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  كلمة رئيس الجامعة

حبھ     ھ وص ى آل الحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على أشرف األنبیاء والمرسلین نبینا محمد وعل
  معین، أما بعد،،،أج

یصدر ھذا الدلیل وما زالت جامعة الیرموك تواصل مسیرة اإلنجاز والتطور والتمّیز نحو تحقیق رؤیتھا 
ة       اتھا العلمی زة بتخصص ة الممی ة واإلقلیمی ات األردنی ة الجامع ي طلیع ون ف أن تك ة ب التھا الھادف ورس

ادیمي وا     ا األك ة بتطورھ طتھا المعروف ا وأنش ة وبرامجھ ر    المتنوع روح العص ا ل ي، ومواكبتھ لتطبیق
ازات         ي االنج ابق ف ن تس ا وم االت التكنولوجی ف مج ي مختل ور ف ن تط الم م ھده الع ا یش دیث، وم الح
واالبداعات، حیث تتجھ الجامعة نحو الجودة والعالمیة لتتبوأ مكانة علمیة ممیزة تلیق بھا في التصنیفات 

میادین العلم والبحث والمعرفة، ولتتوج ما توصلت  العالمیة، ولتصبح جامعة شاملة تبني مشاریعھا في
تى        ي ش ة ف ازات المختلف ز واالنج اء والتمی إلیھ الجامعة خالل إحدى وأربعین عامًا تخللت بالعطاء والبن

وم واآلداب، و(     ة العل ة واحدة كلی ة، و(  640المجاالت، بعد أن بدأت بكلی ًا وطالب ة   51) طالب و ھیئ ) عض
) 32172علمیة وفیھا ( ) كراٍس6) مراكز و(6) كلیة و(15ة اآلن تحتضن (تدریس، فقد أصبحت الجامع

الم، و(    ف دول الع ن مختل ة م ًا وطالب دریس 1079طالب ة ت و ھیئ ا   ،) عض رج منھ ةوتخ اآلن  لغای
  ) طالب وطالبة. 158559(

دم ( وك اآلن تق ة الیرم بحت جامع ا وأص تیر و( 66)كم ًا للماجس دكتوراه، 19برنامج ًا لل ) برنامج
امعي          كانتجامعة المًا بأن عل ام الج ي الع ة ف ي التربی تیر ف دبلوم والماجس ي ال قد طرحت أول برنامج  ف

1977/1978.  

یھدف ھذا الدلیل إلى استكمال الجھود التي بذلت في السابق، من أجل عرض الخطط الدراسیة في 
دكت    تیر وال دبلوم والماجس الوریوس وال درجات البك ة ل ل التعلیمی ف المراح وض  مختل دف النھ وراه بھ

ن    ي م ي واإلقلیم ع المحل ات المجتم ة حاج میة وتلبی ة الھاش ة األردنی ي المملك الي ف یم الع الة التعل برس
  التخصصات العلمیة واإلنسانیة، ورفد سوق العمل فیھا بالكفاءات العلمیة المتخصصة. 

خارجھا الرؤیة العلمیة آمًال أن یبسط ھذا الدلیل للقارئ والباحثین والمھتمین من داخل الجامعة و
م        ًا لھ ھ مرشدًا وعون ین فی ع المھتم دریس وجمی ة الت اء ھیئ ة وأعض ة، وأن یجد الطلب السدیدة للجامع

ة (    ي للجامع ع اإللكترون ى الموق ودة عل ات الموج ب المعلوم ذه  )،www.yu.edu.joبجان ز ھ وإذ انتھ
رة         الفرصة ألعرب عن شكري و ودھم الكبی ى جھ ة والتخطیط عل رة التنمی ي دائ دلیل ف تقدیري لفریق ال

  .وعملھم الدؤوب والمتقن

  واهللا ولي التوفیق

  
  

  رئيـــــــس الجامعــــة
   

 أ.د. رفعــــت الفاعــوري



 ح 
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  لـــــة الدليــــجنل
  

  الســــيد أنــــور الســــعد/ مــــدير دائــــرة التنميــــة والتخطـــــيط      
  

  رئيســـــــــــــــــــــًا
  

ــرة التنميــة والتخطــيط طبيشــات/  الســيد وائــل   مســاعد مــدير دائ
  

ــوًا   عضــــــــــــــــــــ
  

ــيد ناصـــــــر إرشـــــــيدات/ رئـــــــيس قســـــــم الـــــــديوان        الســـــ
  

ــوًا   عضــــــــــــــــــــ
   

  إداري/ قســـم الدراســـات واملعلومـــات   الســـيد عبـــداهللا عثمـــان/  
  

ــرراً  ــوًا ومقـــ   عضـــ
  

  / طابعـة/ قسـم الدراسـات واملعلومـات    السيدة إيمان خليفـة ربابعـة  
  

ــوًا   عضــــــــــــــــــــ
  

  
    



 ي 
 



 ك 
 

  2016/2017 للعام الدراسي التقويم الجامعي
  

 2016/2017الفصـــل األول 
 مالحظـــات اإلجــــــراء/ المناسبــــة التاریــــــــــخ الیـــــــــوم
  إجراءات قبول الطلبة المستجدین وتسجیلھم  28/8/2016 األحـــــــــد

 عطلھ عید األضحى المبارك تقدیرًا 14/9/2016-11 االربعاء -األحد
  بدء العام الجامعي وتسجیل الطلبة القدامى ودوام أعضاء ھیئة التدریس 18/9/2016 حـــــــــداأل

   فترة االنسحاب و اإلضافة 9/2016/ 22 -18 الخمیس -األحد
  بدء الدراسة 25/9/2016 األحـــــــــد
 عطلھ (تقدیرا) ھـ1438محرم1رأس السنة الھجریھ 2/10/2016 األحـــــــــد

  إلجراء امتحان غیر مكتمل آخر موعد  3/11/2016 خمیـــسال
  اخر موعد العتماد االمتحان االول 17/11/2016 الخمیـــس
 عطلھ (تقدیرا) ھـ1438ربیع أول 12عید المولد النبوي الشریف 11/12/2016 األحـــــــــد
  2016/2017بدء التسجیل للفصل الثاني  18/12/2016 األحـــــــــد

  اخر موعد العتماد االمتحان الثاني لمساقات البكالوریوس 22/12/2016 لخمیـــسا
 عطلھ  عید المیالد المجید  25/12/2016 األحـــــــــد

  لطلبة البكالوریوس انتھاء فترة االنسحاب 29/12/2016 الخمیس
  ات العلیااخر موعد العتماد المساقات العملیة ومساقات الدراس 29/12/2016 الخمیـــس
  الجامعیة ألغراض التخرج أخر موعد لمناقشة الرسائل 29/12/2016 الخمیـــس
 عطلھ رأس السنة المیالدیة 1/1/2017 األحـــــــــد
  لطلبة الدراسات العلیا انتھاء فترة االنسحاب 5/1/2017 الخمیـــس

  االمتحانات النھائیة  18/1/2017-8/1 االحد ـ االربعاء
  من قبل أعضاء ھیئة التدریس أخر موعد العتماد النتائج النھائیة 23/1/2017 یناالثن

  بدء إجازة أعضاء ھیئة التدریس 24/1/2017 الثالثاء
  یوم التخریج  

 2016/2017 الفصـــل الثاني
 مالحظـــات اإلجــــــراء/ المناسبــــة التاریــــــــــخ الیـــــــــوم
  استكمال عملیة التسجیل للفصل 22/1/2017 األحـــــــــد

  فترة االنسحاب واإلضافة 2/2/2017 - 29/1 الخمیس -األحد
  بدء دوام أعضاء ھیئة التدریس  31/1/2017 الثالثاء

  بدء الدراسة  5/2/2017 األحـــــــــد
   أخر موعد إلجراء امتحان غیر مكتمل 16/3/2017 الخمیس

  اخر موعد العتماد االمتحان االول 30/3/2017 الخمیـــس
   2016/2017بدء التسجیل للفصل الصیفي  16/4/2017 األحـــــــــد
  ھـ (تقدیرا)1438 رجب 27 ذكرى اإلسراء و المعراج 23/4/2017 األحـــــــــد

 عطلھ عید العمال 1/5/2017 االثنین
  اخر موعد العتماد االمتحان الثاني 4/5/2017 الخمیـــس
  لطلبة البكالوریوس انتھاء فترة االنسحاب 11/5/2017 الخمیس

  اخر موعد العتماد المساقات العملیة ومساقات الدراسات العلیا 11/5/2017 الخمیـــس
  آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعیة إلغراض التخـرج 11/5/2017 الخمیس
  دراسات العلیاانتھاء فترة االنسحاب لطلبة ال 16/5/2017 الثالثاء

  االمتحانات النھائیة 29/5/2017 -17 الثالثاء -االربعاء 
 عطلھ عید االستقالل 25/5/2017 الخمیس
  آخر موعد العتماد النتائج النھائیة من قبل أعضاء ھیئة التدریس 1/6/2017 الخمیس

  الصیفيبدء إجازة أعضاء ھیئة التدریس  لمن یدرس الفصل  4/6/2017 األحـــــــــد
  بدء إجازة أعضاء ھیئة التدریس لمن لم یدرس الفصل الصیفي 9/7/2017 األحـــــــــد

  یوم التخریج  



 ل 
 

 2016/2017الفصــــل الصیفي
 مالحظـــات اإلجــــــراء / المناسبــــة التاریــــــــــخ الیـــــــــوم
  صلاستكمال عملیة التسجیل للف 18/6/2017 األحـــــــــد
  بدء دوام أعضاء ھیئة التدریـس  18/6/2017 األحـــــــــد

  فترة االنسحاب واإلضافة  20/6/2017 -18 ـ الثالثاءاألحد 
 عطلھ عید الفطر السعید تقدیرا 27/6/2017-25 ـ الثالثاءاألحد 

  بدء الدراسة  2/7/2017 األحـــــــــد
  ان غیر مكتملموعد إلجراء امتحخر آ  24/7/2017  االثنین
  اخر موعد العتماد االمتحان االول 24/7/2017 االثنین

  لطلبة البكالوریوسانتھاء فترة االنسحاب  30/7/2017 الخمیـــس
  اخر موعد العتماد االمتحان الثاني 10/8/2017 الخمیـــس
  ااخر موعد العتماد المساقات العملیة ومساقات الدراسات العلی 10/8/2017 الخمیس
  آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعیة إلغراض التخرج  10/8/2017 الخمیس
  انتھاء فترة االنسحاب لطلبة الدراسات العلیا 14/8/2017 االثنین

  االمتحانات النھائیة  24/8/2017 - 19/8  الخمیسـ  السبت
  آخر موعد العتماد النتائج النھائیة  27/8/2017 األحـــــــــد

  بدء إجازة أعضاء ھیئة التدریس 28/8/2017 نیناالث
  یوم التخریج  

  ل حسب التقویم الھجريطالع
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  ئیس قسم العلوم المالیة والمصرفیة ر  دیما الربضية الدكتور

  رئیس قسم إدارة األعمال   الدكتور یحیى بني ملحم

  رئیس قسم التسویق   الدكتور محمود الكیالني

  رئیس قسم المال واألعمال  الواكدأحمد  الدكتور 
  

   



 ت 
 

  كلیة الحجاوي للھندسة التكنولوجیة 
  الكھربائیةرئیس قسم ھندسة القوى   األستاذ الدكتور یاسر عناقره

  رئیس قسم ھندسة االلكترونیات  الدكتور عبداهللا عبابنھ

  رئیس قسم ھندسة الحاسوب  الدكتور ھشام المساعید

  رئیس قسم ھندسة االتصاالت  الدكتور محمد البطاینة

  رئیس قسم ھندسة النظم والمعلوماتیة الطبیة الحیویة  الدكتور إحسان مسعد 

   الھندسة المدنیة رئیس قسم  مظھر طعامنةالدكتور 

  رئیس قسم الھندسة الصناعیة  الدكتور عمار الروسان

  رئیس قسم ھندسة العمارة  الدكتور محمد أبو حسین
 

 كلیة التربیة 
  التدریس  طرق رئیس قسم المناھج و  األستاذ الدكتور محمود بني خلف 

  رئیس قسم اإلدارة وأصول التربیة    األستاذ الدكتورة منیرة الشرمان

  رئیس قسم علم النفس اإلرشادي والتربوي     الدكتور فراس الحموري
  
  

  كلیة الشریعة والدراسات االسالمیة 
  رئیس قسم الدراسات اإلسالمیة  الدكتور محمد ثلجي

  رئیس قسم أصول الدین  الدكتور محمد الحوري

  رئیس قسم الفقھ وأصولھ  الدكتور محمد طالفحھ

  االقتصاد والمصارف اإلسالمیة رئیس قسم  الدكتور نجیب خریس
  
   

  كلیة التربیة الریاضیة
  رئیس قسم العلوم الریاضیة      الدكتور وصفي خزاعلة

  رئیس قسم التربیة البدنیة      الدكتور إسماعیل غّصاب
  
   

  كلیة القانون 
  رئیس قسم القانون الخاص       الدكتور نعیم العتوم

  القانون العام      رئیس قسم  الدكتورة صفاء السویلمیین
  
  

  كلیة الفنون الجمیلة 
  رئیس قسم التصمیم          منذر العتومالدكتور 

  رئیس قسم الموسیقا           الدكتور نضال عبیدات

            التشكیلیةرئیس قسم الفنون   الدكتور قاسم الشقران

  رئیس قسم الدراما            الدكتور غسان ّحداد
  

   



 ث 
 

  وجیا المعلومات وعلوم الحاسوب كلیة تكنول
  رئیس قسم علم الحاسوب        الدكتور عبدالرؤوف بصول

  رئیس قسم نظم المعلومات الحاسوبیة        الدكتور عماد الصخني

  رئیس قسم نظم المعلومات اإلداریة         الدكتور رضوان الدویري

  رئیس قسم ھندسة البرمجیات  أحمد سعیفانالدكتور 

  رئیس قسم شبكات وأمن المعلومات  مالك برھوش الدكتور
  
   

  كلیة اآلثار واالنثربولوجیا 
  رئیس قسم االنثربولوجیا           الدكتور علي خویلة

  رئیس قسم اآلثار            الدكتور عاطف الشیاب

  رئیس قسم النقوش             الدكتور عمر الغول

  لمصادر التراثیة وإدارتھا           رئیس قسم صیانة ا  أبو بكرأحمد  الدكتور 

  رئیس قسم المساقات الخدمیة اإلنسانیة  الدكتور معن عموش 
  
  

  كلیة اإلعالم 
  رئیس قسم العالقات العامھ واإلعالن          الدكتور عبدالباسط محمود

  رئیس قسم الصحافة         الدكتوره ناھدة مخادمة

  إلذاعھ والتلفزیون       رئیس قسم ا  السید محمد أنیس المحتسب
  
  

  كلیة السیاحة والفنادق
  رئیس قسم السیاحة والسفر            الدكتور عبدالقادر عبابنھ

  رئیس قسم اإلدارة الفندقیة  المخادمھأحمد  الدكتور 
  
  

  كلیة الطب
  رئیس قسم العلوم الطبیة السریریة  كنعاناألستاذ الدكتور ھاشم 

  یس قسم العلوم الطبیة األساسیةرئ  الدكتورة نسرین بطاینھ
  
  

  كلیة الصیدلة
  رئیس قسم العلوم الصیدالنیة   عدنان مساعدهالدكتور األستاذ 

  رئیس قسم الممارسة الصیدالنیة  الدكتور أسامھ أبو الرب
  

   



 خ 
 

  رؤساء تحریر المجالت 
  رئیس تحریر مجلة الفیزیاء  األستاذ الدكتور نھاد طشطوش

  رئیس تحریر مجلة الكیمیاء  المومنياألستاذ الدكتور إدریس 

  رئیس تحریر مجلة الریاضیات واإلحصاء  السلمانأحمد  األستاذ الدكتور 

  رئیس تحریر مجلة العلوم التربویة  األستاذ الدكتورة شادیة التل

  رئیس تحریر مجلة اللغات الحدیثة  األستاذ الدكتور محمود كناكري

  تحریر مجلة الفنونرئیس   األستاذ الدكتور وائل الرشدان
  
  

  ومشرفي برامج علمیة مدراء كراٍس 
  / كلیة اآلدابمدیر كرسي عرار  األستاذ الدكتور زیاد الزعبي 

  / كلیةالشریعة والدراسات اإلسالمیةللدراسات إلسالمیةمدیر كرسي باھانج   عبدالناصر أبو البصلاألستاذ الدكتور 

  / كلیة التربیةة العملیةمشرف برنامج التربی  الدكتور محمد الحوامدة

  / كلیة العلوممدیر متحف التاریخ الطبیعي  الدكتور صائب الشریدة

  متحف التراث األردني/ كلیة اآلثار واألنثربولوجیا أمین عام  محمد جراردات  السید

  مشرف برنامج القرآن الكریم+ إمام ومشرف شؤون المسجد  السید مأمون الشمالي

  / كلیة اإلعالمFMالیرموك  مدیر إذاعة  الدكتور خلف الطاھات 
  

  مدیرو المراكز 
  مدیر مركز اللغات   األستاذ الدكتورة أمل نصیر

  مدیر مركز دراسات الالجئین والنازحین والھجرة القسریة   الدكتور فواز المومني

  مدیر مركز الجودة والتطویر اإلداري   الدكتوره آمنھ رواشده

  ر مركز الملكة رانیا للدراسات األردنیة وخدمة المجتمعمدی  الدكتور ھیثم بني سالمة

  مدیر مركز األمیرة بسمة لدراسات المرأة األردنیة  الدكتورة آمنھ خصاونھ

  مدیر مجمع الریادة األكادیمیة للتمیز   الدكتور محمد الزبیدي

  مدیر المركز الصحي   الدكتور بسام عالونة

  ب والمعلومات مدیر مركز الحاس  أسحق مطالقھ المھندس

  مدیر مركز األمیر فیصل لتكنولوجیا المعلومات   المھندس یحیى الكساسبة

  مدیر مركز التمیز للخدمات المكتبیة   السید عوض عثامنة
  

  مدیرو الدوائر 
 مدیر المدرسة النموذجیة  األستاذ الدكتور عماد الشریفین

  ن بن طاللمدیر دائرة مكتبة الحسی  األستاذ الدكتور عدنان البصول

  مدیر دائرة العالقات الخارجیة والمشاریع الدولیة  الدكتور خالد غرایبةاألستاذ 

  مدیر دائرة الشؤون القانونیة  الدكتور إبراھیم عبیدات

 مدیر دائرة العالقات العامة واإلعالم  الدكتوره ناھده مخادمھ



 ذ 
 

  لریاضيعمادة شؤون الطلبة/ مدیر دائرة النشاط ا  الدكتوره سناء عودات

 مدیر الدائرة الھندسیة  المھندس بسام حمادنھ

  مدیر دائرة رئاسة الجامعة  السید مخلص العبیني

  مدیر دائرة التنمیة والتخطیط  السید أنور السعد

 مدیر دائرة القبول والتسجیل  علي جوارنھالسید 

 مدیر الدائرة المالیة  زیاد زقیبھالسید 

  الموارد البشریةمدیر دائرة   السید خلیل ارشیدات

 مدیر صندوق االستثمار لجامعة الیرموك  السید ولید حاللشة

  مدیر دائرة الرقابة اإلداریة والمالیةق.أ.   السید عبداهللا النعیمي

 مدیر دائرة األمن الجامعي  مصطفى الشیابالسید 

  مدیر دائرة الخدمات العامة  السید سمیر المنسي
 اللوازم مدیر دائرة  السید نایف بني عطا

  مدیر دائرة العطاءات  السید عبدالباسط الحموري

  مدیر دائرة االنتاج والصیانة والتدریبق. أ.   المھندس خالد العالونة

  عمادة شؤون الطلبة/ مدیر دائرة النشاط الثقافي والفني  السید فرید طوالبھ

  عمادة شؤون الطلبة/ مدیر دائرة الخدمات الطالبیة  السید عمر ھالل

  عمادة شؤون الطلبة/ مدیر دائرة الرعایة الطالبیة  لسید محمد نصیراتا
  
  

  نواب المدراء 
  ة رانیا للدراسات األردنیة وخدمة المجتمعكنائب مدیر مركز المل  الدكتور یوسف مقدادي 
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  جامعة الريموك في سطور
  

   موقع الجامعة 

د (  ة األربد في شمال المملكإتقع جامعة الیرموك في مدینة  ى بع ان،     90ردنیة الھاشمیة وعل مة عم ن العاص ) كم ع

إلى مساحات أرض أخرى تابعة  ةفي الموقع الحالي واألرض الجنوبیة ھذا باإلضاف 2م692515.180على مساحة تقدر بـ 

لجامعات ، وھي ثاني جامعة أردنیة من بین ا2م264947.43للجامعة في مدینة اربد وفي أماكن أخرى من المملكة تقدر بـ 

  الرسمیة.

