل معهــا فــي       

ــة نظ    ــرامج تدريبي ــة، ومشــاريع لتحــديث وتطــوير المعــدات     األردن ودول المنطقــة، مــن خــالل ب ــة مكثف ــة وعملي ري

  .الصناعية والدفاعية
  

http://pfitc.yu.edu.jo  
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  واملعلومات الحاسب مركز
  -:التالية الخدمات تقديم مهمة ليتولى1979 عام والمعلومات الحاسب مركز أنشيء

 احتياجــات لتلبــي وتطويرهــا وإدامتهــا المختلفــة الجامعــة لوحــدات الحاســوبية المعلومــات أنظمــة برمجــة •

  .العمل

 الجامعــــة لمواقــــع الــــدخول بوابــــة ُتشــــكل التــــي للجامعــــة) Portal( اإللكترونيــــة البوابــــة وتطــــوير إدامــــة •

)WebSites (االلكترونية وللخدمات )e-Services (المتعددة .  

 وتطويرهــا وتحـديثها  الرئيسـية  الجامعـة  بيانـات  تخـزين  ووحــدات الرئيسـية  الخـوادم  أجهـزة  وإدامـة  تشـغيل  •

  .دائم بشكل

  .وتوابعها الشخصية الحواسيب أجهزة عمل إلدامة الفني الدعم خدمات تقديم •

ــة تشــغيل • ــة شــبكة وإدام ــوفير الجامع ــة وت ــع اإلنترنــت خدم ــرات لجمي ــة مختب ــة أعضــاء ومكاتــب الجامع  هيئ

  . والموظفين التدريس

 الملكـة  مركـز  مـع  بالتنسـيق  والمعلومـات  الحاسـبات  أنظمـة  حقول في واالستشارات التدريب خدمات تقديم •

  .المجتمع وخدمة األردنية للدراسات رانيا

  .اليونسكو من المعتمد) ICDL( الحاسوب استخدام في الدولية الرخصة امتحانات مركز احتضان •

  

 وأجهـــزة الحاســـوبية، لألنظمــة  الفنيـــة المواصـــفات بوضــع  ومســـتمر دائـــم بشــكل  الحاســـب مركـــز ويقــوم 

 التــي المختلفــة وملحقاتهــا وتوابعهــا الشخصــية الحواســيب وأجهــزة والتطبيقــات والبرمجيــات الشــبكات، ومعــدات

 المنبثقـة  الفنية اللجان في المركز في العاملون ويشارك. المختلفة الجامعة ومرافق وحدات أعمال طبيعة تتطلبها

ــة عــن ــة و المركزيــة العطــاءات لجن ــدائرة التابعــة المشــتريات لجن  األنظمــة تلــك شــراء عــروض لدراســة اللــوازم ل

  .والمعدات واألجهزة والبرمجيات

  :التالية األقسام خالل من والواجبات المهام هذه المركز وينفذ

 قســم و المعلومــات، أنظمــة إدارة قســم و اإلداريــة، البرمجــة وقســم األكاديميــة، البرمجــة وقســم الــديوان، قســم

  .والشبكات الحاسوب أنظمة وقسم الجودة، بطض

  -:إلى المركز ويتطلع

  ). Oracle( البيانات قواعد باستخدام جديدة برامج أنظمة وتصميم الجامعة، أنظمة تطوير استكمال •

 فـي  الحاليـة  الجامعة لبيانات) Online Data Replication( إضافية جديدة تخزين وحدة وشراء تأسيس •

  .الجامعة في آخر مكان

  .المختلفة االلكترونية الحاسب مركز وخدمات ألنظمة) Single Sign On( الموحد الدخول خدمة توفير •

 واحتياجـات  متطلبـات  لتلبيـة ) Cluster and SAN Storage( حديثـة  تخـزين  ووحـدة  خـوادم  نظـام  شـراء  •

  .والمستقبلية الحالية الجامعة

  .اإلنجليزية باللغة اإللكتروني الجامعة موقع نسخة إعداد •

  

computer.center@yu.edu.jo 
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 مجمع الريادة األكاديمية للتميز