  

 نشأتھا ووحداتھا التنظیمیة

ام       ران ع ن حزی ع والعشرین م ث      1975صدرت اإلرادة الملكیة السامیة بتاریخ الراب ة الیرموك حی بتأسیس جامع

وطالبة، في  ) طالبًا640وعددھم ( 1977-1976استقبلت جامعة الیرموك الدفعة األولى من الطلبة في بدایة العام الجامعي 

  وبدأت بكلیة واحدة ھي كلیة العلوم واآلداب.  مؤقتًا معي محدود في مدینة اربد، اعتبر حینھا حرمًاحرم جا

اس    1976بدأت جامعة الیرموك مسیرتھا التعلیمیة في عام  حیث شكلت "كلیة العلوم واآلداب" النواة، وحجر األس

یة، وكانت دوائر اللغة العربیة واللغة اإلنجلیزیة للجامعة، وضمت تخصصات في العلوم واآلداب واالقتصاد والعلوم اإلدار

ام     ي تأسست ع وًا        1980والعلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة نواة كلیة اآلداب الت ائھا تطورًا ونم ذ إنش ة من د شھدت الجامع ، وق

واحي    ة الن ن كاف ة م ات المملك رز جامع ن أب بحت م ى أص ًا، حت ًا وكیف طردًا، كم ات العلم  :مض وع التخصص دد وتن ة تع ی

  واإلنسانیة، وتكاملھا، أعداد الطالب والطالبات، الھیئة التدریسّیة، البحث العلمي، كفاءة الخریجین. 

ام        ع ع ي مطل ّم ف د ت ین فق ومن أجل إتاحة فرصة الدراسة الجامعیة لخریجي الثانویة العامة األردنیین وغیر األردنی

  جمیع التخصصات المطروحة في الجامعة.إنشاء البرنامج الموازي الستیعاب الطلبة في  1998 -1997

وقد نجحت الجامعة بإضافة نطاق واسع من البرامج الدراسّیة الجدیدة والتخصصات التي تلبي احتیاجات ومتطلبات 

  سوق العمل، وطموحات المجتمع باستمرار، حیث تّم تطویر عدد كبیر من األقسام األكادیمیة لتصبح كلیات:

 1981داریة عام كلیة االقتصاد والعلوم اإل.  

  1984كلیة الحجاوي للھندسة التكنولوجیة عام . 

    ام ار ع د اآلث امعي         1984معھ ام الج ن الع ارًا م ا اعتب ار واألنثروبولوجی ة اآلث ى كلی ھ إل م تحویل ذي ت وال

2003/2004 . 

  1988/1989كلیة التربیة عام. 

  1990كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة عام. 

 1993ضیة عام كلیة التربیة الریا. 

  1999كلیة القانون عام. 

  2001/2002كلیة الفنون الجمیلة عام. 

  2002/2003كلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم الحاسوب عام. 

  2008كلیة اإلعالم عام. 
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وتستمر الیرموك بالتطور األفقي والعمودي إلى ھذا الیوم حیث تّم استحداث برامج وأقسام وكلیات جدیدة مؤخرًا من 

امعي      2011/2012أبرزھا: إنشاء كلیة السیاحة والفنادق في العام الجامعي   ام الج ي الع ة الصیدلة ف  2012/2013، وكلی

اوي للھندسة      2013/2014وكلیة الطب في العام الجامعي  ة الحج ارة" بكلی ة العم ، قسم "الھندسة الصناعّیة" وقسم "ھندس

)، وقسم "ھندسة 2016مال واألعمال" بكلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة ()، ومن آخرھا: قسم "اقتصاد ال2013التكنولوجیة (

ة   2016البرمجیات" وقسم "الشبكات وأمن المعلومات" بكلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم الحاسوب ( ن الجامع ). وسعیًا م

وفیر مقررات      وراء تزوید الطلبة بالمعارف والمھارات والقدرات التي تدعمھم في تخصصاتھم الجامعیة المخ م ت د ت ة فق تلف

"المساقات الخدمیة اإلنسانیة" و"المساقات الخدمیة  األقسامإجباریة واختیاریة في الخطط الدراسیة المقرة مؤخرًا واستحداث 

   .العلوم على التواليكلیة اآلداب و ةبكلیالعلمیة" 

ادة       قسمًا أك  )60قسام فیھا () خمسة عشر كلیة ویبلغ عدد األ15تضم الجامعة ( ا عم ادتین ھم م عم ا تض ًا، كم ادیمی

ة،      ادة شؤون الطلب ا، وعم ى (  إالبحث العلمي والدراسات العلی افة إل ًا، و(   ستة ) 6ض زًا علمی ة ) 5مرك ة   كراسٍ  خمس علمی

ة، و(    ة األردنی رة 16وبحثیة، ومحطة العلوم البحریة في العقبة باالشتراك مع الجامع احف، متحف     إ ) دائ ة مت ة، وثالث داری

ة أل   التراث ة    االردني، ومتحف التاریخ الطبیعي، ومتحف المسكوكات، ومدرسة نموذجی ي الجامع املین ف اء الع ، ومركز  بن

حة  ع وزارة الص اون م حي بالتع ة ( ص ي الجامع ل ف ب    1079. ویعم ف الرت ن مختل دریس م ة الت اء ھیئ ن أعض ) م

  ئة التدریس.) من العاملین في المجاالت المختلفة من غیر أعضاء ھی1556والتخصصات، و(
  

 الرؤیة:

ة       ي طلیع ة الیرموك ف الریادة والتمیز في مجاالت التعلیم والبحث العلمي بما یسھم في خدمة المجتمع لتصبح جامع

  الجامعات األردنیة، وأن تحتل مكانة مرموقة إقلیمیًا وعالمیًا.
  

  الرسالة:

یم تعلیم ممیز، وإنتاج بحث علمي إبداعي یخدم إعداد الكفاءات العلمیة في مختلف حقول العلم والمعرفة من خالل تقد

ر، واالستجابة         ة الفكر والتعبی داع وحری زة لإلب ة محف المجتمع، ویسھم في بناء اقتصاد المعرفة من خالل إیجاد بیئة جامعی

  لمتطلبات المجتمع والتطور العلمي. 
  

  األھداف االستراتیجیة:

  :ات االستراتیجیة التالیةتحقیقًا لرؤیة الجامعة ورسالتھا تم تحدید الغای

ھ            .1 ط مخرجات ة، ورب ة والفنّی ھ المادّی وفیر متطلبات ر ت ة عب اییر العالمی اإلرتقاء بالبحث العلمي في الجامعة نحو المع

 باحتیاجات التنمیة الوطنّیة، مع التركیز على احتیاجات المجتمع المحلي.

الخصائص إلنتاج المعرفة والمنافسة في سوق العمل، إعداد خریج ذي جودة عالیة، مؤھل علمیًا وتطبیقیًا، ویمتلك  .2

 .والمساھمة الفّعالة في تنمیة المجتمع

تعمیق العالقات الخارجّیة مع الجامعات والمراكز العلمّیة العالمّیة، وتبادل الخبرات من أجل تحقیق قیم العالمّیة في  .3

 مسیرة الجامعة ورؤیتھا المستقبلّیة.

جامعة لتحقیق رؤیتھا من خالل التوسع في الالمركزیة وتفویض الصالحیات، واعتماد تطویر الجھاز اإلداري في ال .4

 معاییر موضوعیة في اختیار المواقع القیادیة تعتمد على التنافسّیة والشفافّیة والُمساءلة.  
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تراتیجیة، وتح     .5 ا االس ق خططھ ا وف ا وأدوارھ ى أداء وظائفھ ادرة عل ون ق ة لتك الي للجامع ف الم ز الموق ق تعزی قی

 االستقالل المالي واإلداري الكامل الذي یسمح بتحقیق التمیز واإلبداع في مخرجاتھا.

امعي        .6 یم الج الة التعل مان وصول رس ي لض رفع مستوى الشراكة المستدامة بین الجامعة ومؤسسات المجتمع المحل

 المجتمعي.

اعًال وم    .7 ارات      إعداد طالب جامعي یتمتع بالحس الوطني واالنتماء لیكون عضوًا ف ك المھ ي المجتمع، ویمتل ا ف نتج

 التطبیقیة، والعلوم المعرفیة، ومھارات االتصال والمھارات الكتابیة والشفویة، بما یكفل جاھزیتھ لسوق العمل.

استكمال تطویر الجامعة باتجاه مفھوم الجامعة الشاملة، وبما یتناسب مع رسالة الجامعة وأھدافھا، وحاجات السوق  .8

 والعالمي، ومتطلبات التنمیة المستدامة. المحلي واإلقلیمي

ام           .9 ي، واالھتم ع المحل ات المجتم ة احتیاج ا لتلبی ع مستوى مخرجاتھ ة، ورف الوصول إلى التمیز في العملیة التعلیمی

 بجودة البحث العلمي في الجامعة، والتمیز بمستوى الدقة والشفافیة في األعمال اإلداریة.

ي في الجامعة وتأھیلھما عبر توفیر حاجاتھما من التعلیم والتدریب المستمرین؛ تطویر الكادرین األكادیمي واإلدار .10

لتحقیق رؤیة الجامعة وأھدافھا في ظل متغیرات البیئة الداخلیة والخارجیة، إذ إن العنصر البشري ھو األساس في 

  التنمیة والتطویر.
  

  القیم والمبادئ:

ا       االلتزام اإلجتماعي واألخالقي: تسعى جامعة الیر .1 ي بم اعي واألخالق زام اإلجتم ى مستویات االلت موك إلى تحقیق أعل

  .یتماشى مع تعالیم الدین اإلسالمي الحنیف، والعادات والتقالید العربیة األصیلة، والمثل اإلنسانیة العلیا

املین فی   .2 ا والع ق    االنتماء: تسعى الجامعة جاھدة إلى تحقیق أعلى مستویات االنتماء الوطني الصادق لطلبتھ ن طری ا ع ھ

  .تعزیز الروح الوطنیة، ووضع المصلحة العامة فوق كل المصالح الشخصیة

الرؤیة العالمیة: تتبنى الجامعة رؤیة عالمیة من حیث المبادئ والمعاییر اإلنسانیة العالمیة، وتسعى إلى التفاعل اإلیجابي  .3

   .بحثیة العالمیة المتمیزةمع جمیع الثقافات، وفتح أبواب التعاون مع جمیع الجامعات والمراكز ال

ات             .4 ة التخصص یع رقع ة، وتوس ة المختلف كال المعرف ل أش ي تكام مولیة ف ق الش ى تحقی ة إل عى الجامع مولیة: تس الش

  .واالھتمامات البحثیة التي تركز علیھا

حث العلمي وخدمة الجودة: تلتزم الجامعة بمعاییر تربویة رفیعة المستوى، ساعیة دائمًا إلى تطویر العملیة التعلیمیة والب .5

  .المجتمع وفق أرفع مستویات الجودة والنوعیة

د أن     .6 ا ال ب ة جمیعھ مكافأة األداء المتمیز والمساءلة: تؤمن الجامعة  بأن السلوك اإلیجابي والتمیز ألعضاء أسرة الجامع

عة سوف تفعل نظام مساءلة ُیدعم من خالل خطط الجامعة لمكافأة األداء المتمیز للعاملین فیھا، وبالقدر نفسھ، فإن الجام

  .للعاملین، وخصوصًا القیادات األكادیمیة واإلداریة

الشفافیة والحریة األكادیمیة: تشجع الجامعة االنفتاح والتفاعل مع اآلخرین، وتؤكد اھتمامھا بقیم العدل والنزاھة والحریة  .7

  .األكادیمیة

ك    الالمركزیة: تؤمن الجامعة بضرورة أن تشارك أطراف الجامعة ج .8 ق ذل اذه، ویتحق میعھا في عملیة صنع القرار واتخ

من خالل تدعیم القرارات على مستویات األقسام والكلیات والوحدات اإلداریة والطلبة، وتدعم الجامعة التوجھ نحو مزید 

  .من الالمركزیة في صنع القرار واتخاذه

ن   .9 ق  إال م وس ال یتحق دم الملم أن التق ة ب ؤمن الجامع تمر: ت تعلم المس تیعاب   ال ة الس ات الجامعی دیل الممارس الل تع خ

 تطورات العلم والتكنولوجیا الحدیثة وتطبیقاتھا في مجاالت التدریس والبحث العلمي.
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  تعليمات منح درجة البكالوريوس
   ، تعلیمات منح درجة البكالوریوس في جامعة الیرموك 2008) لسنة 6تعلیمات رقم (

  1976) لسنة 76العلیمة والشھادات في جامعة الیرموك رقم (الصادرة بموجب نظام منح الدرجات 

 

ن   2008تسمى ھذه التعلیمات (تعلیمات منح درجة البكالوریوس في جامعة الیرموك) لسنة : 1المادة  داًء م ، ویعمل بھا ابت

  .2008/2009العام الجامعي 

ادة   جلین لل     : 2الم ین المس ة المنتظم ى الطلب ات عل ذه التعلیم ام ھ ري أحك ات    تس ي كلی الوریوس ف ة البك ى درج ول عل حص

  ) من ھذه التعلیمات.3الجامعة الواردة في المادة (

اًء         :3المادة  ة، بن ات التالی ي الكلی الوریوس ف ة البك ى درج یقر مجلس العمداء الخطة الدراسیة التي تؤدي إلى الحصول عل

  ة المختصة:على تنسیب من مجالس الكلیات واقتراحات من مجالس األقسام األكادیمی

  كلیــة العلــــــوم. .1
 كلیــة اآلداب. .2
 كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة. .3
 كلیة التربیة. .4
 كلیة الحجاوي للھندسة التكنولوجیة. .5
 كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة. .6
 كلیة التربیة الریاضیة. .7
 كلیة القانون. .8
 كلیة الفنون الجمیلة. .9

 كلیة اآلثار واالنثروبولوجیا. .10
 ولوجیا المعلومات وعلوم الحاسوب.كلیة تكن .11
 كلیة اإلعــالم. .12
  كلیة السیاحة والفنادق .13
 ) 13/8/2013تاریخ  28/2013تم إنشاء كلیة الطب بموجب قرار مجلس العمداء رقم كلیة الطب ( .14
 )17/2/2014تاریخ  7/2014(تم إنشاء كلیة الصیدلة بموجب قرار مجلس العمداء رقم كلیة الصیدلة  .15

 
  حد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوریوس في الجامعة ھو كما یلي::  ال4المادة 

  الساعات المعتمدة  الكلیة  الرقم
  ) ساعة معتمدة134(  كلیة العلوم  .1
  ) ساعة معتمدة132(  كلیة اآلداب    .2
  اعة معتمدة) س132(كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة                             .3
  ) ساعة معتمدة132(كلیة التربیة                                                  .4
  ) ساعة معتمدة167(كلیة الحجاوي للھندسة التكنولوجیة                                      .5
  عتمدة) ساعة م132(كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة                        .6
  ) ساعة معتمدة132(كلیة التربیة الریاضیة                                       .7
  ) ساعة معتمدة141(كلیة القانون                                                  .8
  ) ساعة معتمدة132(كلیة الفنون الجمیلة                                          .9
  ) ساعة معتمدة132(كلیة اآلثار واالنثروبولوجیا                                 .10
  ) ساعة معتمدة134(كلیة تكنولوجیا المعلومات  وعلوم الحاسوب               .11
  ) ساعة معتمدة132(  كلیة اإلعــالم    .12
  ) ساعة معتمدة132(  كلیة السیاحة والفنادق  .13
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  الساعات المعتمدة  الكلیة  الرقم
  ) ساعة معتمدة257(  كلیة الطب  .14
  ) ساعة معتمدة165(  كلیة الصیدلة  .15

 
 الخطـــــــة الدراسیـــة

  

  تشمل الخطة الدراسیة في كل تخصص تمنح فیھ درجة البكالوریوس المتطلبات التالیة::  5المادة 
  ) ساعة معتمدة وتشمل:27وتخصص لھا (أ.  متطلبات الجامعة: 

  . متطلبات إجباریة:1
  ) ساعة معتمدة موزعة كالتالي:12لبة الجامعة ویخصص لھا (یدرسھا جمیع ط 

AL *      101    ساعات 3  لغة عربیة  
EI           101   ساعات 3  مھارات اللغة اإلنجلیزیة  

    PS       102   ساعات 3  التربیة الوطنیة  
 *MILT   100  ساعات 3  علوم عسكریة  

  099     EL*   استدراكي  دراكيإست -مھارات لغة انجلزیة  
  099   COMP* استدراكي  إستدراكي - مھارات حاسوب  

         AL099 استدراكي  استدراكي -لغة عربیة  
  

  . متطلبات اختیاریة: 2

ادة      15ویخصص لھا (  ى م ة وبحد أدن ) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من خارج كلیتھ في احد المجاالت التالی
  ادتین من كل مجال وھذه المجاالت ھي:واحدة من كل مجال وبحد أقصى م

  أوًال: مجال العلوم اإلنسانیة ویضم المساقات التالیة:
Hum 101 لجمیع الطلبة باستثناء طلبة كلیة اإلعالم  3  الثقافة اإلعالمیة  
Hum 102 لجمیع الطلبة  3  المواطنة واالنتماء 
Hum 103 لیة الشریعة والدراسات اإلسالمیةلجمیع الطلبة باستثناء طلبة ك  3  اإلسالم فكر وحضارة 
Hum 104 لجمیع الطلبة باستثناء طلبة كلیة الفنون الجمیلة  3  الفن والسلوك 

Hum 105  إسھام األردن في الحضارة
 لجمیع الطلبة باستثناء طلبة كلیة اآلثار واالنثروبولوجیا  3  اإلنسانیة

Hum 106 طلبة باستثناء طلبة كلیة اآلثار واالنثروبولوجیالجمیع ال  3  مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 
Hum 107 لجمیع الطلبة باستثناء طلبة كلیة القانون  3  حقوق اإلنسان 
Hum 108 لجمیع الطلبة باستثناء طلبة كلیة التربیة  3  مھارات التفكیر 
Hum 109 سالمیةلجمیع الطلبة باستثناء طلبة كلیة الشریعة والدراسات اإل  3  النظم اإلسالمیة 