فـــي كليـــة الحجـــاوي للهندســـة  " مجمـــع الريـــادة األكاديميـــة للتميـــز "قامـــت جامعـــة اليرمـــوك بإنشـــاء  

بدعم مالي جزئي من كل من صندوق تطوير التعليم العالي والوكالة األمريكيـة   2004التكنولوجية في بداية عام 

كمبادرة لتعزيـز   (int@j) (إنتاج(وبالتعاون مع جمعية شركات تكنولوجيا المعلومات  )(USAID للتنمية العالمية

بشـكل خـاص وفـي بقيـة     اإلبداع والريادة والتميز العلمي والعملي فـي مجـالي االتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات      

المجاالت بشكل عام، والعمل على بلورة األفكار الخالقـة لدى القطاع الخـاص واألكـاديميين والبـاحثين والطـالب     

  .وتحويلها إلى منتجـات حقيقية تخدم المجتمع وتساهم في دعم االقتصاد الوطني
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  ةجامعات األردنية الرسميمركز التميز في الخدمات املكتبية لل
إلدارة شــبكة معلومــات المكتبــات الجامعيــة الرســميه األردنيــة باســم مركــز      " تجمــع مكتبــي "تــم تأســيس  

حيــث تــم ) اربــد، األردن(التميــز فــي الخــدمات المكتبيــة للجامعــات األردنيــة الرســميه ومقــره فــي جامعــة اليرمــوك   

عات الرسميه األردنية وبموجب خطاب معـالي وزيـر التعلـيم    إنشاؤه بناء على مذكره تفاهم موقعه من جميه الجام

  . م2004نيسان  27العالي بأن تكون جامعة اليرموك مقرًا للمركز بتاريخ 

وتقوم رسالة المركز على إدارة شـبكة معلومـات المكتبـات الجامعيـه الرسـميه األردنيـة وتنسـيق خـدماتها         

اركه بمصـادر المعلومـات وتوصـيد آليـات العمـل وأدواتـه بـين        المختلفه بغية تحقيق ترشيد النفقات وتنظيم المش

  .المكتبات األعضاء في تجمع المكتبات الجامعيه األردنيه الرسميه

  

http://www.jopuls.org.jo  
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  الكراسي العلمية
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  للدراسات الصحراوية والحد من التصحركرسي اليونسكو 
بمبـادرة مـن منظمـة     1994أنشىء كرسي اليونسكو للدراسـات الصـحراوية والحـد مـن التصـحر فـي عـام       

اليونسكو للتربية والثقافة والعلوم ليكـون بـذلك مـن أوائـل كراسـي اليونسـكو التـي تمنحـه هـذه المنظمـة العالميـة            

ويضـــفي اختيـــار منظمـــة اليونســـكو العالميـــة للجامعـــة      . إلقليمـــيلجامعـــٍة ســـواًء علـــى المســـتوى الـــوطني أو ا    

المستضيفة إلحدى كراسيها صبغة عالمية وسمعة دوليـة حيـث ُتمـنح هـذه الكراسـي للجامعـات بنـاًء علـى الكفـاءة          

  . واألهلية والتميز البحثي في مجال اهتمامات الكرسي

متعــددة المجــاالت بحيــث تهــدف إلــى فهــم   عمــل الكرســي منــذ بداياتــه ليكــون النــواة الحاضــنة لألنشــطة    

إتباعها للتخفيف من حـدة   نظاهرة التصحر والتغيرات المناخية واآلثار المترتبة عليها باإلضافة لإلجراءات الممك

التأثير سواًء على البيئة أو المياه أو التنوع الحيوي أو الجوانب االجتماعية أو االقتصـادية للمجتمعـات البشـرية    

  . لم مع تلك الظروف الطارئةوكيفية التأق

يــولي كرســي اليونســكو للدراســات الصــحراوية والحــد مــن التصــحر فــي الجامعــة أهميــة خاصــة لفهــم             

والتــي تشــكل حــوالي  (اإلمكانــات والمحــددات لمختلــف الســيناريوهات المرتبطــة بعمليــة تطــوير الباديــة األردنيــة     

ركيز على التنمية المستدامة ومواجهة التغير المنـاخي  وإدارة مواردها الطبيعية، والت) من مساحة المملكة% 80

ولهذه الغاية فقد عمل الكرسي وبجهود حثيثة على تطوير عالقاته مع الجهـات المهتمـة،   ، والدراسات االجتماعية

ونتيجة للنجاحات التي تحققت بفعل أنشطة الكرسـي، فقـد تطـورت آفـاق جديـدة مـن التعـاون بـين المهتمـين مـن           

في الجامعة مـن جهـة، وبـين الجامعـة وعـدد مـن الجهـات الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة مـن             لتدريسأعضاء هيئة ا

ــادل             ــا وتب ــة المشــتركة ودعمه خــالل شــبكة مــن الشــركاء بحيــث وظفــت هــذه العالقــات لتطــوير المشــاريع البحثي

  .الخبرات والتقنيات

معــة مــن خــالل المســاهمة فــي تتماشــى رؤيــة وخطــة عمــل الكرســي مــع أهــداف الخطــة اإلســتراتيجية للجا

العملية التعليمية والحرص على رفد الجامعة بالخبرات التدريسية والمشاركة في البحث العلمي وخدمـة المجتمـع   

باإلضــافة للحــرص علــى بنــاء وتطــوير الشــراكات مــع مختلــف القطاعــات    . وتطــوير مؤسســات المجتمــع المختلفــة 

ــة فــي     ســواًء علــى المســتوى المحلــي أو اإلقليمــي أو ال    عــالمي، واالســتخدام األمثــل للمــوارد، والمشــاركة الفاعل

  .التنمية المستدامة للمجتمع المحلي
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  سمري الرفاعي للدراسات األردنيةكرسي املرحوم 
فــي مركــز الملكــة رانيــا   3/1/2010أنشــئ كرســي المرحــوم ســمير الرفــاعي للدراســات األردنيــة بتــاريخ   

  :للدراسات األردنية وخدمة المجتمع في جامعة اليرموك، ويهدف إلى

  . إجراء الدراسات والبحوث المتعلقه باألردن منذ نشأة اإلمارة وحتى الوقت الحاضر. 1

اإلسهام في نشر المعرفة عن تطور األردن الحضاري والتـاريخي منـذ تأسـيس اإلمـارة، وعالقاتـه مـع دول       . 2

  . الدوار ومع القوى العالميه

  . في بناء الدولة األردنية دراسة حياة الرواد والساسه واألعالم األردنيين وأثرهم. 3

ــه واالقتصــاديه         . 4 ــه واالجتماعي ــه الثقافي ــاألردن وبيئت ــه ب ــدوات وورش العمــل المتعلق ــة المــؤتمرات والن إقام

  .ودوره السياسي واإلقليمي

المساهمه في بحث وتحليل التراث الفكـري والسياسـي للقـادة السياسـيين وأثـرهم فـي التنميـة والتحـديث         . 5

  . في األردن
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  كرسي الشيخ صالح عبداهللا كامل لالقتصاد اإلسالمي
الموافـــق  1410رمضــان   12أنشــئ كرســي الشــيخ صــالح عبداللــه كامــل لالقتصــاد اإلســالمي بتــاريخ          

في جامعة اليرمـوك يشـكل مجلـس الكرسـي مـن رئـيس الجامعـه وعميـد كليـة الشـريعة عضـوًا مقـررًا              8/4/1990

صاحب الكرسي أو من ينيبه وعضو واحد من ذوي االختصـاص يعينـه   علمي والدراسات العليا والوعميد البحث 

رئـيس الجامعـه مـن خـارج الجامعـه لمـدة ثـالث ســنوات ومـن مهـام المجلـس وضـع السياسـه العامـه للكرسـي وفــق               

  . أنظمة الجامعه وتعليماتها واإلشراف على أموال الكرسي وتنميتها وضبط نفقاتها

  

    