  
  ثانیًا: مجال العلوم االجتماعیة واالقتصادیة ویضم المساقات التالیة:

Sci 101 لجمیع الطلبة باستثناء طلبة كلیة العلوم 3 البیئة والصحة العامة 
                                                   

 *    101 AL ) ان.   ) مجموعات حسب نتا3یقوم مركز اللغات بعقد امتحان تحدید مستوى الطلبة غیر العرب باللغة العربیة ویصنف الطلبة إلى ي االمتح ئجھم ف
  .1/1/1995) تاریخ 1/95، قرار مجلس العمداء في جلستھ رقم (94/1995ویعمل بھذا القرار اعتبارًا من الفصل الثاني 

*  100 MILT      دل اب المع ي حس ھ ف دخل نتائج  یحسب ضمن الساعات المعتمدة المقررة للتخرج، وتعطى نتائج ھذا المساق على أساس النجاح والرسوب، وال ت
 التراكمي، ویعفى من دراستھ:

الح   . خریجو الكلیات العسكریة األردنیة (جامعة مؤتھ، الكلیات العسكریة الملكیة، ومدرسة المرشحین العسكریة، مدیریة الخدمات الطبیة، الك1  ة لس لیة الفنی
نة   الصیانة الملكي، كلیة األمیر فیصل) أو ما یعادلھا من كلیات أخرى في األجھزة األمنیة وال ن س كلیات العسكریة األجنبیة، شریطة أن ال تقل خدمتھ ع

  واحدة.
  . الضباط الحاصلین على دورات الصف التأسیسیة ودورات الوكالء التأسیسیة بالنسبة للرتب األخرى. 2
وم العسكریة، وفي ھذه الحالة  تدخل عالمة أ) " مساقًا بدیًال عن مساق العل376.ویجوز للطلبة غیر األردنیین أن یدرسوا مساق "تاریخ األردن الحدیث تخ (3

 .5/1/1992ویعمل بھ اعتبارًا من  5/1/1992) تاریخ 1/92ھذا المساق في حساب معدالت الطالب، قرار مجلس العمداء في جلستھ رقم (
  ).26/12/2016تاریخ  49/2016، (قرار مجلس العمداء رقم EL 101ھما متطلبین لمساق  EL 099و  COMP 099مساقي    *
علما بأنھ متطلب إجباري كلیة للكلیات اإلنسانیة. اعتبارا من الفصل  SCI 108(سابًقا) في الخطط الجدیدة   100سیكون ترمیز مساق مھارات حاسوب ن.ح   *

 .2016/2017األول 
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Sci 102  تكنولوجیا المعلومات وخدمة
لجمیع الطلبة باستثناء طلبة كلیة تكنولوجیا المعلومات  3 المجتمع

 وعلوم الحاسوب
Sci 103 لجمیع الطلبة باستثناء طلبة كلیة التربیة الریاضیة 3 اللیاقة البدنیة للجمیع 
Sci 104 لجمیع الطلبة باستثناء طلبة كلیة التربیة 3 مھارات التواصل الفَعال 

Sci 105 لجمیع الطلبة باستثناء طلبة كلیة الحجاوي للھندسة  3 الطاقة المتجددة
 التكنولوجیة

Sci 106 دارة وتنمیة المجتمعاإل لجمیع الطلبة باستثناء طلبة كلیة االقتصاد والعلوم  3 
 اإلداریة

Sci 107 لجمیع الطلبة 3 البحث العلمي 
     ).17/10/2016بتاريخ  40/2016دلت بقرار مجلس العمداء رقم (ًع                   

  
التقدم   2009/2010المستجدین اعتبارًا من بدایة الفصل األول أما فیما یتعلق بامتحانات المستوى، یتوجب على كافة الطلبة 

ذه                ن ھ ي أي م اح ف ي النج ق ف ذي یخف ب ال جل الطال ى أن یس ة والحاسوب عل ة االنجلیزی ة واللغ لالمتحان في اللغة العربی
لمن تقدم لالمتحان  وال یسمح للطالب إعادة امتحانات المستوى) خارج خطتھ الدراسیة، 099االمتحانات مساقاً استدراكیًا (

م     ام دراسي ول سابقًا وال یسمح كذلك للطالب بالتقدم المتحانات المستوى لمن مضى على دراستھ في الجامعة أكثر من ع
  ، وھذه المساقات ھي:یتقدم لالمتحانات

  مھارات لغة إنجلیزیة (استدراكي)  099* ل.ز 
  ) (استدراكي)1لغة عربیة (  099* ع  
بتاریخ  44/2014سوب (استدراكي) (ًعدلت بقرار مجلس العمداء رقم مھارات حا  099* ح  

  .)2014/2015اعتبارًا من الفصل الثاني  10/11/2014
         

ي   * مالحظة: على الطالب أن ینھي مساقات المھارات التالیة، المطلوبة منھ، في أول سنتین من بدء التحاقھ بالدراسة ف
  الجامعة وھي:

  إنجلیزیة / استدراكي. مھارات لغة 099ل.ز 
  مھارات لغة عربیة / استدراكي. 099ع  
تدراكي  099ح   وب / اس ارات الحاس م    مھ داء رق س العم رار مجل دلت بق اریخ  44/2014(ًع بت

   .)2014/2015اعتبارًا من الفصل الثاني  10/11/2014
      

             

  كما قرر المجلس:

ة (             ا قبل وال  2015على طلب ا من مواد المساقات            ) فم ة ، إكمالھ ة االختیاری ات الجامعی م یستكملوا المتطلب ذین ل محولین ال

  ). 15/6/2016بتاریخ  25/2016(ًعدلت بقرار مجلس العمداء رقم     االختیاریة.
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  ب. متطلبات الكلیة: 
  التالیة: یقرھا مجلس العمداء بناء على تنسیب مجلس الكلیة المختص وتخصص لھا الساعات المعتمدة

  ) ساعة معتمدة21(  أقسام كلیة العلوم  .1
  ) ساعة معتمدة18(  أقسام كلیة اآلداب    .2
  ) ساعة معتمدة24(والعلوم اإلداریة                            أقسام كلیة االقتصاد  .3
  عتمدة) ساعة م18(أقسام كلیة التربیة                                                  .4
  ) ساعة معتمدة24(أقسام كلیة الحجاوي للھندسة التكنولوجیة                                      .5
  ) ساعة معتمدة24(أقسام كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة                        .6
  للذكور ) ساعة معتمدة21(أقسام كلیة التربیة الریاضیة                                       .7

  لإلناث ) ساعة معتمدة24(
  ) ساعة معتمدة27(أقسام كلیة القانون                                                  .8
  ) ساعة معتمدة18(أقسام كلیة الفنون الجمیلة                                          .9

  ) ساعة معتمدة18(یا                               أقسام كلیة اآلثار واالنثروبولوج  .10
  ) ساعة معتمدة21(أقسام كلیة تكنولوجیا المعلومات  وعلوم الحاسوب               .11
  ) ساعة معتمدة24(  أقسام كلیة اإلعالم  .12
  ) ساعة معتمدة18(  أقسام كلیة السیاحة والفنادق  .13
  ) ساعة معتمدة15(  كلیة الطب  .14
  ) ساعة معتمدة27(  كلیة الصیدلة  .15

  
  ج.  متطلبات القســم:

یقرھا مجلس العمداء بناء على تنسیب من مجالس الكلیات واقتراح من مجالس األقسام األكادیمیة وتخصص لھا الساعات     
  المعتمدة التالیة موزعة على مساقات إجباریة وأخرى اختیاریة یحددھا مجلس الكلیة.     

  ) ساعة معتمدة86(  كلیة العلوم أقسام  .1
  ) ساعة معتمدة87(  أقسام كلیة اآلداب    .2
  ) ساعة معتمدة81(والعلوم اإلداریة                            أقسام كلیة االقتصاد  .3
  ) ساعة معتمدة87(أقسام كلیة التربیة                                                  .4
  ) ساعة معتمدة116(یة الحجاوي للھندسة التكنولوجیة                                    أقسام كل  .5
  ) ساعة معتمدة81(أقسام كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة                        .6
  كورللذ ) ساعة معتمدة84(أقسام كلیة التربیة الریاضیة                                       .7

  لإلناث ) ساعة معتمدة81(
  ) ساعة معتمدة87(أقسام كلیة القانون                                                  .8
  ) ساعة معتمدة87(أقسام كلیة الفنون الجمیلة                                          .9
  ) ساعة معتمدة87(                أقسام كلیة اآلثار واالنثروبولوجیا                 .10
  ) ساعة معتمدة86(أقسام كلیة تكنولوجیا المعلومات  وعلوم الحاسوب               .11
  ) ساعة معتمدة81(  أقسام كلیة اإلعالم  .12
  ) ساعة معتمدة87(  أقسام كلیة السیاحة والفنادق  .  13
  )ساعة معتمدة206(  كلیة الطب  .14
  )ساعة معتمدة102(  ةكلیة الصیدل  .15

   
ات       ي ومتطلب ات التخصص الرئیس وتشمل متطلبات األقسام المذكورة أعاله متطلبات التخصص المنفرد أو مجموع متطلب

  التخصص الفرعي.
  

ال یجوز للطالب أن یسجل لمساق ما إذا لم یكن قد سجل المتطلب السابق في فصول سابقة (ناجح/ راسب). ویجوز  :6المادة
  ل لمساق ومتطلبھ السابق معًا في الفصل نفسھ إذا توقف تخرجھ على تسجیل المساقین معًا.لھ أن یسج
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  مدة الدراسة والعبء الدراسي
  :(1)7المادة

  أ. الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالوریوس ھو كما یلي:  
  یمنح الطلبة فصل دراسي إضافي للحاالت التالیة:

  ) ساعة معتمدة فأقل.21خرجھ (. إذا بقي على ت1  
  %.60. إذا لم یتخرج لتدني معدلھ التراكمي عن 2  
  ).16/2/2015تاریخ  7/2015(قرار مجلس العمداء رقم       

  سنوات 7  أقسام كلیة العلوم  .1
  سنوات 7  أقسام كلیة اآلداب    .2
  سنوات 7والعلوم اإلداریة                           أقسام كلیة االقتصاد  .3
  سنوات 7أقسام كلیة التربیة                                                  .4
  سنوات 8أقسام كلیة الحجاوي للھندسة التكنولوجیة                                      .5
  سنوات 7أقسام كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة                        .6
  سنوات 7ام كلیة التربیة الریاضیة                                     أقس  .7
  سنوات 7أقسام كلیة القانون                                                  .8
  سنوات 7أقسام كلیة الفنون الجمیلة                                          .9
  سنوات 7روبولوجیا                               أقسام كلیة اآلثار واألنث  .10
  سنوات 7أقسام كلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم الحاسوب               .11
  سنوات 7  أقسام كلیة اإلعالم  .12
  سنوات  7  أقسام كلیة السیاحة والفنادق  .13
  سنوات 8  كلیة الطب  .14
  سنوات 8  كلیة الصیدلة  .15

      
ل                  ات ، وفص رة االمتحان ر أسبوعًا تشمل فت ب.  السنة الدراسیة فصالن دراسیان إجباریان مدة كل منھما ستة عش

  صیفي اختیاري مدتھ ثمانیة أسابیع تشمل فترة االمتحانات.
دة  ستة                       دوة لم رة األسبوعیة أو الن اس أن المحاض ى أس اق عل ل مس دة لك اعات المعتم عشر   ج. یجري تقویم الس

أسبوعًا ھي ساعة معتمدة واحدة . أما ساعات المختبرات والتطبیق العملي فیجري تقویمھا لكل مساق على حدة 
  على أن تحسب الساعة المعتمدة الواحدة بساعتي مختبر أو ساعتین تطبیقیتین على األقل.

اقات   د. یتحمل الطالب مسؤولیة حمل العبء الدراسي الذي یتناسب مع قدراتھ و         ن المس استیعابھ والتسجیل لعدد م
ول       دیر القب وم م ة، ویق ي الجامع ادیمي ف یلھ األك ھ وتحص ع قدرات ب م ث تتناس ھ الدراسیة بحی من خطت ن ض م
ق      ھ وف د المسموح ب والتسجیل بإلغاء أي مساق ألي طالب یتجاوز عبئھ الدراسي في أي فصل دراسي عن الح

  بعین االعتبار ما یلي: التعلیمات المعمول بھا في الجامعة، آخذًا
. مع مراعاة الحد األعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة البكالوریوس الواردة في الفقرة (أ) من ھذه المادة 1            

الوریوس (  ) 12یكون الحد األدنى للساعات المعتمدة التي یدرسھا الطالب المسجل للحصول على درجة البك
ى ( ساعة للفصل الدراسي الواحد  ى (      18والحد األعل ى إل ل الحد األعل اعة. ویجوز أن یص اعة  21) س ) س

  معتمدة بموافقة رئیس القسم بعد توافر أحد الشرطین التالیین:
  %).80أن ال یقل معدل الطالب التراكمي عن (   -                  
  ة معتمدة في الفصل الذي سیتخرج فیھ.) ساع21أن یتوقف تخرج الطالب على السماح لھ بدراسة (   -                  

اعات   2              ن الس . یسمح للطالب بالتسجیل لعدد من الساعات یقل عن الحد األدنى، أو االستمرار في دراسة عدد م
ي عن      المعتمدة یقل عن الحد األدنى نتیجة النسحابھ من بعض المساقات  ل العبء الدراس ى أن ال یق  3عل

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

  ).10/8/1986) تاريخ 32مجلس الجامعة رقم (
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ى      ، وعلى ساعات معتمدة د األعل الوریوس الح ة البك ى درج أن ال تتجاوز مدة دراسة الطالب للحصول عل
م              ي جلستھ رق داء ف س العم رار مجل دلت بق ادة. (ع ذه الم ن ھ رة (أ) م ي الفق اریخ   26/20149الواردة ف ت

30/6/2014 (.   
، ) ساعات معتمدة10ل الصیفي على (ص. ال یزید الحد األعلى للساعات المعتمدة التي یسجل لھا الطالب في الف3              

) ساعة معتمدة إذا توقف تخرج الطالب في ذلك الفصل على السماح لھ 12ویجوز أن یصل الحد األعلى إلى (
  بذلك بموافقة رئیس القسم.

، إذا أتم الطالب یصنف الطلبة المسجلون لنیل درجة البكالوریوس في مستوى السنة الثانیة أو الثالثة أو الرابعة  .  ھـ           
  ) ساعة معتمدة على التوالي ضمن خطتھ الدراسیة.99) أو (66) أو (33بنجاح دراسة ما ال یقل عن (

  
  

  المواظبـــــــــــــــــــــة
  :8المادة 

اب والحضور    أ. تشترط المواظبة للطالب في جمیع المساقات التي سجل فیھا، ویقوم مدرس المساق بتسجیل الغی
خاصة، ویسلمھا إلى رئیس القسم األكادیمي الذي یعطى فیھ المساق في نھایة كل فصل دراسي، على كشوفات 

  وتحفظ إلى نھایة الفصل الدراسي الذي یلیھ.
  %) من مجموع الساعات المقررة لكل مساق.15ب. ال یسمح للطالب بالتغیب عن أكثر من (

ر  15ج. إذا غاب الطالب أكثر من ( اعات المق ي،      %) من مجموع الس ذر مرض اق دون عذر قھري أو ع رة لمس
ة         ى لعالم ھ الحد األدن ة. ویوضع ل ات الالحق فعلى مدرس المساق أن یحرم الطالب من التقدم لجمیع االمتحان

اق خالل        35المساق وھو ( ك المس ن ذل حب م د أنس ن ق %)، وتدخل ھذه النتیجة في حساب معدالتھ، ما لم یك
  ) من ھذه التعلیمات.13من المادة (المدة المنصوص علیھا في الفقرة (ب) 

اب بعذر قھري    15. إذا غاب الطالب أكثر من (1 د.  %) من مجموع الساعات المقررة لمساق ما وكان ھذا الغی
یقبلھ عمید الكلیة التي ینتمي إلیھا الطالب أو بعذر مرضي یسمح العمید للطالب االستمرار في المساق، وال 

ب    30ھ (یجوز أن یتجاوز الغیاب بمجموع اب الطال ا غی %) من الساعات، وفي الحاالت التي یتجاوز فیھ
%)، فلمجلس الكلیة التي ینتمي إلیھا الطالب اعتباره منسحبًا. وذلك قبل 30بعذر قھري أو مرضي نسبة (

ذي یطرح                یس القسم ال جیل، ورئ ول والتس رة القب د دائ غ العمی ل، ویبل ي الفص ة ف ات النھائی ة االمتحان بدای
  ).3/9/2012بتاریخ  35/2012ًعدلت بموجب قرار مجلس العمداء رقم ( خطیًا بذلك.المساق 

ة والرسمیة   2 . إذا كان الطالب من العبي المنتخبات الوطنیة یعتبر غیابھ بسبب اشتراكھ في البطوالت الدولی
ي وال یجوز أن واإلقلیمیة والعربیة أو بسبب اشتراكھ في المعسكرات التدریبیة للمنتخبات غیابًا بعذر قھر

ھ (       40یتجاوز  غیابھ بمجموعھ ( اوزت نسبة غیاب ا،  وإذا تج اق م ررة لمس اعات المق %) 40%) من الس
فلمجلس الكلیة التي ینتمي إلیھا الطالب اعتباره منسحبًا من المساقات التي سجل فیھا ومؤجًال لذلك الفصل 

تحانات النھائیة في الفصل، ویبلغ العمید دائرة إذا لم یكن مؤجًال ألربعة فصول سابقة. وذلك قبل بدایة االم
  القبول والتسجیل، ورئیس القسم الذي یطرح المساق خطیًا بذلك.

ھـ. یشترط في العذر المرضي أن یكون بشھادة صادرة من المرجع الطبي المعتمد في جامعة الیرموك وإذا تعذر 
ر    ذلك فلعمید الكلیة التي ینتمي إلیھا الطالب أن یعتمد التق دم التقری ب أن یق ریر المقدم أو یرفضھ، وعلى الطال

ي                 واد الت ي الم إبالغ مدرس د ب وم العمی ذر ویق اریخ زوال الع ن ت د خالل أسبوع م ى العمی وب إل ي المطل الطب
  یدرسھا الطالب بقراره.

اط              ون بنش ذین یقوم ة ال ب الطلب ر تغی ادة یعتب ذه الم ن ھ رات (ب، ج، د) م ي الفق ا ورد ف اة م ي أو   و. مع مراع فن
ب إشعار         روعًا بموج ًا مش ة تغیب ات الوطنی ة أو المنتخب ریاضي أو كشفي أو خدمة مجتمع ضمن فرق الجامع

ع        ة المجتم ة وخدم ات األردنی ا للدراس ة رانی ز الملك دیر مرك ة أو م ؤون الطلب د ش ن عمی ي م ب  خط ل حس ك
  اختصاصھ.
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  االمتحانـــــــــــــــــات
  : 9المادة 

  ) وألقرب رقم صحیح.100مة النھائیة لكل مساق من (أ.  تحسب العال
  . العالمة النھائیة لكل مساق ھي مجموع عالمات االمتحانان النھائي وعالمات األعمال الفصلیة.1ب. 