394 
 

  والحضاره اإلسالميهكرسي سمري شما لتاريخ املسكوكات 
أنشــئ كرســي ســمير شــما لتــاريخ المســكوكات والحضــاره اإلســالميه فــي قســم اآلثــار فــي معهــد اآلثــار        

  : ،ومن مهام مجلس الكرسي1/2/1987واألنثربولوجيا سابقًا في الجامعه بتاريخ 

ذها وفـق  للكرسي في مجاالت التدريس والبحوث والبعثـات واإلشـراف عليهـا وتنفيـ     ةالعام ةوضع السياس

ــة           ــاد بعــض الطلب ــا وضــبط نفقاتهــا و التنســيب بإيف ــة وتنميته أنظمــه الجامعــه وتعليماتهــا واإلشــراف علــى الوقفي

المتميــزين للدراســات العليــا فــي مجــال المســكوكات والحضــارة اإلســالميه وفــق أنظمــة وتعليمــات الجامعــه بهــذا     

  . الشأن
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  وشكرسي محمود الغول لدراسات الجزيره العربيه والنق
) سـابقاً (أنشئ كرسي محمود الغول لدراسات الجزيره العربيه والنقوش في معهد اآلثـار واألنثربولوجيـا   

  : ،ومن مهام مجلس الكرسي25/6/1989في جامعة اليرموك بتاريخ 

وضع السياسه العامه للكرسي في مجاالت التدريس والبحوث والبعثـات واإلشـراف عليهـا وتنفيـذها وفـق      

وتعليماتها، اإلشراف علـى مخصصـات الكرسـي وتنميتهـا وضـبط نفقاتهـا، والتنسـيب بإيفـاد بعـض          أنظمه الجامعه 

الطلبة المتميزين للدراسات العليا فـي مجـال دراسـات الجزيـره العربيـة والنقـوش وفـق أنظمـة وتعليمـات الجامعـه           

  .بهذا الشأن
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  كرسي عرار
، ومـن  8/11/2010فـي جامعـة اليرمـوك بتـاريخ     كليـة اآلداب  / أنشئ كرسي عرار في قسم اللغة العربيـة 

وضـع السياسـه العامـه للكرسـي وتنفيـذها وفـق أنظمـة الجامعـة وتعليماتهـا، اإلشـراف علـى             :مهام مجلس الكرسي

الوقفيـه وتنميتهــا وضـبط نفقاتهــا وعلـى المنشــورات والمطبوعـات ذات العالقــه التـي تصــدر عـن الكرســي والعمــل       

نب الحياتيه األردنيـة فـي النصـف األول مـن القـرن العشـرين وأيـة أمـور أخـرى ذات          على إبراز دور عرار في الجوا

  . عالقه بالكرسي
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  باهانج للدراسات اإلسالمية والبحث العلميكرسي 
فــي كليــة الشــريعة    19/9/2011بتــاريخ   باهــانج للدراســات اإلســالمية والبحــث العلمــي    أنشــئ كرســي  

  :يهدف إلى تحقيق مايليوالدراسات اإلسالمية في جامعة اليرموك و

في التربية اإلسالمية والمصارف اإلسالمية والتمويل وفي الدراسات الماليزية والشرق إجراء بحوث  .1

 .األقصى
 .إجراء دراسات مترجمة من وإلى اللغة العربية بحيث تشمل الماليزية واللغات األخرى .2
السعي إلى الحصول على تمويل خارجي لألبحاث العلمية والمنح الدراسية وتنظيم المؤتمرات  .3

 . والحلقات الدراسية المتعلقة بالحضارة اإلسالمية
 . تبادل الزيارات بين أعضاء هيئة التدريس والطلبة في ماليزيا واألردن للنهوض بأهداف الكرسي .4
 .التي يهدف إليها الكرسيتقديم دورات في الجامعة بشأن الموضوعات  .5
 . تعريف الطلبة الماليزيين واألردنيين بأهداف الكرسي ومهامه .6
إنشاء برنامج تثقيفي توعوي في مجاالت التعليم العالي والعمل المصرفي والدراسات الماليزية  .7

  . والشرق األقصى على الصعيد المحلي بالتعاون مع خبراء في هذه المجالت
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400 
 

   



401 
 

 دائرة التنمية والتخطيط

تـم تقسـيمها إلـى وحـدتين رئيسـيتين       1991، وفي عـام  1976أنشئت الدائرة منذ تأسيس الجامعة عام 

أعيـد إنشـاء الـدائرة إثـر      15/11/1994وبتـاريخ  . هما مكتب التطـوير اإلداري، ومكتـب المعلومـات والدراسـات    

  :بمهام ونشاطات رئيسية من أبرزهادمج المكتبين المذكورين، وتقوم الدائرة 

المشاركة في إعداد مشاريع الخطط المستقبلية للجامعة، وجمع المعلومـات اإلحصـائية ألنشـطة الجامعـة     

وتصنيفها وتبويبها وتحليلها وإصدارها فـي نشـرات إحصـائية وكـراس إحصـائي سـنوي شـامل، وإعـداد وإصـدار          

والبحثيــة واإلداريــة، ومراجعــة وتــدقيق العــبء التدريســي وعــبء    التقريــر الســنوي إلنجــازات الجامعــة األكاديميــة 

  .اإلشراف ألعضاء هيئة التدريس في الوحدات األكاديمية فصليًا، وإصداره في جداول تفصيلية

ــه، ودراســـة           ــة وتحديثـ ــداتها المختلفـ ــة ووحـ ــي للجامعـ ــل التنظيمـ ــة الهيكـ ــدائرة دراسـ ــاطات الـ ــن نشـ ومـ

ــه، ووضــع مشــر    ــة، ووضــع مشــروع وصــف       التعــديالت المقترحــة علي ــام الرئيســة لوحــدات الجامع وع وصــف المه

ــة، والمشــاركة         الوظــائف اإلداريــة والفنيــة فــي الجامعــة وتصــنيفها، ومتابعــة تحديثــه بالتنســيق مــع الجهــات المعني

  .بدراسة األنظمة والتعليمات والقرارات التنظيمية النافذة في الجامعة

ذلــك بالتنســيق مــع الجهــات المختصــه ومتابعــة تنفيــذ هــذه   المشــاركة فــي إعــداد الخطــط اإلســتراتيجيه و 

الخطــط وإعــداد تقــارير دوريــه عنهــا والمشــاركه فــي العمــل علــى تخطــيط وتطــوير مرافــق الجامعــه بمــا يــتالئم          

  .والمتطلبات الحاليه والمستقبليه

ركة فــي وضــع ومـن مهــام الــدائرة أيضــًا اقتــراح البــرامج التدريبيــة للمــوظفين اإلداريــين والفنيــين، والمشــا 

محتوى هذه البـرامج وفـق االحتياجـات الفعليـة ودراسـة أسـاليب العمـل واإلجـراءات اإلداريـة فـي الجامعـة لغـرض             

تبسيطها، وتحديث النماذج المستعملة بنشـاطاتها المختلفـة بالتنسـيق مـع الوحـدات المعنيـة والمشـاركة بدراسـة         

فــة التــي تقــدمها الجامعــة، والمشــاركة بدراســة أنشــطة   وتحليــل كلفــة التعلــيم، وكلفــة األنشــطة والخــدمات المختل  

الجامعة فـي مجـاالت التـدريس والتوسـع األكـاديمي، والعـبء الدراسـي، وعـدد الشـعب للمسـاقات وأعـداد الطلبـة             

  .وتعبئة االستبانات والنماذج اإلحصائية ذات العالقة بعمل الدائرة والتي ترد إلى الجامعة. فيها

ة مـــن أنظمـــة المعلومـــات الحديثـــة لتخـــزين المعلومـــات وتصـــنيفها وتبويبهـــا،  وتتطلـــع الـــدائرة لالســـتفاد

ــي نهايــة المطــاف بنــك              ــديها ف ــذ تأسيســها ليتشــكل ل ــات والمعلومــات اإلحصــائية عــن الجامعــة من وإدخــال البيان