ھ           2 رر المساق ویخصص ل امًال لمق ل ویكون ش ة الفص ي نھای . یعقد االمتحان النھائي لكل مساق مرة واحدة ف
ا نسبة       ) من العالمة النھائی50( ة تخصص لھ ات عملی ائي امتحان ة للمساق. وقد تشمل عالمة االمتحان النھ

  مئویة معینة یحددھا مجلس الكلیة بناء على توصیة من مجلس القسم.
  
د    3 دد عمی وم ویح . في حالة وجود ثالثة امتحانات في الیوم نفسھ یجوز للطالب التقدم المتحانین فقط في ھذا الی

  لعقد االمتحان الثالث في یوم آخر.الكلیة المختص موعدًا 
                                         

دھما بأسبوع     4 د عق ل موع . تشمل األعمال الفصلیة لكل مساق امتحانین كتابیین على األقل یعلم بھما الطلبة قب
ثالث في الفصل على األقل على أن یعقد االمتحان األول في موعد أقصاه نھایة األسبوع الخامس (األسبوع ال

ان (    د االمتح ن عق بوع م اه أس د أقص ي موع ة ف ى الطلب رد األوراق إل یفي) وت ل   72الص ي الفص اعة ف س
فویة، أو          ات ش لیین امتحان ابیین الفص انین الكت ى االمتح افة إل لیة باإلض ال الفص مل األعم د تش الصیفي) وق

ى أ  م عل س القس رره مجل ا یق ب م ھا حس ا أو بعض ًا كلھ اریر، أو بحوث ال تق ذه األعم ة ھ اوز عالم ن ال تتج
  %) من العالمة النھائیة. وترد أوراق االمتحانات والتقاریر والبحوث إلى الطلبة بعد تصحیحھا.10(

  
د (  . 5 اق (ن.ح       4ویستثنى من البن ة ومس ـة اإلجباری ـات الجامعـ ـات متطلبـ د   100) أعاله مساقـ ث یعق ) بحی

ى   ان  (   امتحان فصلي واحد بدًال من امتحانین عل ة االمتح اوز عالم ال  10%) و (40ان ال تتج %) لألعم
ذلك . األخرى من العالمة النھائیة ة،        ویستثنى ك ال المیدانی رات واألعم دوات والبحوث والمختب اقات الن مس

ة     ع بدای ة م والمشاریع، حیث یقرر مجلس القسم المعني أسلوب تقویم ھذه المساقات على أن یعلن ذلك للطلب
  ).30/6/2014تاریخ  26/20149(عدلت بقرار مجلس العمداء في جلستھ رقم الفصل الدراسي. 

  
. كل من یتغیب عن امتحان نھائي معلن عنھ بدون عذر قھري یقبل بھ مدرس المساق أو عذر مرضي یوضع 6

  لھ (صفر) في ذلك االمتحان، ویحسب لھ في عالمتھ النھائیة. 
  
ھ أن    . كل من یتغیب عن امتحان فصلي معلن عنھ بعذ7 ذر مرضي، علی ر قھري یقبل بھ مدرس المساق، أو ع

ًا     اق امتحان درس المس د م ة یعق ذه الحال ي ھ ذر، وف اریخ زوال الع ن ت بوع م الل أس ذره خ ت ع ا یثب دم م یق
  تعویضیًا للطالب بالشكل الذي یراه مناسبًا. 

  
سیق مع مدرسي الشعب من حیث شعب فأكثر) ویتولى التن 3ج. یكلف رئیس القسم منسقًا لكل مساق متعدد الشعب (

  محتوى المساق، والكتاب المقرر واالمتحانات والعالمات.
  

  د. یصدر رئیس الجامعة إجراءات تسلیم العالمات.
  

أسبوع مـــن ظھـور  إذا رغب الطالب باالعتراض على عالمتھ النھائیة لمساق ما فلھ أن یتقدم باعتراضھ خالل 1ھـ.
اء    النھائیة لذلك المسا النتیجة ن أعض ق إلى رئیس قسم المساق، ویقوم رئیس القسم بتشكیل لجنة من عضوین م

ى     ب إل ھیئـــة التدریس في القسم (باستثناء مدرس المساق) لمراجعة العالمة وترفع العالمة التي یستحقھا الطال
خالل مدة أقصاھا  عمید الكلیة للعرض على  مجلس الكلیة ویبلغ العمید قراره إلى دائرة القبول والتسجیل خطیًا

  أسبوعان مـن ظھور النتیجـة وترسل نسخة من القرار إلى رئیس قسم الطالب.
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ي أحد               2ھـ. ع تخرجھم ف ة المتوق ن الطلب ب م ة ألي طال ة النھائی ي العالم دیل ف داء أي تع س العم یعرض على مجل
لطالب المفصول من الجامعة أو وكذلك  تعدیل أي عالمة تؤدي إلى تغییر الوضع األكادیمي لالفصول الدراسیة  

  )14/9/2015تاریخ  32/2015(ًعدلت بموجب قرار مجلس العمداء في جلستھ رقم   التخصص.
   

ا أوراق    ا، أم جیل عالماتھ حیحھا وتس د تص ب بع ى الطال اریر، والبحوث إل ات والتق ع أوراق االمتحان رد جمی و. ت
  اسي واحد.االمتحان النھائي فتحفظ لدى مدرس المساق لمدة فصل در

  
ب خالل                1ز.  ا الطال ي إلیھ ي ینتم ة الت د الكلی ھ عمی ذر یقبل ا بع اق م ائي لمس ان النھ ن االمتح ب ع . إذا تغیب الطال

رة    دیر دائ أسبوعین من تاریخ تقدیم االمتحان النھائي، یبلغ العمید قراره بقبول العذر إلى مدرس المساق وم
  إزاء ھذا المساق.  القبول والتسجیل، لیسجل لھ عالمة "غیر مكتمل"

. اعتبار عالمة طلبة العبي المنتخبات الوطنیة اللذین یمثلون األردن في البطوالت الدولیة والرسمیة واإلقلیمیة 2
والعربیة واالشتراك في المعسكرات التدریبیة للمنتخبات "غیر مكتمل" إذا شاركوا في البطوالت خالل فترة 

  ).3/9/2012بتاریخ  35/2012قرار مجلس العمداء رقم االمتحانات النھائیة. (ًعدلت بموجب 
المذكور على )، على الطالب أن یتقدم لالمتحان النھائي في المساق 2و 1. مع مراعاة ما ورد في الفقرتین (ز/3

  النحو التالي:
ي مدة أقصاھا (     ات      72أ. إذا كان الطالب متوقع تخرجھ لذلك الفصل ف اء االمتحان اریخ انتھ اعة من ت ) س

لنھائیة حسب التقویم الجامعي  للفصول األول والثاني والصیفي لیتمكن من التخرج في نفس الفصل، ا
  وإذا لم یتقدم لالمتحان خالل ھذه المدة تطبق علیھ أحكام الفقرة (ب) أدناه.

ابیع  ب. إذا لم یكن الطالب متوقع تخرجھ في ذلك الفصل في مدة أقصاھا  تة أس الي      س ة الفصل الت من بدای
اني،         لل لین األول والث ر مكتمل" في الفص ى عالمة "غی ھ عل ذي حصل فی ابیع  فصل ال ة أس ي  وأربع ف

  الفصل الصیفي. ویعتبر الفصل الصیفي فصًال دراسیًا لھذا الغرض إذا درس فیھ الطالب. 
فرًا.          ھ ص رت عالمت ررة اعتب دة المق ي الم ذكور ف ان الم دیم االمتح ن تق ب م تمكن الطال م ی           ج. إذا ل

  ).7/3/2016تاریخ  12/2016(قرار مجلس العمداء في جلستھ رقم 
  

ذلك          4   ل ل ر مكتم ة غی ة عالم ل إزال اقات تأجی ي أحد المس . یجوز للطالب الحاصل على عالمة غیر مكتمل ف
  المساق إلى الفصل الذي یلیھ  في الحاالت التالیة:

  أ. إذا أجل الطالب دراستھ للفصل الالحق.   
  یسجل للفصل الصیفي الالحق.ب. إذا لم   

د   ج. إذا لم یدرس عضو الھیئة التدریسیة خالل الفصل الالحق فعلى رئیس قسم المساق تشكیل لجنة لعق
ذلك           ًا ب جیل خطی ول والتس الغ القب ل وإب ر مكتم ة غی ھ عالم امتحان للطالب في المساق الذي لدیھ فی

ي      4/ز/9 خالل المدة المنصوص علیھا في التعلیمات.(ًعدلت المادة داء ف س العم رار مجل بموجب ق
  ).17/11/2014بتاریخ  45/2014جلستھ رقم 

اق ھو (      1ح.  ي المس اح ف ة النج ى لعالم اق ھو       50. الحد األدن ة للمس ة النھائی ى للعالم %) والحد األدن
)35.(%  

  . تصنف عالمات المساق وفق الجدول التالي:2

  زیةالرمز باإلنجلی  الرمز بالعربیة  التقدیر  العالمة

 A  أ  ممتاز  100%  - 90
 B  ب  جید جدًا  89%  - 80
 C  ج  جیــد  79%  - 70
 D  د  مقبول  69%  - 60
 E  ھـ  ضعیف  59%  - 50

 F  و  راسب  %50أقل من 
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) یكون المعدل التراكمي معدل عالمات جمیع المساقات التي درسھا 10. مع مراعاة أحكام المادة (3
ر      الطالب نجاحًا أو رسوبًا حتى  ى نتیجة "غی ب عل ل الطال تاریخ حساب ذلك المعدل. وإذا حص

ر           اقات. وتعتب ذه المس ات ھ ل عالم دما تكتم ھ عن اب معدالت تم حس مكتمل" في بعض المساقات ی
ھ             ل" وتطبق علی ر مكتم ى نتیجة "غی ب عل اریخ حصول الطال ن ت ي م المعدالت ذات أثر رجع

  ستحقاق الشھادة فال یكون بأثر رجعي.جمیع اإلجراءات المترتبة على ذلك ما عدا تاریخ ا
  

. یحدد تقدیر الطالب عند تخرجھ على أساس معدل المساقات التي درسھا بنجاح ضمن الخطة 4
  الدراسیة المقررة وفق الجدول التالي:

  
  
  
  
  
  

  . المعدل الفصلي ھو معدل عالمات جمیع المساقات التي درسھا الطالب في ذلك الفصل.5
ل    10. مع مراعاة أحكام المادة (6 ة ك ) یجري حساب أي معدل من المعدالت السابقة بضرب عالم

ى  مساق داخل في المعدل في عدد ساعاتھ المعتمدة وقسمة مجموع حواصل الضرب الناتجة ع ل
  مجموع الساعات المعتمدة. 

  . تحسب كل المعدالت ألقرب منزلة عشریة واحدة.7
%) فأكثر على الئحة شرف 84. یضع العمید أسم الطالب الذي یحصل على معدل فصلي مقداره (8

ة             ت المراقب وعًا تح وًال أو موض ن مفص م یك ا ل ادیمي، م جلھ األك ي س ك ف ت ذل ة، ویثب الكلی
  ) ساعة.12عبؤه الدراسي عن ( األكادیمیة، وأن ال یقل

  
یسمح للطالب إعادة دراسة أي مساق، وتحسب لھ العالمة األخیرة في معدلھ التراكمي، وتثبت عالمتھ السابقة  :10المادة 

  لذلك المساق في سجلھ.
  
  

  وضـع الطالـب تحـت المراقبــــة
  : 11المادة

%) في نهاية أي فصل دراسي باستثناء 60له التراكمي عن (أ . يوضع الطالب تحت  المراقبة إذا نقص معد            
دراسي للطالب في الجامعة وكذلك الفصل الصيفي . وتقوم دائرة القبول والتسجيل بإشعار  أول فصل

  االلكتروني. الطالب بذلك على موقعه
ت المراقبة في مدة أقصاها ب.على الطالب الذي وضع تحت المراقبة أن يزيل األسباب التي أدت إلى وضعه تح           

  فصالن دراسيان (وليس منهما الفصل صيفي) بعد الفصل الذي وضع بسب نتائجه تحت المراقبة.
ج. إذا لم يتمكن الطالب من إزالة األسباب التي أدت إلى وضعه تحت المراقبة بموجب الفقرة (ب) من هذه المادة            

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

ساعة معتمدة في كليات الجامعة ما عدا كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية فيشترط أن يكون الطالب قد أتم 
  . ساعة معتمدة على األقل )99بنجاح (

%) 50صًال نهائيًا وال يجوز له العودة كل طالب يحصل على معدل تراكمي يقل عن (هـ. يفصل من الجامعة ف           
) ساعة 12الفصل األول اللتحاقه في الجامعة وذلك بعد دراسة ما ال يقل عن ( ءفصل دراسي باستثنا في أي

  ي حساب معدله.ف معتمدة تدخل
  : 12المادة

  التقدیر  المعدل التراكمي
  ممتاز  100%  - 84

  جید جدًا  %84أقل من  – 76
  جیـــد  %76أقل من  – 68
  مقبول  %68ن أقل م – 60
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ب    11(ج) من المادة (أ.  یجوز للطالب المفصول من قسمھ حسب أحكام الفقرة  دم بطل ات أن یتق ) من ھذه التعلیم
م      ة اذا ل ذه الغای انتقال إلى أقسام الجامعة األخرى قبل بدایة الفصل الالحق. وال یعد الفصل الصیفي فصال لھ

) من ھذه التعلیمات وإذا لم یتم قبولھ في أي قسم آخر، یجوز 18یسجل الطالب فیھ وتطبق علیھ أحكام المادة (
  یتقدم بطلب جدید للقبول في تخصص آخر على البرنامج الموازي. لھ أن

  ) ساعة معتمدة  تحسب للطالب.15ب.  یحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى سنوات التخرج مقابل كل (
) یفصل من الجامعة فصًال نھائیًا، وال 11ج. إذا فصل الطالب من التخصص الجدید مرة أخرى وفق أحكام المادة (

  ).13/2/2014بتاریخ  5/2014(قرار مجلس العمداء رقم  لھ العودة إلیھا.یجوز 
دل        45د.  یحول الطالب المفصول أكادیمیًا الذي أنھى بنجاح دراسة (  ي المع دخل ف ل ت ى األق دة عل اعة معتم ) س

% إلى الدراسة الخاصة لتصویب وضعھ األكادیمي 60% فأكثر وأقل من 59التراكمي وكان معدلھ التراكمي 
ذي      امج ال وع البرن في فصلین دراسیین كحد أقصى ویدفع ضعف الرسوم المقررة للساعات المعتمدة حسب ن

  یقبل فیھ، ویدفع الطالب ضعف رسوم الساعات في البرنامجین العادي والموازي. 
  ).20/8/2010تاریخ  4/2010(قرار مجلس األمناء في جلستھ رقم 

  تنفیذًا إلحكام الفقرة (د) التسجیل الفصل الصیفي. ھـ. ال یسمح للطالب المفصول من التخصص 
  ).16/5/2011تاریخ  20/2011(قرار مجلس العمداء في  جلستھ رقم 

  
  

  االنسحاب من المساقات وإضافتھا 
  :13المادة

 دوام بدء من األولى أیام الخمسة خالل جدیدة مساقات وإضافة لھا، سجل مساقات من باالنسحاب للطالب یسمح أ.
 من األولى أیام الثالثة وخالل الثاني، أو األول الدراسیین الفصلین من) العطل أیام دون( التدریس ھیئة أعضاء

 في منھا أنسحب التي المساقات تثبت وال. الصیفي الفصل من) العطل أیام دون( التدریس ھیئة أعضاء دوام بدء
  .)28/10/2013 ختاری) 38/2013( رقم العمداء مجلس بقرار ًعدل. (األكادیمي سجلھ

  

ابیع          اق خالل األس ن دراسة مس حاب م ب باالنس مح للطال ب. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من ھذه المادة یس
األربعة عشر األولى من الفصلین الدراسیین األول والثاني، وخالل الستة أسابیع األولى من الفصل الصیفي، 

ب واز     جل الطال ي س اق ف ي عدد        وفي ھذه الحالة یثبت المس اق ف ذا المس دخل ھ حب" وال ی اؤه مالحظة "منس
حاب   الساعات التي درسھا الطالب من حیث النجاح والرسوب ومتطلبات التخرج. وال یجوز نتیجة لھذا االنس

درس      ساعات 3أن یقل عدد الساعات المسجل لھا عن  ى م ذكورة فعل وإذا لم ینسحب الطالب خالل المدة الم
  طالب في كشف العالمات. المساق أن یثبت نتیجة ال

  )30/6/2014تاریخ  26/2014(عدلت بقرار مجلس العمداء في جلستھ رقم    
  

ادة (   ن الم ) 8ج. وإذا اعتبر الطالب منسحبًا من جمیع المساقات التي سجل لھا في فصل ما بمقتضى الفقرة (د) م
ي    من ھذه التعلیمات تكون دراستھ لذلك الفصل "مؤجلة" ویحسب ھذا الفصل م ا ف موح بھ ن مدة التأجیل المس

  ) من ھذه التعلیمات، ویثبت ذلك في سجلھ األكادیمي.14الفقرة (أ) من المادة (
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  تأجیل الدراسة واالنقطاع عنھا واالنسحاب من الجامعة
  :14 المادة

  أ. یجوز للطالب أن یؤجل دراستھ في الجامعة مدة ال تزید عن سنتین سواء كانت متقطعة أو متصلة.
ة         ـن بدای ام دراسیة م اھا سبعة أی دة أقص ب. على الطالب أن یتقدم بطلب تأجیل دراستھ إلى مكتب العمید في م
ول             رة القب دیر دائ ى م راره إل د ق غ العمی رار المناسب ویبل اذ الق اني التخ الفصــــــــل الدراسي األول أو الث

ة جھ   االت الضرورة      والتسجیل وعمید شــــؤون الطلبة ورئیس القسم المختص وأی ي ح ة. وف ة أخرى معنی
ع عشر    القاھرة التي تطرأ بعد المـــــــــــــــــدة المنصوص علیھا في ھذه الفقرة، وقبل نھایة األسبوع الراب
الغ   من بدایة الفصلین األول والثاني فلمجلس الكلیـــة أن ینظر في طلب التأجیل التخاذ القرار المناسب وإب

  الجھات المعنیة.
  