ــاحثين          ــام البـ ــهيل مهـ ــة لتسـ ــة بالجامعـ ــاءات الخاصـ ــات واإلحصـ ــات والمعلومـ ــع البيانـ ــه جميـ ــوافر فيـ ــات تتـ معلومـ

سين في الحصول علـى المعلومـات التـي يحتاجونهـا، وتكـون أيضـًا مصـدرًا رئيسـًا ألصـحاب القـرار التخـاذ            والدار

  .قراراتهم على أسس سليمة تستند الى الحقائق واألرقام

  :وتضم الدائرة قسمين هما

  .قسم المعلومات والدراسات •

  .قسم التطوير اإلداري •
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 واإلعالم دائرة العالقات العامة

حيـث تهـدف إلـى تحقيـق رسـالة الجامعـة والمحافظـة         1976تزامن إنشاء الدائرة مع تأسيس الجامعة عـام  

  .على سمعتها العالمية المرموقة

اللجـان المختلفـة وتنفـذ المهـام الموكولـة إليهـا       تتولى الدائرة تقديم المشورة ألصحاب القرار وتشارك فـي  

  :من خالل األقسام التالية

يقـــوم باإلشـــراف علـــى المراســـالت الـــواردة والصـــادرة وتوزيعهـــا علـــى األقســـام   قسم الديوان

 .المعنية بكل دقة وحسب األصول

ارير يعتبر القسم حلقة الوصـل مـع وسـائل االعـالم المختلفـة ويقـوم بإعـداد التقـ         قسم اإلعالم 

الصحفية اليومية عن أنشطة الجامعة وبثها إلى جميـع الصـحف المحليـة بالكلمـة     

ــاء(والصــورة ويتــولى إصــدار نشــرة    ومجلــة اليرمــوك الثقافيــة وتوزيعهــا،   ) األنب

ــة      ــة االخباريـ ــبكة الجامعـ ــؤولية شـ ــى مسـ ــافة إلـ ــالع  ) YUNN(باإلضـ ــدف اطـ بهـ

 .معة وفعالياتهاالعاملين في الجامعة والمجتمع المحلي على أنشطة الجا

قســــــــم االســــــــتقبال 

 واألنشطة الجامعية

يقــوم بالمشــاركة فــي عضــوية اللجــان التحضــيرية للمــؤتمرات والنــدوات وورش    

 .العمل لمختلف وحدات الجامعة إلنجاح األنشطة كافة

يتــولى اســتقبال ضــيوف الجامعــة وتــأمين اإلقامــة المناســبة لهــم، وكــذلك تــأمين      

 .وضيوفهاالهدايا لمناسبات الجامعة 

    قسم التصميم

 .يقوم بطباعة كافة مطبوعات الجامعة ومنشوراتها قسم المطبعة

  

dep_relations@yu.edu.jo  
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 املدرسة النموذجية
طالبـًا  ) 2497( 2011/2010وبلـغ عـدد طالبهـا للعـام الدراسـي       1979/1980أنشئت المدرسـة عـام   

ومســاعديه  مــدير المدرســةهيئــة منتخبــه تتــألف مــن   ،تتــولى إدارة المدرســة. مراحــل موزعــة علــى ثــالث وطالبــة 

شـراف مـن معلمـي    و يتـولى فريـق إ  ، تنهض بمسؤولية رسم السياسات التعليميـة و االداريـة للمدرسـة و تنفيـذها    

ــا ينســجم و سياســة        ) المعلمــين األول(المدرســة  ــاءة مســؤولية متابعــة أداء المعلمــين و تطويرهــا بم ذوي الكف

وقـد تـم انتخـابهم بعنايـة لغايـة التـدريس فـي        ) 160(فيصـل عـددهم إلـى     أمـا المعلمـون فـي المدرسـة    . المدرسة

ســكرتاريا واإلرشــاد والتمــريض والمراســلين    ال المدرســة النموذجيــة ويســاند هــذا الكــادر فريــق إداري يشــمل      

  .وأمناء المكتبة والفنيين

ــر و ــد المشـــرق         تنظـ ــارهم نـــواة الغـ ــى طالبهـــا باعتبـ ــين الحقيقـــة إلـ ــدالمدرســـة بعـ ــاء الصـــرح   الواعـ ، لـــذلك جـ

  :بـ مجهزًا  المدرسي

  .وتضم بين جنباتها الكتب العلمية واألدبية والمصورة والمجالت الدورية الثقافية المكتبة •

  .)كيمياء، فيزياء –أحياء (الحديثة المختبرات العلمية  •

  .التعليميأستوديو المدرسة  •

  .لعقد االجتماعات وإلقاء المحاضرات العلمية النوعيةقاعة الفيديو المزودة باألجهزة الحديثة  •

  .المتعددة الداخلية والخارجيةصاالت األلعاب الرياضية  •

  .مشاغل التربية المهنية •

  .تربويالوقسم اإلرشاد  •

  .العيادة الصحية •

  .المسرح والموسيقى •

المرافـق لتخـرج النشـاطات التربويـة وتحتفـل بالمناسـبات القوميـة والوطنيـة والدينيـة التـي تعيشـها            هـذه   وتتناغم

وتعنــى  .األســرة األردنيــة لتثــري خبــرات طلبتهــا وتنمــي منظومــة القــيم واالتجاهــات والــوالء لألســرة الهاشــمية          

  : ـ المدرسة النموذجية ب

  .تعزيز مفاهيم االنتماء للوطن وللقيادة الهاشمية، من خالل المرجعية التاريخية -

  .توجيه النشاطات المدرسية بما يعزز االنتماء والوالء وحب الوطن -

  .توضيح قيم اإلسالم السمحة في أذهان الطلبة بالحجة والبرهان -

التربويــة لتحقيــق الرؤيــة المســتقبلية لبنــاء األردن  تضــمين مفــاهيم التربيــة الوطنيــة والمدنيــة فــي المنــاهج    -

  .األنموذج ووطن العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص

رفع كفاءة النظام التعليمي وتحسين مستوى العملية التربوية ومواصلة خطـط التطـوير التربـوي مـع تأكيـد       -

  .دور التربية في مرحلة التحول الديمقراطي

كمـال بوتقـة العمـل الصـادق،     معهـم إل سـعى  تقنـوات االتصـال، و   رسـة معهـم  فتفـتح المد أوليـاء األمـور    أما

مــن خــالل مجلــس اآلبــاء والمعلمــين، والوقــوف علــى نتــائج أبنــائهم مــن خــالل نظــام    واالرتقــاء بالعمليــة التربويــة 

والـذي يتـيح ألوليـاء     2007/2008الذي تـم بـدء العمـل بـه فـي العـام الدراسـي         المدرسة النموذجية المحوسب

  .مور متابعة أبنائهم علميًا ومسلكيًااأل
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 املكتبة الحسينية

م وانتقلــت الــى عــدة مبــان لمواكبــة التوســع والتطــور فــي الجســم    1976أنشــئت المكتبــة الحســينية ســنة  

يتكـون المبنـى مـن    . م2002الطالبي واعضـاء هيئـة التـدريس فـي الجامعـة، وقـد إنتقلـت الـى المبنـى الحـالي عـام            

سـتقبل فـي وقـت واحـد     الـف متـر مربـع، وت   ) 18(خمسة طوابق مع تسوية، وتصل مساحة المبنى اإلجمالية الـى  

  . ما يقارب ثالثة االف مستفيد

التـي تفـي بإحتياجـات    تسـتخدم المكتبـة أحـدث أنظمـة تكنولوجيـا المعلومـات لتنظـيم مصـادر المعلومـات          

ــة،           ــة الراقي ــى المواصــفات المكتبي ــائم عل ــا بإســلوب إحترافــي ق ــا وترتيبه ــا وتنظيمه ــة ومعالجته مســتخدمي المكتب

نهـا تخلـق وعيـا كافيـا لـدى مسـتخدميها، يمكـنهم مـن اإلسـتفادة القصـوى مـن هـذه             كمـا إ . والممارسات الحديثة