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

ـد       ب جدیــــ دم بطل ھ أن یتق د. إذا تجاوز الطالب مدة التأجیل التي ووفق علیھا یفقد مقعده في الجامعة، ویجوز ل
األكادیمي  كامًال على أن یكمل متطلبات لاللتحــاق بالجامعة فإذا قبل في قسم التخصص نفسھ یحتفظ بسجلھ 

ي      ل ف التخرج، وفي ھــذه الحالة تحسب لھ مدة الدراسة السابقة ضمن الحد األعلى لسنوات التخرج.وإذا قب
) من ھذه التعلیمات. وفي الحاالت التي 18قسم آخـــر تطبق علیـھ أحكـــام الفقرتین (ب) و (ج) من المادة (

اوز          یفقد فیھا الطالب مقعــد دة التج ار م ھ اعتب س كلیت ن مجل ب م ھ أن یطل ه بسبــب التجـاوز بعذر قھري فل
  ) من ھذه التعلیمات.14ضمن الحد األعلى لمـدة التأجیل المسموح بھــــا فـــي الفقرة (أ) من المادة (

  

ذي أنسحب من الجامعة أو الطالب التؤجل الدراسة للطالب الجدید في الجامعة أو الطالب المنتقل إلیھا  ال  )2ٍ(ھـ.
ھ سواء     اد قبول ده وأع ي تخصص        وأعاد قبولھ وكذلك الطالب الذي فقد مقع ص أو ف ي نفس التخص ان ف ك

الدراسة للطالب المنقول  وتؤجل، إال بعد مضي فصل دراسي واحد على األقل على دراستھ في الجامعة آخر
لى مقعد الدراسة وأعید قبولھ في من تخصص إلى آخر أو ُفصل وحًول إلى تخصص آخر والطالب الذي ع

  .)21/4/2014) تاریخ 16/2014تخصص آخر أو في نفس التخصص.(ًعدل بقرار مجلس العمداء رقم (
  
ول              رة القب ى دائ رر إل ى النموذج المق ب عل دم بطل ھ أن یتق ة فعلی و. إذا رغب طالب في االنسحاب من الجامع

ا. وإذا رغب   والتسجیل، وفي ھذه الحالة تثبت لھ في سجلھ مال حظة "منسحب من الجامعة" ویفقد مقعده فیھ
في االلتحاق ثانیة بالجامعة فعلیھ أن یتقدم بطلب جدید وفي حالة قبولھ في قسم التخصص نفسھ یحتفظ بسجلھ 
األكادیمي كامًال على أن یكمل متطلبات التخرج وفق الخطة الدراسیة المعمول بھا عند عودتھ إلى  الجامعة، 

مدة الدراسة السابقة ضمن الحد األعلى لسنوات التخرج. وإذا قبل في قسم آخر تطبق علیھ أحكام وتحسب لھ 
ة إذا   ویجوز للطالب) من ھذه التعلیمات، 18الفقرتین (ب) و (ج) من المادة ( أن یعود  للدراسة في الجامع

  أنسحب خالل الفصل الثاني لوضعھ تحت المراقبة.
  

د            ز. إذا لم یسجل طالب منتظم ف  ن العمی ة م ة خطی ى موافق ل عل م یحص ر، ول ي أو أكث ل دراس ة لفص ي الجامع
د              ب جدی دم بطل ھ أن یتق ة یجوز ل ي ھذه الحال ة وف ي الجامع ده ف د مقع المعني بتأجیل دراستھ لھذه  المدة یفق

ت لاللتحاق بالجامعة. فإذا قبل في قسم التخصص نفسھ یحتفظ بسجلھ األكادیمي كامًال على أن یكمل متطلبا
من     ابقة ض التخرج وفق الخطة الدراسیة المعمول بھا عند عودتھ إلى الجامعة، وتحسب لھ مدة الدراسة الس
ن           رتین (ب) و (ج) م ام الفق ھ أحك ق علی ادیمي آخر تطب ي قسم أك الحد األعلى لسنوات التخرج. وإذا قبل ف

ب مقع    18المادة ( ا الطال د فیھ ل      ) من ھذه التعلیمات. وفي الحاالت التي یفق دة فص جیلھ لم دم تس ده بسبب ع
دراسي أو أكثر وبعذر قھري فلھ أن یطلب من مجلس كلیتھ اعتبار ھذه المدة ضمن الحد األعلى لمدة التأجیل 

  ) من ھذه التعلیمات.14المسموح بھا في الفقرة (أ) من المادة (
  

ي الجامع   ن الدراسة    ح. ال یجوز احتساب السجل األكادیمي للطالب إلغراض مواصلة دراستھ ف ة إذا انقطع ع
   أربع سنوات أو أكثر.

  
  ط. وفي جمیع األحوال التي یفقد فیھا الطالب مقعده في الجامعة لمرة ثانیة ال یجوز لھ أن یعود للدراسة فیھا.
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لین األول          ي.  ن الفص ادس م ة األسبوع الس ي نھای ررة ف ة المق یلغي تسجیل الطالب إذا لم یدفع الرسوم الجامعی
ن الحد          والثاني و ل م ل التأجی ى أن یحسب فص ًا عل د مؤجًال حكم األسبوع الثالث من الفصل الصیفي، ویع

ل. ى للتأجی م (   األعل تھ رق ي جلس داء ف س العم رار مجل اریخ 27/2012(ق س   2/7/2012) ت رار مجل وق
  ).21/12/2015تاریخ  41/2015العمداء في جلستھ رقم (

  
  

  االنتقال من الجامعات األخرى
  :15المادة

ق الشروط        أ. یجوز انتقال الطلبة من الجامعات األخرى إلى جامعة الیرموك في حالة وجود شواغر لھم وذلك وف
  واإلجراءات التالیة:

) من تعلیمات قبول الطلبة في 4. أن یستوفي الطالب شروط القبول في جامعة الیرموك الواردة في المادة (1 
  .1984) لسنة 4جامعة الیرموك رقم (

  أن یكون الطالب منتقًال من جامعة أو معھد جامعي أو كلیة جامعیة تعترف بھا الجامعة. .2
. أن تكون دراستھ السابقة في جامعة/ جامعات تأخذ بأسلوب االنتظام وأن یقدم وثیقة تثبت أنھ دوام ما ال یقل 3

  %) من الدوام الرسمي.70عن (
  مج العادي.. أن یكون الطالب مقبوًال في جامعتھ في البرنا4
ة الیرموك سنة         .5 ي جامع ھ ف ال إلی د االنتق أن یكون معدلھ في الثانویة العامة مقبوًال في التخصص الذي یری

حصولھ على الثانویة العامة أو سنة تقدیمھ طلب االنتقال، وأن یكون قد أتم بنجاح في الجامعة المنتقل منھا 
لھا تدخل في حساب معدلھ التراكمي، وبمعدل تراكمي ) ساعة معتمدة أو ما یعاد30دراسة ما ال یقل عن (

  ال یقل عن جید جدًا.
  

ق الشروط        ا وف جیل فیھ ول والتس ة القب ب. تقدم طلبات االنتقال إلى دائرة القبول والتسجیل في الجامعة وتبت لجن
  الواردة في  الفقرة (أ) أعاله.

  
الكلیة المختص لحساب الساعات التي درسھا الطالب ج. یحول مدیر القبول والتسجیل الطلبات المقبولة إلى عمید 

ي    ا ف فـي جامعتھ في ضؤ الخطة الدراسیة للقسم الذي سینتقل إلیھ وتحسب للطالب جمیع المواد التي نجح فیھ
جامعتھ المماثلة والمعادلة لمساقات في الخطة الدراسیة للقسم الذي سینتقل إلیھ على أن ال یحسب لھ أكثر من 

م  ) ساعة مع60( اریخ   26/2014تمدة. (عدلت بموجب قرار مجلس العمداء في جلستھ رق  ).30/6/2014بت
وفق قرار مجلس التعلیم العالي (ومعادلة المواد حتى نھایة الفصل الثاني اللتحاق الطالب المنتقل إلى الجامعة 

  .)243قرار رقم  21/7/2014في جلستھ الثامنة المنعقدة بتاریخ 
  

ة  د. ال تدخل عالمات  المساقات التي سبق أن درسھا الطالب في جامعة / جامعات أخرى ضمن معدالتھ التراكمی
الوریوس      في جامعة الیرموك  ة البك ب لدرج على أن یكون الحد األدنى لعالمات المساقات التي درسھا الطال

فس الدرجة ھو   في الجامعات خارج المملكة الراغب باالنتقال إلى جامعة الیرموك الستكمال باقي دراستھ لن
بتاریخ  26/2014(عدلت بموجب قرار مجلس العمداء في جلستھ رقم % أو ما یعادلھ إلغراض المعادلة. 60
30/6/2014(.  

  
ن  15ھـ. یحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج للطالب المنتقل مقابل كل ( ) ساعة معتمدة م

  الساعات التي تحسب لھ.
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  دة من خارج جامعة الیرموك لطلبتھاحساب ساعات معتم
  :16المادة

ادیمي          أ.  یس القسم األك ى تنسیب  رئ اء عل جیل بن ول والتس رة القب یجوز للطالب بموافقة العمید المعني ومدیر دائ
ة الرسمیة         9دراسة ( ي إحدى الجامعات األردنی ) ساعات معتمدة بحد أقصى في الفصول الدراسیة الصیفیة ف

ن     شریطة أن ال تكون م رین م لین األخی ي الفص ن متطلبات الجامعة أو الكلیة اإلجباریة وأن ال تكون دراستھا ف
دراسة الطالب في جامعة الیرموك. ویحول مدیر دائرة القبول والتسجیل إلى عمید الكلیة المعني كشف عالمات 

ى ع    ل عل ى) إذا حص ة ( بالمساقات التي درسھا لحساب ھذه الساعات وتسجل لھ عالماتھا (معف ا  60الم %) فم
ى أن ال     15(ج، د، ھـ) من المادة ( فوق أو ما یعادلھا في كل مساق وذلك وفق الفقرات ات عل ذه التعلیم ن ھ ) م

ى (           ا عل ھ منھ ى تخرج ة وحت ي الجامع ھ ف د قبول ب بع دة.  18یزید ما یحسب للطال اعة معتم س     ) س رار مجل (ق
  ).1/4/2013تاریخ  11/2013العمداء في جلستھ رقم 

ب   ب.إذا قبل الطالب في جامعة الیرموك، وكان قد أتم بنجاح في جامعة أخرى ساعات معتمدة، فیجوز لھ أن یطل
شریطة  ) من ھذه التعلیمات،15من عمید الكلیة حساب ھذه المساقات وذلك وفق الفقرات (ج، د، ھـ) من المادة (

  أن ال یكون قد انقطع عن الدراسة في جامعتھ أربع سنوات أو أكثر.
ن دراستھ    1 ج. رین م . ال یجوز احتساب ساعات أتم الطالب دراستھا بنجاح في جامعة أخرى في الفصلین األخی

  في جامعة الیرموك، وكذلك أي فصل صیفي یقع بینھما.
ة        .2     ات أخرى وتعرض أی ودة مع جامع یستثنى من ذلك  الطالب المستفیدون من اتفاقیات تبادل الطلبة المعق

  أخرى على مجلس العمداء التخاذ القرار المناسب بشأنھا. حاالت استثنائیة
  د.  ال یجوز للطالب دراسة أي مساق في جامعات أخرى خالل فترة التأجیل.

  

) من ھذه التعلیمات أن یتجاوز مجموع عدد الساعات 16، 15ال یجوز في جمیع الحاالت الواردة في المادتین ( :17المادة
  ) ساعة معتمدة.60جامعة (التي تحسب للطالب من خارج ال

  
  

  االنتقال من قسم إلى آخر في الجامعة
  

ي األول أو         :  (1)18المادة  ل الدراس ة للفص ات النھائی ة االمتحان ل بدای جیل قب ول والتس أ. تقدم طلبات االنتقال إلى دائرة القب
ل وب  10الثاني أو الصیفي من كل عام، ویحدد مجلس الكلیة المعني الشواغر ( ل فص ى ال   %) لك د أقص ح

%) من عدد الطلبة الذین قبلوا في التخصص في ذلك العام ضمن قوائم القبول الموحد، ویبت 20یزید عن (
ل                 ك الفص ي ذل ا ف ھ بم ذي یلی ل ال ة الفص ل بدای اھا أسبوع قب دة أقص ي م ات ف ذه الطلب مجلس الكلیة في ھ

  الصیفي، وفق الشروط التالیة:
  ن قسم إلى آخر في الجامعة.. أن ال یكون قد سبق لھ أن انتقل م1
  . یجوز للطالب الذي أعید قبولھ في الجامعة وكان قد حول من تخصص إلى آخر أن یحول مرة أخرى.2

  ).22/2/2016بتاریخ  8/2016(عدلت بموجب قرار مجلس العمداء في جلستھ رقم 
  . وأن ال یكون قد فصل من القسم الذي یرغب في االنتقال إلیھ.3
ھ   . وأن یكون مع4 ال إلی دل الطالب الذي سبب قبولھ تنافسیًا مقبوًال في التخصص الذي یرغب في االنتق

) ساعة معتمدة بنجاح في الجامعة 30سنة التحاقھ في الجامعة، أو أن یكون قد درس ما ال یقل عن (
ولھا عالمة رقمًا وتدخل في خطتھ الدراسیة وحصل فیھا على معدل تراكمي ال یقل عن جید جدًا في 

) ساعات معتمدة من متطلبات الكلیة اإلجباریة، أو 6نھایة الفصل الدراسي، على أن یكون من بینھا (

                                                   
) ساعات معتمدة طیلة دراستھ في الجامعة، 6مالحظة: یسمح للطالب تسجیل مساق واحد في الفصل الدراسي الواحد خارج خطتھ، وبحد أقصى ال یزید عن ( )  (1)

وال، ال ع األح ي جمی ي األول      وف ل الدراس ة الفص ن بدای رار م ذا الق ل بھ یة. ویعم ھ الدراس اقات خطت د مس ن اح دیًال ع ا ب اق منھ ب أي مس  یحس
  ).20/8/2007بتاریخ  33/2007(قرار مجلس العمداء في جلستھ رقم . 2007/2008
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متطلبات القسم اإلجباریة، في التخصص الذي یرغب في االنتقال إلیھ مجتمعة أو مجزأة وأن ال تقل 
  %.70عالمة أي من المساقین عن 

ن          . أما القبوالت األخرى غیر التنافس فیجب أن یكون  5 ى م ھ أعل ل فی ذي قب ص ال ي التخص دل ف المع
االت       ي الح ة. وف ي الجامع ھ ف المعدل في التخصص الذي یرغب في االنتقال إلیھ تنافسیًا سنة التحاق

) السابق، أو أن یكون 3التي یكون فیھا معدل الطالب ضمن معدالت التنافس یطبق علیھ أحكام البند (
ھ      ) ساعة معتمدة 30قد درس ما ال یقل عن ( ي خطت دخل ف ًا  وت ة رقم بنجاح في الجامعة ولھا عالم

ى أن       ل الدراسي، عل ة الفص ي نھای الدراسیة وحصل فیھا على معدل تراكمي ال یقل عن جید جدًا ف
ي  6یكون من بینھا ( ) ساعات معتمدة من متطلبات الكلیة اإلجباریة، أو متطلبات القسم اإلجباریة، ف

  %. 70یھ وأن ال تقل عالمة أي من  المساقین عن التخصص الذي یرغب في االنتقال إل
ي              6 ول ف دد للقب ى المح د األدن ن الح ة ع ة العام ي الثانوی ھ ف ل معدل ب أن ال یق . وفي جمیع األحوال یج

  التخصص الذي  یرغب في االنتقال إلیھ.
مجلس  . اجتیاز امتحان القبول الخاص بتخصص ھندسة العمارة بعد دفع الرسوم المقررة لذلك. (قرار7

  ).29/11/2015تاریخ  39/2015العمداء جلسة رقم 
باحتساب جمیع المساقات التي درسھا الطالب في الجامعة، نجاحًا أو رسوبًا  تقوم دائرة القبول والتسجیلب. 

ضمن المتطلبات اإلجباریة في الخطة الدراسیة للقسم المنتقل إلیھ. ویجوز لھ طلب احتساب مساقات درسھا 
ط            ونجح فیھا ضم دة فق ك لمرة واح ھ، وذل ل إلی م المنتق ة أو القس ة أو الكلی ة للجامع ات االختیاری ن المتطلب

) 10وتدخل عالمات جمیع المساقات التي حسبت لھ في حساب  معدلھ التراكمي (مع مراعاة أحكام المادة (
  من ھذه التعلیمات)، وتطبق علیھ الخطة الدراسیة للقسم المنتقل إلیھ سنة انتقالھ.

ى          ج. د األعل ن الح د م ي واح ل دراس ل ویحسم فص تطبق على الطالب أحكام الوضع تحت المراقبة والفص
ل (  ھ     15لسنوات التخرج  مقابل ك دة حسبت ل اعة معتم ذلك       ) س ًا ورسوبًا وك ي نجاح دل التراكم ي المع ف

  ).29/9/2014) تاریخ 39/2014(قرار مجلس العمداء رقم  .عالمات المساقات ناجح، راسب
  حظة: تم تحدید رسوم طلب التحاق التحویل من قسم إلى آخر في الجامعة على النحو التالي:* مال

  ) خمسة دنانیر من الطلبة المقبولین على البرنامج العادي.5(
  ) عشرة دنانیر من الطلبة المقبولین في البرنامج الموازي.10(

  ).2013/2014ویطبق اعتباراً من الفصل الثاني  9/9/2013بتاریخ  2013(قرار مجلس أمناء الجامعة في جلستھ رقم  
د عن (               ھ ، وبحد أقصى ال یزی ارج خطت ب تسجیل مساق واحد في الفصل الدراسي الواحد خ ة    6مالحظة : یسمح للطال دة طیل ) ساعات معتم

ذا القرار من     دراستھ في الجامعة، وفي جمیع األحوال، ال یحسب أي مساق منھا بدیًال عن احد مساقات خطتھ الدراسیة .   ل بھ ویعم
  ) .20/8/2007بتاریخ  33/2007(قرار مجلس العمداء في جلستھ رقم  2007/2008بدایة الفصل الدراسي األول 

  
  متطلبات الحصول على درجة البكالوریوس

  
  تمنح درجة البكالوریوس للطالب بعد إتمام المتطلبات التالیة:: 19المادة 

م التخصص   النجاح في جمیع المساقات المطل أ. وبة حسب الخطة الدراسیة المقررة لدرجة البكالوریوس في قس
  %).60والحصول على معدل في ھذه المساقات ال یقل عن (

  ) من ھذه التعلیمات.7ب. عدم تجاوز الحد األعلى لسنوات التخرج المنصوص علیھا في الفقرة (أ) من المادة (
  ین لھ في الجامعة بما فیھما الفصل الذي یتخرج فیھ.ج. أن یسجل طالبًا منتظمًا في آخر فصلین دراسی

  ) من ھذه التعلیمات حیثما یلزم.17د. التقید بأحكام الفقرة (
  

  أحكــــام عامــــــــــــــــة
  :20 المادة

أ. إذا توقف تخرج الطالب في فصل التخرج على مساق أو مساقین، فلمجلس القسم أن یوافق على دراسة مساق 
اقین بدیلین على أن یكون/ یكونا في مستوى مماثل أو أعلى وفي موضوع قریب من محتوى المساق بدیـل أو مس

  وذلـــك في إحدى الحاالت التالیة:
  . عدم طرح المساق في أي فصل بما فیھ الفصل الصیفي.1               
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  . وجود تعارض ال یمكن حلھ في برنامج الطالب الدراسي.2               
  . إذا رسب في المساق ثالث مرات. 3               

  ).9/1/2012) تاریخ 2/2012(قرار مجلس العمداء في جلستھ رقم (                  
. إذا لم یتخرج الطالب آلي سبب فال تعتبر المساقات البدیلة التي نجح فیھا حقًا مكتسبًا إال في حالة الرسوب  )1(ب

ھ     المتكرر، أو عدم طرح المساق األص ن حل ارض ال یمك ھ   یل في الفصل الالحق، أو وجود تع ا فی الفصل  بم
یفي م (   الص تھ رق ي جلس داء ف س العم رار مجل اریخ 38/2011. (ق م    19/9/2011) ت رار رق دیل لق تع

  )22/8/2011) تاریخ 34/2011) جلسة رقم (578/2011(
وكان ھذا المساق ضمن المتطلبات  ج. إذا درس الطالب مساقاً ضمن المتطلبات اإلجباریة لقسم تخصصھ الرئیسي

ذا    اإلجباریة لتخصصھ الفرعي، فعلیھ دراسة مساق اختیاري یحدده قسم تخصصھ الرئیسي على أن یكون لھ
اق              ب المس اق وال یحس ك المس ن مستوى ذل ي ع ل مستواه الرقم ث أن ال یق ة بتخصصھ وبحی المســاق عالق

  الواحد ألكثر مــــــــن متطلب.
ًا          د. یبلغ رئیس ال جیل خطی ول والتس رة القب دیر دائ الغ م د إب ولى العمی القرار ویت قسم المختص عمید كلیتھ خطیًا ب

  بذلك.
  