  .المصادر

ألـف مصـدر معلومـات فـي مختلـف حقـول المعرفـة، وبعـدة لغـات، وتتفـاوت           ) 610(تضم المكتبة حـوالي  

ألــف مجلــد مــن الكتــب ) 526(فمنهــا . هــذه المصــادر مــن الورقيــة إلــى المصــغرات الفيلميــة وصــوال إلــى الرقميــة  

ألــف مــن المصــغرات  ) 14(ألــف مــن مجلــدات أعــداد الــدوريات الســابقة، و  ) 90(والرســائل الجامعيــة الورقيــة، و 

  .قرص مدمج لعدد من الصحف اليومية القديمة والحديثة) 2000(الفيلمية، و

توفر المكتبـة عـددا مـن قواعـد البيانـات الرقميـة التـي تضـم آالف الـدوريات والكتـب والرسـائل الجامعيـة             

للكتـب،و   ebraryللـدوريات، و   EBSCOلمية بالنص الكامل، وهي متاحة على شبكة اإلنترنت مثـل قاعـدة   العا

Proquest       للرسائل الجامعية، وغيرها من القواعد التي يمكن اإلطـالع عليهـا بزيـارة موقـع المكتبـة اإللكترونـي :

http://library.yu.edu.jo.            ومــن الجــدير ذكــره أن المكتبــة، بالتعــاون مــع مركــز الحاســب، تتــيح اآلن هــذه

القواعد مـن خـارج الحـرم الجـامعي ألعضـاء هيئـة التـدريس، باعتمـاد معلومـات البريـد اإللكترونـي الـذي حصـلوا              

عليــه مــن مركــز الحاســب فــي الجامعــة، وطــالب الدراســات العليــا باعتمــاد معلومــات أرقــامهم الســرية الخاصــة              

كمــا أن المكتبــة تتــيح قاعــدة المكتبــة العربيــة الرقميــة لتكشــيف ورقمنــة الــدوريات والكتــب      . بتســجيل المســاقات

  .والرسائل الجامعية لتوفير خدمات النص الكامل

تــوفر المكتبــة مختبــرات للحواســيب تســاعد المســتفيد فــي البحــث واإلستفســار عــن مصــادر المعلومــات      

ات األجنبيــة المتاحــة، ويســتطيع المســتفيد التصــوير أو الطباعــة داخــل المكتبــة  المتــوفرة بالمكتبــة وقواعــد البيانــ

باستخدام نظام البطاقات الممغنطة، كما يتوفر نظام آلي ناطق للمكفوفين يمكنهم من البحث في فهـارس المكتبـة   

 (Handicap)وقواعــد البيانــات العالميــة وقــراءة الــنص كــامال بــاللغتين العربيــة واإلنجليزيــة تبــرع بــه مؤسســة      

  .(USAID)العالمية وبرنامج المساعدات اإلنمائي األمريكي العالمي 

ــة          ــمية األردنيـ ــة الرسـ ــات الجامعيـ ــي المكتبـ ــوفرة فـ ــات المتـ ــادر المعلومـ ــأمين مصـ ــى تـ ــة علـ ــل المكتبـ تعمـ

للمســتفيدين عــن طريــق برنــامج اإلعــارة المتبادلــة المعمــول بــه مــع المكتبــات الجامعيــة الرســمية مــن خــالل مركــز   

  .التميز في خدمات المكتبات الجامعية األردنية الرسمية
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  املركز الصحي
، داخل حـرم جامعـة اليرمـوك مـن     1995أنشي مركز صحي جامعة اليرموك الشامل في شهر نيسان عام 

ــة   قبـــل وزارة الصـــحة لتقـــد  ــيهم و طـــالب الجامعـ ــة و منتفعـ ــاملين فـــي الجامعـ ــاريخ .يم الخـــدمات الصـــحية للعـ وبتـ

أبرمت اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة و جامعة اليرموك تحقيقـا لرسـالة و أهـداف وزارة الصـحة      17/7/1997

  .بتقديم الخدمات الطبية العالجية و الوقائية لكل مواطن تحت شعار الصحة للجميع
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