  ) ساعة معتمدة في فصل تخرجھ فلھ أن یسجل ما یحتاج إلیھ من ساعات.12إذا احتاج الطالب إلى أقل من (: 21المادة 
ي للطالب المسجل فیھ والتحقق من استیفائھ لشرط التخرج أ. قسم التخصص مسؤول عن متابعة السیر األكادیم: 22المادة 

  وعلیھ أن یبلغھ بذلك دوریًا.
ب. على الطالب المتوقع تخرجھ في نھایة فصل ما أن یقوم بتعبئة نموذج خاص لدى دائرة القبول والتسجیل  في 

ی   ل الص ة الفص ن بدای بوع  م اني، وأس لین األول والث ة الفص ن بدای بوعان م اه أس دة أقص وم م ث یق في، حی
  المسجل بالتحقق من استیفائھ لشروط التخرج بالتنسیق مع قسم التخصص.

  :23المادة 
ي الدراسة لدرجة       أ.  ا، ف إذا رغب طالب حاصل على درجة البكالوریوس في جامعة الیرموك في تخصص م

جامعات  البكالوریوس في تخصص آخر في الجامعة، وكذلك الطالب الحاصل على درجة البكالوریوس من
أردنیـــة أخرى، فعلیھ أن یتقدم بطلب إلى مكتب القبول الموحد للحصول على قبول جدید، وإذا قبل الطالب 
ا،           ح فیھ ي نج اقات الت اب المس ة المختص لحس د الكلی ى عمی یحُول مدیر القبول والتسجیل كشف عالماتھ إل

المساقات التي حسبت لھ في احتساب والتي تقع ضمن الخطة الخطة الدراسیة للتخصص الجدید، وال تدخل 
) ساعة معتمدة ُتحسب 15معدالتھ، وُیحسم فصل دراسي واحد من الحد األعلى لسنوات التخرج مقابل كل (

%) كحد أعلى من الساعات المقررة في خطة البكالوریوس الجدیدة 50لھ. وعلي أن ال ُیحسب لھ أكثر من (
وال تحسب مدة التأجیل ى على تخرجھ أكثر من سبع سنوات، التي یرغب في دراستھا، وأن ال یكون قد مض

الوریوس آخر.        د بك ول جدی ى قب ذي حصل عل ب ال ابق للطال الوریوس الس رار  من البك ب ق دلت بموج (ًع
  ).19/8/2014تاریخ  33/2014مجلس العمداء رقم 

ب في الدراسة لدرجة ب. أما الطالب الحاصل على درجة البكالوریوس من جامعات غیر أردنیة (انتظام) ویرغ
امج             ي البرن ة الیرموك ف ى جامع اق إل ب التح دم بطل ھ التق ة فعلی ي الجامع البكالوریوس في تخصص آخر ف

ة المحتسبة     ) فقرة (أ) كاملة باستثناء نوع البرنامج 23الموازي وتطبق علیھ المادة ( ل العالم ى أن ال تق عل
  )30/6/2014بتاریخ  26/2014رقم  (عدلت بموجب قرار مجلس العمداء في جلستھ  %. 60عن 

ھ، یحتفظ    ج.   إذا تقدم طالب منتظم في جامعة الیرموك بطلب جدید لاللتحاق بھا، وقبل في قسم التخصص نفس
ابقة          ة الس دة الدراس ھ م ة تحسب ل ذه الحال ي ھ بسجلھ األكادیمي كامًال، على أن یكمل متطلبات التخرج، وف

ا قبل في قسم آخر تطبق علیھ أحكام الفقرتین (ب) و (ج) من المادة ضمن الحد األعلى لسنوات التخرج، وإذ
  ) من ھذه التعلیمات.18(

  
احتساب ساعات معتمدة تتوافق مع متطلبات الجامعة فقط، مضى على دراستھا أكثر من سبع سنوات، إلغراض  : 24المادة 

س    24أضیف المادة . (2014/2015الحصول على درجة علمیة، من بدایة الفصل الدراسي الثاني  رار مجل بق

   ).3/11/2014بتاریخ  43/2014العمداء في جلستھ رقم 

  : على الطالب أن یحصل على نموذج براءة ذمة من الجامعة الستكمال إجراءات تخرجھ.25المادة 
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  تحمل درجة البكالوریوس تاریخ استحقاقھا وتمنح في نھایة كل فصل.  :26المادة 

طالب أن یحتج بعدم علمھ بھذه التعلیمات أو بعدم إطالعھ على النشرات الصادرة عن الجامعة، أو ال یجوز ألي  :27المادة 

  على ما ینشر على لوحة إعالناتھا فیما یتعلق بھذا التعلیمات.

  یبت مجلس العمداء في اإلشكاالت التي قد تنشأ عن تطبیق ھذه التعلیمات.  :28المادة 

  الكلیات، ومدیر القبول والتسجیل مكلفون بتنفیذ أحكام ھذه التعلیمات. رئیس الجامعة، عمداء  :29المادة 

  
  ما یلي: 16/6/2014) التي انعقدت بتاریخ 24/2014قرر مجلس العمداء في جلستھ رقم (

%) من الرسوم الجامعیة 50إذا فصل طالب من طلبة الجامعة (كعقوبة تأدیبیة) في أي فصل دراسي، ترصد لھ ( -  
 تي دفعھا لذلك الفصل ولمرة واحدة، وإذا فصل مرة أخرى فال ترد لھ الرسوم.المستحقة ال

إلغاء ترصید الرسوم آلیًا للطالب إذا قام بسحب مساقات سجلھا من خارج خطتھ الدراسیة بعد انتھاء فترة السحب  -  
  واإلضافة.

  
  ما یلي: 21/12/2015) التي انعقدت بتاریخ 41/2015قرر مجلس العمداء في جلستھ رقم (

  :15/3/2010) بتاریخ 10/2010) في جلستھ رقم (151/2010الموافقة على تعدیل قرار مجلس العمداء رقم (
ان المستوى لمساق (ح        1 ي امتح اجحین ف ة الن اء الطلب ارات حاسوب   099. الموافقة على إعف ن    –) مھ استدراكي، م

  ة المساق.دراسة ھذا المساق، وإذا رسب الطالب في االمتحان فعلیھ دراس
) 3)، أو شھادة كامبردج، بدل مھارات استدراكي حاسوب (  ICDL. ٌیحسب للطالب الحاصل على أي من شھادتي (2

دة   18ساعات معتمدة في أول سنتین اللتحاقھ في الجامعة فقط، على أن ال یزید العبء الدراسي عن ( اعة معتم ) س
ل العبء     ) ساع10في حال احتسابھا في الفصلین األول والثاني و( ات معتمدة في الفصل الصیفي، ویجوز أن یص

ي (   21الدراسي ( ھ التراكم ان معدل ن    80) ساعة معتمدة في الفصلین: األول والثاني إذا ك ھ م ل ب %) فأكثر،(والعم
  ).2016/2017بدایة العام الجامعي 
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 تعليمات التدريب الصيدالني امليداني لطلبة كلية الصيدلة
  2016نة ) لس3تعلیمات رقم (

  
ادة ( ة          ):1الم ي جامع یدلة) ف ة الص ة كلی داني لطلب یدالني المی دریب الص ات الت ات (تعلیم ذه التعلیم مى ھ تس

  25/4/2016الیرموك، ویعمل بھا اعتبارًا من تاریخ 
ادة( ة                ):2الم دل القرین م ت ا ل اه م ا أدن ة لھ اني المخصص ات المع ذه التعلیم ي ھ ا وردت ف ة حیثم ات التالی ون للكلم یك

  على خالف ذلك:
  الجامعة: جامعة الیرموك
  المجلس: مجلس العمداء

  الكلیة: كلیة الصیدلة
  العمید: عمید كلیة الصیدلة

      التدریب الصیدالني المیداني   360المساق: ص 
ادة(  ة (     ):3الم الب الكلی داني  لط یدالني المی دریب الص اعات الت دد س ون ع ل،  240یك ي األق ة ف اعة تدریبی ) س

دل ( اني، و(    )20بمع ي الث ل الدراس ي الفص ي األول، أو ف ل الدراس ي الفص بوعیًا ف اعة أس اعة 30س ) س
  أسبوعیًا في الفصل الصیفي.

ادة( ى              ):4الم ة للمرض رف األدوی ة بص ة المعنی ن الكلی دة م یدالنیة المعتم ات الص دى المؤسس ي إح دریب ف ون الت یك
ة والخاص   فیات العام یدلیات المستش ع وص یدلیات المجتم ل ص یة  مث یدلیة االفتراض ى الص افة إل ة، باإلض

  بالكلیة.
ادة (  تودعات          5الم ة ومس ة والمحلی ة العالمی ركات األدوی ى ش رف عل ى التع داني إل یدالني المی دریب الص دف الت ): یھ

ة        ة والتجاری مائھا العلمی ركات بأس ذه الش نعھا ھ توردھا أو تص ي تس ة الت ة األدوی ة ومعرف األدوی
  ووكالئھا.

ادة ( ع       -أ ):6الم اون م ة وبالتع ن الكلی یادلة م دریس ص ة ت اء ھیئ یدالني أعض داني الص دریب المی ى الت رف عل یش
  الصیادلة المسئولین في المؤسسات الصیدالنیة المعتمدة.

  تكون مھام المشرف األكادیمي على التدریب المیداني على النحو التالي: -ب
  نامج الخاص بالطالب المتدرب.التنسیق مع المؤسسات الصیدالنیة المعتمدة لتنفیذ البر .1
التنسیق مع المؤسسات الصیدالنیة المعتمدة لمتابعة الطالب المتدرب لبرنامج العمل التدریبي وتزویده  .2

ي برنامجھ           واردة ف ارات ال ابھ المھ مان إكس ھ لض اج إلی ا یحت باإلرشادات ومساعدتھ في توفیر كل م
  التدریبي.

ى الصعوبات    التنسیق مع المؤسسات الصیدالنیة المعتم .3 ب عل دة لمساعدة الطالب المتدرب على التغل
  والمشكالت التي تواجھھ أثناء فترة التدریب، وتقدیم الحلول المناسبة.

ًا   .4 التنسیق مع المؤسسات الصیدالنیة المعتمدة إلعداد تقریر في نھایة فترة التدریب یتضمن تقییمًا عام
ن       ین زم ھ یب م اإلشراف علی ي       للطالب المتدرب الذي ت ھ ف ھ بالحضور وجدیت دریب ومدى التزام الت

ات    ھ والمقترح ي واجھت كالت الت دریب والمش رة الت الل فت بھا خ ي اكتس ارات الت دریب والمھ الت
  الضروریة لتطویر العملیة التدریبیة.

اللقاء مع المتدربین في كل شعبة على حدة خارج أوقات التدریب خالل الفصل الدراسي مرتین على  .5
  یة لمناقشة ومتابعة أمور التدریب بشكل جماعي.األقل في الكل

ل   .6 یتم زیارة أو مھاتفة كل مؤسسة صیدالنیة للسؤال عن المتدرب والتأكد من وجوده مرتین على األق
 خالل الفصل الدراسي بأوقات عشوائیة وموثق كتابیًا.

  
ل شعبة، ویعامل الصیادلة الخبراء یحسب العبء لعضو ھیئة التدریس المشرف بواقع ساعة ونصف معتمدة لك ):7المادة (

  غیر أعضاء ھیئة التدریس معاملة المحاضرین غیر المتفرغین.
  

  ) طالبًا.40) طالبًا والحد األعلى (25یقّسم الطلبة إلى شعب یكون الحد األدنى للشعبة ( ):8المادة (
  لیة الصیدلة وتعلن للطلبة.یتم اعتماد المؤسسات الصیدالنیة ألغراض التدریب بقرار من مجلس ك ):9المادة (
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  یقّیم الطلبة في ھذا المساق في نھایة مدة التدریب على النحو التالي: -أ ):10المادة (

  %50       االمتحان النھائي -1
  %25                  تقریر المشرف -2
  %15    تقریر المؤسسة الصیدالنیة  -3
  %10    التقریر المفصل من الطالب  -4

  وذلك حسب النماذج المعّدة لذلك والمعتمدة من عمید كلیة الصیدلة.                     
  %.70ترصد عالمة الطالب في مادة التدریب بناجح أو راسب بحیث تكون عالمة النجاح  -ب
ن (    -جـ ة ع دریب الكلی ان         200إذا قّلت ساعات الت دم لالمتح ھ التق ًا وال یحق ل ب محروم ر الطال اعة یعتب  ) س

  النھائي.
داني      ):11( المادة دریب المی ع الت اد موق یجوز للطالب القیام بالتدریب الصیدالني المیداني خارج األردن على أن یتم اعتم

(قبل شھر من موعد التدریب على األقل) من العمید، وتقدیمھ الوثائق المطلوبة مصّدقة أصولیًا، وعلیھ  مسبقًا
عودتھ، وال یعفى من رسوم ساعات التدریب المعتمدة، ویتم أن یجتاز االمتحان التدریبي النھائي في الكلیة عند 

  إجراء االمتحان حسب شركات األدویة العالمیة.
یلتزم الطالب خالل فترة التدریب المیداني بأنظمة الجامعة والمؤسسة الصیدالنیة التي یتدرب فیھا وتعلیماتھا  ):12المادة ( 

  وأوقات التدریب المحددة مسبقًا.
  یبت المجلس في الحاالت التي لم یرد علیھا نص في ھذه التعلیمات. ):13المادة (
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  برامج الدكتوراه في جامعة الريموك

  شروط القبول 
ا،       .1 ي معترف بھ د علم أن یكون المتقدم حاصًال على درجة الماجستیر أو ما یعادلھا من جامعة، أو كلیة، أو معھ

  أو ما یعادلھا.وأن تكون ھذه الدرجة مسبوقة بدرجة البكالوریوس 
  أن تكون دراستھ في مرحلة الماجستیر منتظمة.  .2
  أن یحقق متطلبات اللغة وفق قرار مجلس التعلیم العالي.  .3
ب       .4 ذي یرغ م ال ي القس ة ف ة المتخصص ھ للدراس وع یؤھل ي موض تیر ف الوریوس والماجس ة البك ون درج أن تك

  بااللتحاق بھ.
  

  لنیل درجة الدكتوراه األعلىالحد 
  ى عشرة فصول دراسیة، وال یحسب الفصل الصیفي لھذا الغرض إال إذا كان فصل قبول الطالب.الحد األعل .1
  یجوز تمدید الحد األعلى في حاالت مسوغة فصلین دراسیین.  .2
فصول دراسیة متصلة أو منفصلة (باستثناء الفصل الصیفي) بقرار من العمید بناء  3یحق للطالب التأجیل لمدة   .3

  سات العلیا في القسم. على توصیة لجنة الدرا
  

  متطلبات نیل درجة الدكتوراه
  تحدد متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه بما یأتي:  .1

) 700%، من مساقات مستوى (80ساعة معتمدة بنجاح وبمعدل تراكمي ال یقل عن  )36دراسة ماال یقل عن (  - أ
  وفق الخطة الدراسیة المعتمدة موزعة كما یأتي: 

 )21اقات اجباریة.) ساعة معتمدة مس  
 )15.ساعة معتمدة مساقات اختیاریة (  

ا (    -  ب ان       18تقدیم أطروحھ تحوي إسھامًا أصیًال في عالم المعرفة یخصص لھ ي امتح اح ف دة، والنج اعة معتم ) س
 مناقشتھا.

  نشر/ قبول نشر بحث واحد في األقل في موضوع االطروحھ، في مجالت علمیة محكمة. - ج
  
)، بتنسیب 600) ساعات معتمدة من مستوى (6، ب، أعاله یجوز دراسة ماالیزید على (بالرغم مما ورد في الفقرتین أ .2

من لجنة الدراسات العلیا في القسم وموافقة العمید، وتدخل عالمات المساقات في معدل الطالب التراكمي، شریطة أال 
  تكون قد دخلت ضمن متطلبات درجة علمیة سابقة.

ات االستدراكیة واالنتھاء منھا خالل السنة األولى من التحاقھ بالبرنامج والتحسب على الطالب أن یبدأ بدراسة المساق .3
اقات             ة المس ھ دراس م ین ك إذا ل د ذل یة بع ھ الدراس ن خطت اقات م جیل مس ب بتس مح للطال ھ التراكمي، والیس ي معدل ف

  االستدراكیة بنجاح.
ا األطروحة)، توصي بھا في حاالت خاصة لجنة استكمال أیة متطلبات إضافیة أخرى(بما في ذلك اللغة التي تكتب بھ .4

  الدراسات العلیا في القسم ویقرھا المجلس.
  
  

  العبء الدراسي
د (      ل الواح ي الفص ي ف بء الدراس ى (    6الحد األدنى للع د األعل دة، والح اعات معتم دة، والحد    12) س اعة معتم ) س

  ) ساعات معتمدة.6األقصى في الفصل الصیفي ھو (
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  في جامعة الريموكبرامج املاجستري 
  

   شروط القبول
  
  أن یكون المتقدم حاصًال على درجة البكالوریوس أو ما یعادلھا من جامعة، أو كلیة، أو معھد علمي معترف بھا. .1
  أن تكون دراستھ في مرحلة البكالوریوس منتظمة. .2
  أن یحقق متطلبات اللغة وفق قرار مجلس التعلیم العالي. .3
  موضوع یؤھلھ للدراسة المتخصصة في القسم الذي یرغب بااللتحاق بھ. أن تكون درجة البكالوریوس في .4

  
  

  لنیل درجة الماجستیر األعلىالحد 
  الحد األعلى ستة فصول دراسیة وال یحسب الفصل الصیفي لھذا الغرض إال إذا كان فصل قبول الطالب. .1
ناء الفصل الصیفي).بقرار من العمید بناء یحق للطالب التأجیل لمدة التزید عن فصلین دراسین متصلة أو منفصلة (باستث .2

  .على توصیة لجنة الدراسات العلیا في القسم
  یجوز تمدید الحد األعلى في حاالت مسوغة فصلین دراسیین.  .3
  تحقیق متطلبات اللغة (وفق قرار مجلس التعلیم العالي). .4
  
  

  متطلبات نیل درجة الماجستیر
ات الحصول        یكون لبرنامج الماجستیر مساران: مسار الرسا - الة)، وتكون متطلب امل (دون رس ان الش ار االمتح لة ومس

 كما یأتي:  ) ثالثًا وثالثین ساعة معتمدة في األقل موزعة33على درجة الماجستیر (
 برنامج الماجستیر مسار الرسالة ویشمل:   - أ

الخطة  فما فوق وفق 600) أربع وعشرین ساعة معتمدة من المساقات من مستوى 24دراسة ماالیقل عن ( .1
%) 75)، وبمعدل تراكمي ال یقل عن (24الدراسیة المعتمدة في القسم، والنجاح بھا بموجب أحكام المادة(

  موزعة على النحو التالي:
 )15.ساعة معتمدة مساقات اجباریة حدًا أدنى (  
 )9.ساعة معتمدة مساقات اختیاریة حدًا اقصى (  

  
ا (  تقدیم رسالة تحوي إسھامًا أصیًال في عالم المع .2 ص لھ ي      9رفة تخص اح ف دة، والنج اعات معتم ) تسع س

  امتحان مناقشتھا.
  

  برنامج الماجستیر مسار االمتحان الشامل ویشمل: -ب
ق الخطة     600) ثالث وثالثین ساعة معتمدة من المساقات من مستوى 33دراسة ماالیقل عن ( .1 وق وف فما ف

%) 75)، وبمعدل تراكمي ال یقل عن (24لمادة (القسم، والنجاح بھا بموجب أحكام ا  الدراسیة المعتمدة في
  موزعة على النحو التالي: 

 )24.ساعة معتمدة مساقات اجباریة حدا أدنى (  
 )9.ساعة معتمدة مساقات اختیاریة حدا اقصى (  

 من ھذه التعلیمات. 30 -27اجتیاز امتحان شامل كما ھو منصوص علیھ في المواد  .2
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  الشامل إلى مسار الرسالة:شروط التقدم للتحویل من مسار  -ج
 %).80أن ال یقل المعدل التراكمي عن ( .1
 توافر مشرف، وعبؤه اإلشرافي یسمح باإلشراف. .2
 ) ساعة معتمدة من خطتھ الدراسیة.18أن یكون قد أنھى دراسة ( .3
 إضافة أي شروط أخرى یراھا القسم مناسبة. .4

  
  

  
  العبء الدراسي

) 6ساعة خالل الفصل األول والثاني، والحد األقصى في الفصل الصیفي ھو () 12) ساعات، والحد األعلى(6الحد األدنى (
) ساعات معتمدة، ویجوز في 6) فما فوق على (600ساعات معتمدة، على أن ال یزید عدد الساعات المعتمدة من مستوى (

  حاالت استثنائیة تمدید الحد األعلى فصلین دراسیین.
  
  

  لطلب (غیر مستردة)األوراق الثبوتیة الواجب إرفاقھا با
  

  المتقدمون األردنیون:
  صور مصدقة من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي عن:  .1

o  شھادة البكالوریوس للمتقدمین لبرامج الماجستیر، وعن شھادات البكالوریوس والماجستیر للمتقدمین لبرامج
  الدكتوراه.

o         ف تیر وكش رامج الماجس دمین لب الوریوس للمتق ات البك ف عالم تیر   كش الوریوس والماجس ات البك عالم
  للمتقدمین لبرامج الدكتوراه.

ان           ة الیرموك إذا ك ي جامع ة ف ادة شؤون الطلب ن عم مالحظة: (بإمكان الطالب تصدیق صور عن الشھادات م
  یحمل الشھادات األصلیة مصدقة من وزارة التعلیم العالي األردنیة).

ھادة    .2 ن ش ة        صور مصدقة من دائرة األحوال المدنیة ع ر العائل ة الشخصیة، ودفت یالد، وجواز السفر، والبطاق الم
  (صفحة الطالب وولي األمر).

فما بعد، أو شھادة إنھاء الخدمة أو اإلعفاء  1989صورة مصدقة عن دفتر خدمة العلم للذكور األردنیین من موالید  .3
  منھا.

ردنیة، أو األمن العام، أو أیة جھة أخرى كتاب عدم ممانعة بااللتحاق بالدراسة لمن یعملون في القوات المسلحة األ .4
  تشترط حصول المتقدم على موافقتھا المسبقة.

  معـــادلة مـــن وزارة التعلیــــــم العــــالي للشــــھادات غیر األردنیــــــــة التـــــــي تحتـــــاج إلى مـــعادلة. .5
الصادرة عنھا تلك الشھادات (للشھادات التي تكون  ) في الجامعةGrading Systemنــــــــظام العـــــــالمات ( .6

  بنظام النقاط أو األحرف).
  ).6×  4صورتان شخصیتان قیاس ( .7
امج             .8 اق ببرن ب التح ل طل ن ك ك ع ة الیرموك، وذل ي جامع ة ف دائرة المالی إیصال بقیمة خمسة عشر دینارًا تدفع لل

  طلبة األردنیین.الماجستیر أو الدكتوراه یقدمھ أي قسم أكادیمي في الجامعة لل
 قسیمة عالمة إمتحان مقدرة اللغة األجنبیة. .9
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 المتقدمون غیر األردنیین:
  صورة عن شھادة الثانویة العامة. .1
  صورة مصدقة من وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي ونسخة أخرى غیر مصدقة من الوثائق التالیة:  .2

o    رامج دمین لب الوریوس والماجستیر      شھادة (وثیقة تخرج) البكالوریوس للمتق ن شھادات البك الماجستیر، وع
  للمتقدمین لبرامج الدكتوراه.

o           تیر الوریوس والماجس ات البك ف عالم تیر وكش رامج الماجس دمین لب الوریوس للمتق ات البك ف عالم كش
  للمتقدمین لبرامج الدكتوراه.

  صورة عن جواز السفر. .3
دة    .4 ھ المعتم ن الجھ ة) م دم ممانع ة (ع ى الدراس ة عل دم.موافق ة المتق دى دول ویتیین،  ل عودیین، الك دمین الس (للمتق

  والعمانیین).
  معـــادلة مـــن وزارة التعلیــــــم العــــالي للشــــھادات غیر األردنیــــــــة التـــــــي تحتـــــاج إلى مـــعادلة. .5
الشھادات، للشھادات التي تكون  ) من الجامعة الصادرة عنھا تلكGrading Systemنــــــــظام العـــــــالمات ( .6

  بنظام النقاط أو األحرف.
  ).6×  4) قیاس (2صورة شخصیة عدد ( .7
  قسیمة عالمة امتحان مقدرة اللغة األجنبیة. .8

 

  الرسوم الجامعیة

 البرنامج / التخصص
الرسوم التي تستوفى 
من الطلبة األردنیین 

 (بالدینار األردني)

الرسوم التي تستوفى من الطلبة غیر 
 ردنیین (بالدوالر األمیركي)األ

 للساعة المعتمدة  225 للساعة المعتمدة 70 الماجستیر/ اإلنسانیات -
 للساعة المعتمدة  300 للساعة المعتمدة 80 الماجستیر /العلمیة -
 للساعة المعتمدة 300 للساعة المعتمدة   80 الماجستیر/ ھندسة -
 للساعة المعتمدة  350 ةللساعة المعتمد   100 اإلنسانیة الدكتوراه/ -
رة   - اق لم ب التح دیم طل وم تق رس

ي أي من برامج الدراسات      واحدة ف
  العلیا (الماجستیر والدكتوراه)

15 - 

ي      - دة) ف اق (مرة واح رسم التح
ا   أي من برامج الدراسات العلی

 (الماجستیر والدكتوراه)
150 600 

ا    - دمات تكنولوجی وم خ رس
 معلومات

 للفصل الواحد 15 للفصل الواحد 10

 للسنة الكاملة  50 للسنة الكاملة 25 رسوم خدمات إنترنت -
 187.5 25 رسوم أخرى -

 رسوم استخدام مصادر تعلیمیة وبحثیة (في كل فصل)
 200 40 ماجستیر / الكلیات اإلنسانیة -
ة    - ات العلمی تیر / الكلی ماجس

 والھندسیة
75 400 

 400 75 / الكلیات اإلنسانیة  دكتوراه -
 تكالیف الدراسات العلیا في ضوء الرسوم الجامعیة

ات  - تیر التخصص ماجس
 اإلنسانیة

3000 -  3500 10.000 -   11.000 
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 البرنامج / التخصص
الرسوم التي تستوفى 
من الطلبة األردنیین 

 (بالدینار األردني)

الرسوم التي تستوفى من الطلبة غیر 
 ردنیین (بالدوالر األمیركي)األ

ة     - ات العلمی ماجستیر التخصص
 والھندسیة

3500 -  4000 13.900 -   14.900 

 20.600   - 19.600 6500  - 5500 دكتوراه التخصصات اإلنسانیة -
  

  ا اعات برن وم س ین (  رس ة االردنی حیة للطلب دمات الص ین     175مج إدارة الخ ر األردنی دة) ولغی اعة الواح ار للس                   دین
 دوالر). 500(
  منة ین (      -رسوم ساعات برنامج النظم المض ة االردنی ل للطلب ر فیص ر      120مركز األمی اعة الواحدة) ولغی ار للس دین

 دوالر). 300األردنیین (
  
 

 لعليا في جامعة اليرموكبرامج الدراسات ا

 
  ) برنامجًا  19 (  برامج الدكتوراه

 التخصص القسم الكلیة

اب
آلد

ا
 

 اللغة العربیة  
 اللغة والنحو -
 األدب والنقد -
  اللغویات العربیة التطبیقیة (موقوف) -

 (تجمید) التاریخ -  التاریخ  

ــة
یـــ

رب
الت

  

 اإلدارة وأصول التربیة  
  اإلدارة التربویة -
  أصول التربیة -

 اإلرشاد وعلم النفس التربوي  
 علم النفس التربوي -
  القیاس والتقویم -
  اإلرشاد النفسي -

 المناھج والتدریس  

  مناھج الدراسات االجتماعیة وأسالیب تدریسھا -
  مناھج اللغة العربیة وأسالیب تدریسھا -
  مناھج اللغة االنجلیزیة وأسالیب تدریسھا -
  لوم وأسالیب تدریسھا.مناھج الع -
  مناھج الریاضیات وأسالیب تدریسھا -

عة 
ری

لش
ا

ات
اس

در
وال

  
یة

الم
إلس

ا
  

 أصول الدین 
  التفسیر وعلوم القرآن -
 الحدیث الشریف وعلومھ -

 االقتصاد والمصارف اإلسالمیة -  االقتصاد والمصارف اإلسالمیة  
 التربیة اإلسالمیة - الدراسات اإلسالمیة  
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  )برنامجًا  66( ج الماجستیربرام 

  التخصص  القسم  الكلیة
  المسار

  شامل  رسالة

  اآلداب

  اللغة العربیة
    أدب ونقد
    لغة ونحو

  اللغة االنجلیزیة
    أدب ونقد
    لغویات

    الترجمة  الترجمة
    اللغة الفرنسیة  اللغات الحدیثة

 -   التاریخ   التاریخ
    جغرافیا تطبیقیة  یاالجغراف

    دولي سیاسي اقتصاد  العلوم السیاسیة
    علم االجتماع  علم االجتماع

  العلـــــــوم

  الفیزیاء
 -   فیزیاء

    فیزیاء نوویة (تجمید)
 -   الكیمیاء  الكیمیاء

  العلوم الحیاتیة
 -   العلوم الحیاتیة

 -   التقانات الحیویة
    الریاضیات  الریاضیات
    اإلحصاء  اإلحصاء

  علوم األرض والبیئة
 -   علوم األرض
 -   علوم البیئة

تكنولوجیا 
المعلومات 

  وعلوم الحاسوب

    علوم الحاسوب  علوم الحاسوب

  -  نظم المعلومات اإلداریة  نظم المعلومات اإلداریة

    ةنظم المعلومات الحاسوبی  نظم المعلومات الحاسوبیة

االقتصاد والعلوم 
  اإلداریة

    اقتصاد  االقتصاد
    إدارة اآلعمال  إدارة األعمال

  إدارة عامة
    اإلدارة العامة

  -  اإلدارة
  -  إدارة الخدمات الصحیة 

    المحاسبة  المحاسبة
    العلوم المالیة والمصرفیة  العلوم المالیة والمصرفیة

  ـــةالتربیــــــ

  اإلدارة وأصول التربیة
    اإلدارة التربویة
    أصول التربیة

  -  اإلشراف التربوي

علم النفس اإلرشادي 
  والتربوي

    علم النفس التربوي
    إرشاد نفسي

    القیاس والتقویم
    التربیة الخاصة

  المناھج والتدریس
    یسھامناھج اللغة العربیة وأسالیب تدر

    مناھج اللغة االنجلیزیة  وأسالیب تدریسھا
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  التخصص  القسم  الكلیة
  المسار

  شامل  رسالة
    مناھج العلوم وأسالیب تدریسھا

    مناھج الریاضیات وأسالیب تدریسھا
مناھج الدراسات االجتماعیة وأسالیب 

  تدریسھا
  

    مناھج التربیة المھنیة وأسالیب تدریسھا
    تقنیات التعلیم

  ــةالشریعــ

    أصول الدین  أصول الدین
    الفقھ وأصولھ  الفقھ وأصولھ

االقتصاد والمصارف 
  اإلسالمیة

    االقتصاد والمصارف اإلسالمیة

    التربیة  اإلسالمیة  الدراسات اإلسالمیة

  التربیة الریاضیة
    علوم الریاضة / علوم الحركة  علوم الریاضة
    البدنیةالتربیة   التربیة البدنیة

  القانـــون
  القانون الخاص

    القانون التجاري
    القانون المدني

    القانون اإلداري  القانون العام

الحجاوي 
للھندسة 

  التكنولوجیة

  ھندسة الحاسوب
    االتمتة الصناعیة
    النظم المضمنة

     االتصاالت ھندسة  ھندسة االتصاالت
    ھندسة القوى الكھربائیة  كھربائیةھندسة القوى ال

اآلثار 
  واالنثروبولوجیا

 -   اآلثار   اآلثار
    االنثروبولوجیا   االنثروبولوجیا

 -   النقوش  النقوش

صیانة المصادر التراثیة 
  وإدارتھا

    إدارة المصادر التراثیة
العلوم التطبیقیة في اآلثار/ علم القیاسات 

  األثریة (تجمید)
  

  -  السیاحة   السیاحة والسفر  السیاحة

  الفنون الجمیلة
 -   الفنون التشكیلیة  الفنون التشكیلیة

 -   الموسیقا  الموسیقا
    اإلعالم  اإلذاعة والتلفزیون  اإلعالم
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  ومــــالعل ةـــكلي
  

كلیة العلوم واآلداب، وقد تم فصل كلیة ، مع انطالقة جامعة الیرموك وكانت جزءًا من 1976أنشئت كلیة العلوم عام 

ل   2001، وكانت الكلیة منذ ذلك الوقت تضم سبعة اقسام اكادیمیة ولكن في عام 1981العلوم عن كلیة اآلداب عام  تم فص

  قسم علوم الحاسوب لیصبح نواة لكلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم الحاسوب. وتضم الكلیة حالیًا ستة أقسام أكادیمیة.

  :ح كل قسم من ھذه األقسام درجتي البكالوریوس والماجستیر في التخصص، باالضافة إلى مایليویمن

  .درجة البكالوریوس في الفیزیاء الطبیة ویمنحھا قسم الفیزیاء .1

  .درجة الماجستیر في تخصص التقانات الحیویة ویمنحھا قسم العلوم الحیاتیة .2

  .2003/2004نك الدولي في مطلع العام الجامعي وقد بدأ العمل في ھذین البرنامجین وبدعم من الب

امعي               .3 ام الج ة الع ع بدای اؤه م م انش ة وت وم األرض والبیئ م عل ا قس ة ویمنحھ وم البیئ ي عل تیر ف ة الماجس درج

1980/1981. 

دث أجھزة الحاسوب     وتعنى الكلیة بمتابعة تحدیث الخطط الدراسیة في أقسامھا المختلفة. وتم تزوید المختبرات بأح

على منح من المجموعة األوروبیة والبنك الدولي لتطویر برنامج التدریس  1998صیة وتوابعھا. وحصلت الكلیة عام الشخ

  لمرحلة البكالوریوس بما یتناسب مع تطورات العصر ومتطلبات المجتمع المحلي.

  .یتبع للكلیة متحف التاریخ الطبیعي األردني وقسم صیانة األجھزة العلمیة

  

Science.fac@yu.edu.jo  

  2302فرعي  0096227211111ھاتف 

  
  
  كادیمیةقسام األاأل

 قسم الریاضیات  

 قسم الفیزیاء 

 قسم الكیمیاء 

 قسم العلوم الحیاتیة 

 قسم االحصاء 

 قسم علوم االرض والبیئة    
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  قسم الرياضيات
  

ة   1982اجستیر عام م، واستحدث برنامج الم1976أنشئ القسم عام  ة كلی م. یقوم القسم بطرح مساقات لكل من طلب

العلوم وكلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم الحاسوب وكلیة الحجاوي للھندسة واالتصاالت، وطلبة البرنامج الموازي. القسم 

لتربیة والتعلیم والجامعات. تحتاجھا مجتمعاتنا في حقول عدیدة أھّمھا ا،ُیعّد كوادر وطنیة وعربیة متخّصصة في الریاضیات 

ون     ة مؤھلین ویتمتع وقد حرص القسم على تحدیث خططھ الدراسیة وتطویرھا، على نحو یسھم في تخریج أفواج من الطلب

اء    25بسمعة علمیة طیبة على المستویین المحلي أو العربي. یضم مجلس القسم ( دریس األكفی ة الت ) عضوًا من أعضاء ھیئ

مدرسین من حملة درجة الماجستیر  3راه في الریاضیات، ومن جمیع الرتب العلمیة، باإلضافة إلى من حملة شھادات الدكتو

ل            ي ك ذھا ف ي ینف ادیة الت رامج اإلرش ن خالل الب ھ م ع طلبت ومساعد تدریس واحد. یحرص القسم على التواصل المستمر م

واب مكاتب أعضاء الھیئة التدریسیة مشّرعة فصل دراسي، ومن خالل تفعیل الساعات المكتبیة لكل عضو ھیئة تدریس، فأب

ا       ًا م رج. وغالب د التخ ى بع أمام الطلبة لیتواصلوا مع مدّرسیھم، ھذا التواصل الذي یحرص القسم على أن یكون مستمرًا حت

یجد خریج القسم فرص العمل المناسبة، ویباشر خدماتھ لمجتمعھ فور حصولھ على شھادتھ في التخصص، كما التحق جزء 

 .الخریجین في برامج الدكتوراه في التخصص، ونالوا تفوقًا علمیًا مرموقًا والعدید منھم باشر عملھ لدى القسم نفسھمن 

اوي       ة الحج وم الحاسوب وكلی ات وعل یقوم القسم بطرح مساقات لكل من طلبة كلیة العلوم وكلیة تكنولوجیا المعلوم

  للھندسة واالتصاالت، وطلبة البرنامج الموازي.

  

Mathematics.dept@yu.edu.jo  

  2681فرعي  0096227211111ھاتف 
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  الخطة الدراسية لقسم الرياضيات
 

 تمنح درجة البكالوریوس في قسم الریاضیات بعد إتمام المتطلبات التالیة:

وص الشروط  ا  المنص ي علیھ ات ف نح  تعلیم ة م الوریوس درج ي  البك ة ف وك جامع م  الیرم نة) 2( رق دیالتھا 1991 لس  وتع

 . وتعدیالتھا 1976 لسنة) 76( رقم الیرموك جامعة في والشھادات العلمیة الدرجات نظام بموجـب الصادرة

 ساعة معتمدة وتشمل: 27ویخصص لھا : متطلبات الجامعة )1
 
 ).1ساعة معتمدة) حسب جدول رقم ( 12( متطلبات اجباریة  . أ

 
متطلبات الجامعة االجباریة: تمدة اجباریة)ساعة مع 12(  )1جدول رقم (   

 

ساعة معتمدة) 12متطلبات الجامعة  االجباریة (  

الساعات  اسم المساق رمز المساق الرقم
 المتطلب السابق المعتمدة

1. P.S 102 3  التربیة الوطنیة  --- 
2. M.S 100 3  علوم عسكریة  --- 
3. Arab 101 ) 3  )1لغة عربیة  --- 
4. Eng 101 3  لغة انجلیزیة  --- 

 ----  12 المجموع
  
 

 ).2یختارھا الطالب من المساقات في الجدول رقم () ساعة معتمدة 15(:متطلبات اختیاریة  . ب
 

ساعة معتمدة اجباریة) 15(  : متطلبات الجامعة االختیاریة  )2جدول رقم (   
 

 المساقات االنسانیة

ةالساعات المعتمد  اسم المساق رمز المساق الرقم  
1.  Hum 101 3  الثقافة االعالمیة 
2.  Hum102 3  المواطنة واالنتماء 
3.  Hum 103 3  االسالم فكر وحضارة 
4.  Hum 104 3  الفن والسلوك 
5.  Hum 105 3  اسھام االردن في الحضارة االنسانیة 
6.  Hum 106 3  مقدمة في دراسة الثقافات االنسانیة 
7.  Hum 107 3  حقوق االنسان 
8.  Hum 108 3  مھارات التفكیر 

  
 

لمساقات العلمیةا  
 الساعات المعتمدة  اسم المساق رمز المساق الرقم

1.  Sci 101 3  البیئة والصحة العامة 
2.  Sci 102 3  تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 
3.  Sci 103 3  اللیاقة البدنیة للجمیع 
4.  Sci 104 3  مھارات التواصل الفعال 
5.  Sci 105 3  ة المتجددةالطاق 
6.  Sci 106 3  االدارة وتنمیة المجتمع 
7.  Sci 107 3  البحث العلمي 
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ساعة معتمدة  21ویخصص لھا المبینة في الخطة الدراسیة لدرجة البكالوریوس في كلیة العلوم ( متطلبات الكلیة )2
 ).3حسب جدول رقم (اجباریة) 

  
  اجباریة) ساعة معتمدة 21متطلبات كلیة العلوم ( :)3جدول رقم (

 

الساعات  اسم المساق رمز المساق الرقم
 المتطلب السابق المعتمدة

1.  Math 101 ) 1تفاصل وتكامل(  3  --- 
2.  Phys 101 ) 1فیزیاء عامة(  3  --- 
3.  Chem 101 ) 1كیمیاء عامة(  3  --- 
4.  Bio 101 ) 1بیولوجیا عامة(  3  --- 
5.  Stat 101 ) 1مبادئ االحصاء(  3  --- 
6.  EES 101 1یا عامة (جیولوج(  3  --- 
7.  CS 110  3 البرمجة بلغة مختارة  --- 

 ----  21 المجموع
 

  لمساقات قسم الریاضیات دلول رقم العشراتـ): م4جدول رقم (
  

 الـمــدلــــول  الرقم  الـمــدلــــول  الرقم

المنطق، أسس الریاضیات، تاریخ   5  معادالت تفاضلیة ،وتكامل تفاضل  0
  الریاضیات

  ھندسة، توبولوجـي، نظریـة الرسوم  6  دالي یاضي: حقیقي،  مركب،تحلیـل ر  1
  الریاضیـــات التطبیقیــة  7  تحلیـل عـددي  2
  التحكم األفضل والنظم الدینامیكیـة  8  ــــــ  3

حقائب ریاضیة، مشروع بحث، نـدوة   9  جبر ونظریـة األعــداد  4
 ومواضیــع خاصـة

  
 وفق الترتیب التالي: معتمدة) ساعة 86(ویخصص لھا  القسممتطلبات  )3
 

  ):ساعة معتمدة 86( التخصص المنفرد )أوال
 ):ساعة معتمدة 71( جباریةإمساقات  )1(

Math 102، Math 201، Math 202، Math 203، Math 204، Math 241، Math 251، 
Math 261، Math 281، Math 291، Math 301، Math 311، Math 312، Math 321، 
Math 342، Math 343، Math 362، Math 411، Math 421، Math 442، Math 483، 
Math 491. Stat 111، Stat 201، Stat 211. 

  
  ساعة معتمدة) 71( جباریةإمساقات  /التخصص المنفرد :)5جدول رقم (

  

 مرقرمز و   ر.م
الساعات   سـم المســاقا  المساق

  المتطلـب السابق  المعتمدة

1.   Math 102 ) 3  )2تفاضل وتكامل  Math 101 
2.   Math 201 ) 3  )1تحلیل وسیــط  Math 102 
3.   Math 202 ) 3  )2تحلیل وسیــط  Math 201 
4.   Math 203 ) 3  )1معادالت تفاضلیة عادیة  Math 102 
5.   Math 204  3   فورییھاقترانات خاصة وتحلیالت  Math 203 
6.   Math 241 ) 3  )1جبـر خطـي  Math 101 
7.   Math 251 3  نظریة المجموعات  Math 102 
8.   Math 261 3  ةھندسة اقلیدس من وجھة نظر حدیث  Math 251 
9.   Math 281 3  *البرمجة الخطیة ونظریة األلعاب  Math 241 

10.   Math 291 1  حزم  برمجیة ریاضیة  Math 102 + Math 241 
11.   Math 301 3  )1( معــادالت تفاضلیــة جزئیـــة  Math 204 
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 مرقرمز و   ر.م
الساعات   سـم المســاقا  المساق

  المتطلـب السابق  المعتمدة

12.   Math 311 ) 3  )1تحلیل حقیقـي  Math 251 
13.   Math 312 3  )1( تحلیل مركب  Math 201 
14.   Math 321 )  3  )1تحلیل عددي  Math 241 + Math 291 
15.   Math 342 ) 3  )1جبر تجریـــدي  Math 251 
16.   Math 343 3  نظریـــة األعداد  Math 251 
17.   Math 362 3  )1(  توبولوجــي  Math 251 
18.   Math 411 3  )2(  تحلیـل حقیقـي  Math 311 
19.   Math 421 3      )2(  تحلیـل عـددي  Math 321 
20.   Math 442 3  )2(  جبر تجریـدي  Math 342 
21.   Math 483 3    ریاضیـات تركیبیـة  Math 241 
22.   Math 491 موافقة القسم  1  ندوة 
23.   Stat 111  3  )1(مباديء االحتماالت  ----  
24.   Stat 201 3  )2االحصاء ( مبادئ  Stat 101  
25.   Stat 211  3  )2(مباديء االحتماالت  Stat 111  

  71  المجموع
        

ة  )2( اقات اختیاری دة  15( مس اعة معتم توى    9): (س ن مس ل م ى األق دة عل اعات معتم ب   )400س ا الطال ن یختارھ م
 مساقات التالیة:  ال

Math 341، Math 351، Math 352، Math 361، Math 381، Math 382، Math 401، Math 
403، Math 412، Math 413، Math 445، Math 451، Math 462، Math 463، Math 492. 

  
  

  
  )ساعة معتمدة 15اختیاریة ( /التخصص المنفرد :)6جدول رقم (

  )400ساعات معتمدة على األقل من مستوى  9(
  

 مرقرمز و   ر.م
الساعات   سـم المســاقا  المساق

  المتطلـب السابق  المعتمدة

1.   Math 341 3  )2( جبر خطي  Math 241 
2.   Math 351 3  )1ـخ الریاضیــات (تـاری  Math 251 
3.   Math 352 3  وتطبیقاتھا المجموعات الضبابیة  Math 251  أوMath 152 
4.   Math 361 3  ھندسة تفاضلیة  Math 201 
5.   Math 381 3  البرمجة غیر الخطیة  Math 281 
6.   Math 382  3  النمذجـة الریاضیـة  Math 203 
7.   Math 401 3  )2(  معادالت تفاضلیة جزئیة  Math 301 
8.   Math 403 3    )2( معادالت تفاضلیة عادیة  Math 203 
9.   Math 412 ) 3  )2تحلیل مركب  Math 312 

10.   Math 413 3    تحلیــل اقتراني  Math 311 
11.   Math 445 3  جبر تطبیقي  Math 342 
12.   Math 451  3  )2( تاریخ الریاضیات  Math 251 
13.   Math 462  3  )2(  توبولوجــي  Math 362  
14.   Math 463 3  نظریـــة الرســـوم  Math 251 
15.   Math 492  3  مواضیع مختارة  Math 251 
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  المنفــرد توزیع الساعات المعتمدة للتخصص: )7جدول رقم (
  

  المجمـوع  الساعات االختیاریة  ت اإلجباریةاالساع  المتطلبـات
  27  15  12  متطلبـــات الجامعة
  21  -  21  متطلبـــات الكلیة

  86  15  71  ات القسمـــمتطلب
  134  30  104  المجمـــوع

  
  ):ساعة معتمدة 86( التخصص الرئیسي / الفرعي )ثانیًا

 .جباریةامساقات  )ساعة معتمدة 65(: التخصص الرئیسي )1
  

Math 102، Math 201، Math 202، Math 203، Math 204، Math 241، Math 251، 
Math 261، Math 281، Math 291، Math 301، Math 311، Math 312، Math 321، 
Math 342، Math 343، Math 362، Math 421، Math 483، Math 491. Stat 111، Stat 
201، Stat 211. 

 
  ساعة معتمدة) 65( جباریةإمساقات  / التخصص الرئیسي / الفرعي :)8جدول رقم (

  

 مرقرمز و   ر.م
الساعات   أسـم المســاق  المساق

  المتطلـب السابق  المعتمدة

1.   Math 102 ) 3  )2تفاضل وتكامل  Math 101 
2.   Math 201 ) 3  )1تحلیل وسیــط  Math 102 
3.   Math 202 ) 3  )2تحلیل وسیــط  Math 201 
4.   Math 203 ) 3  )1معادالت تفاضلیة عادیة  Math 102 
5.   Math 204  3   فورییھاقترانات خاصة وتحلیالت  Math 203 
6.   Math 241 ) 3  )1جبـر خطـي  Math 101 
7.   Math 251 3  نظریة المجموعات  Math 102 
8.   Math 261 3  ةھندسة اقلیدس من وجھة نظر حدیث  Math 251 
9.   Math 281 3  البرمجة الخطیة ونظریة األلعاب  Math 241 

10.   Math 291 1  حزم  برمجیة ریاضیة  Math 102 + Math 241 
11.   Math 301 3  )1( معــادالت تفاضلیــة جزئیـــة  Math 204 
12.   Math 311 3  )1لیل حقیقـي (تح  Math 251 
13.   Math 312 3  )1( تحلیل مركب  Math 201 
14.   Math 321 )  3  )1تحلیل عددي  Math 241   +  Math 291 
15.   Math 342 ) 3  )1جبر تجریـــدي  Math 251 
16.   Math 343 3  نظریـــة األعداد  Math 251 
17.   Math 362 3  )1(  توبولوجــي  Math 251 
18.   Math 421 3      )2(  تحلیـل عـددي  Math 321 
19.   Math 483 3    ریاضیـات تركیبیـة  Math 241 
20.   Math 491 موافقة القسم  1  ندوة 
21.   Stat 111  3  )1(مباديء االحتماالت  ----  
22.   Stat 201 3  )2االحصاء ( مبادئ  Stat 101  
23.   Stat 211  3  )2(مباديء االحتماالت  Stat 111  

  65  المجموع
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  : تمدة)ساعة مع 21(  التخصص الفرعي )2
 

ص  . حسب ما یحدده قسم التخصص الفرعي    ام التخص ي  وأقس ي  الفرع ة       ھ ام كلی وم وأقس ة العل ام كلی أقس
  اإلداریة وأقسام كلیة التربیة. موالعلود تكنولوجیا المعلومات وعلوم الحاسوب وأقسام كلیة االقتصا

  
  الرئیسي / الفرعي توزیع الساعات المعتمدة للتخصص :)9ول رقم (دج

  

الساعات   لبـــاتالمتط
  اإلجباریة

الساعات 
  المجموع  االختیاریة

  27  15  12  متطلبات الجامعـة
  21  --   21  متطلبات الكلیـة

  65  --   65  )التخصص الرئیسي(قسم ال متطلبات
  التخصص الفرعي

  21  --  --   )الفرعي حسب الخطة الدراسیة لقسم التخصص(

  134      المجمــوع
  

  ):ساعة معتمدة 21( لریاضیاتالتخصص الفرعي في اثالثًا) 

 :)ساعة معتمدة 15( مساقات إجباریة  - أ
Math 102، Math 201، Math 203، Math 241، Math 251. 

 
  
  
  
  

  ساعة معتمدة) 15( جباریةإمساقات  /التخصص الفرعي في الریاضیات :)10جدول رقم (
  

 مرقرمز و   ر.م
الساعات   سـم المســاقا  المساق

  المعتمدة
المتطلـب 

  بقالسا
1.   Math 102 ) 3  )2تفاضل وتكامل  Math 101 
2.   Math 201 ) 3  )1تحلیل وسیــط  Math 102 
3.   Math 203 ) 3  )1معادالت تفاضلیة عادیة  Math 102 
4.   Math 241 ) 3  )1جبـر خطـي  Math 101 
5.   Math 251 3  نظریة المجموعات  Math 102 

  15  المجموع
  

  
 المساقات التالیة:من رھا الطالب ): یختاساعات معتمدة 6( مساقات اختیاریة  -  ب

Math 202، Math 261، Math 281، Math 31 1،  Math 342، Math 343. 
  
  

  ساعات معتمدة) 6مساقات اختیاریة ( /التخصص الفرعي في الریاضیات :)11جدول رقم (
  

 مرقرمز و   ر.م
الساعات   سـم المســاقا  المساق

  المعتمدة
المتطلـب 

  السابق
1.   Math 202  3  )2وسیــط (تحلیل  Math 201 
2.   Math 261 3  ھندسة اقلیدس من وجھة نظر حدیثھ  Math 251 
3.   Math 281 3  البرمجة الخطیة ونظریة األلعاب  Math 241 
4.   Math 311  3  )1( حقیقيتحلیل  Math 251 
5.   Math 342 ) 3  )1جبر تجریـــدي  Math 251 
6.   Math 343 3  نظریـــة األعداد  Math 251 

  
  

   



 
 

38 
 

   قسم الریاضیات لدرجـــة البكالوریوس یطرحھا المساقات التي: )12م (جدول رق
  لطلبة قسم الریاضیات

  

 مرقرمز و   ر.م
الساعات   سـم المســاقا  المساق

صفة   المتطلـب السابق  المعتمدة
  المساق

1. Math 101 ) قدیم ----  3  )1تفاضل وتكامل 
2. Math 102 ) 3  )2تفاضل وتكامل  Math 101 قدیم 
3. Math 201 ) 3  )1تحلیل وسیــط  Math 102 قدیم 
4. Math 202 ) 3  )2تحلیل وسیــط  Math 201 جدید 
5. Math 203 ) 3  )1معادالت تفاضلیة عادیة  Math 102 قدیم 
6. Math 204  3  فورییھاقترانات خاصة وتحلیالت  Math 203 قدیم 
7. Math 241 ) 3  )1جبـر خطـي  Math 101 قدیم 
8. Math 251 3  اتنظریة المجموع  Math 102 قدیم 
9. Math 261 3  ةھندسة اقلیدس من وجھة نظر حدیث  Math 251 قدیم 

10. Math 281 3  البرمجة الخطیة ونظریة األلعاب  Math 241 قدیم 

11. Math 291 1  حزم  برمجیة ریاضیة  Math 102 + 
 Math 241 قدیم 

12. Math 301 3  )1( معــادالت تفاضلیــة جزئیـــة  Math 204 قدیم 
13. Math 311 ) 3  )1تحلیل حقیقـي  Math 251 قدیم 
14. Math 312 3  )1( تحلیل مركب  Math 201 قدیم 

15. Math 321 )  3  )1تحلیل عددي  Math 241+ 
Math 291 قدیم 

16. Math 341 3  )2( جبر خطي  Math 241 قدیم 
17. Math 342 ) 3  )1جبر تجریـــدي  Math 251 قدیم 
18. Math 343 3  نظریـــة األعداد  Math 251 قدیم 
19. Math 351 ) 3  )1تـاریـخ الریاضیــات  Math 251 قدیم 

20. Math 352 أو  3  وتطبیقاتھا المجموعات الضبابیةMath 152 
Math 251 قدیم 

21. Math 361 3  ھندسة تفاضلیة  Math 201 
جدید 

  ویكافيء 
 465 ر

22. Math 362 3  )1(  توبولوجــي  Math 251 قدیم 
23. Math 381 3  البرمجة غیر الخطیة  Math 281 جدید 
24. Math 382 3  النمذجـة الریاضیـة  Math 203 قدیم 
25. Math 401 )  3  )2معادالت تفاضلیة جزئیة  Math 301 قدیم 
26. Math 403 3  )2( معادالت تفاضلیة عادیة  Math 203 قدیم 
27. Math 411 )  3  )2تحلیـل حقیقـي  Math 311 قدیم 
28. Math 412 ) 3  )2تحلیل مركب  Math 312 قدیم 
29. Math 413 3  تحلیــل اقتراني  Math 311 قدیم 
30. Math 421 )  3  )2تحلیـل عـددي  Math 321 قدیم 
31. Math 442 )  3  )2جبر تجریـدي  Math 342 قدیم 
32. Math 445 3  جبر تطبیقي  Math 342 قدیم 
33. Math 451 )  3  )2تاریخ الریاضیات  Math 251 قدیم 
34. Math 462 )  3  )2توبولوجـــي  Math 362 قدیم 
35. Math 463 3  نظریـــة الرســـوم  Math 251 قدیم 
36. Math 483 3  ریاضیـات تركیبیـة  Math 251 قدیم 
37. Math 491 قدیم موافقة القسم  1  ندوة 
38. Math 492 3  مواضیع مختارة  Math 251 قدیم 
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   قسم الریاضیات لدرجـــة البكالوریوس یطرحھا المساقات التي: )13جدول رقم (
  قسام االخرى في الجامعةلطلبة اال

  مرقرمز و  ر.م
الساعات   سـم المســاقا  المساق 

صفة   المتطلـب السابق  المعتمدة
  المساق

1. Math 103 لطلبة نظم المعلومات 1( تفاضل وتكامل) (
 قدیم ----  3  االداریة)

2. Math 141  ریاضیات تطبیقیة (لطلبة كلیة تكنولوجیا
 قدیم Math 101  3  المعلومات)

3. Math 152  الریاضیات المتقطعة (لطلبة كلیة تكنولوجیا
 قدیم Math 101  3  المعلومات وطلبة كلیة الھندسة)

4. Math 205  لطلبة كلیة (معادالت تفاضلیة عادیة
 قدیم Math 102  3  )الھندسة

5. Math 206 3  ریاضیات لطلبة الكیمیاء  Math 102 قدیم 
6. Math 212 3  سة)ریاضیات ھندسیة ( لطلبة كلیة الھند  Math 205 قدیم 

7. Math 322  تحلیـل عددي (لطلبة كلیة تكنولوجیا
 Math 241  3  المعلومات)

+ CS 110  قدیم 

 
  

 :مالحظات
 

  مساقMath 103  لیس بدیًال عن مساقMath 101 
  مساقMath 203  لیس بدیًال عن مساقMath 205 
  مساقMath 205  لیس بدیًال عن مساقMath 203 
  مساقMath 206 س بدیًال عن مساقلی Math 201 

  مساقMath 201 لیس بدیًال عن مساق Math 206 

  مساقMath 141 لیس بدیًال عن مساق Math 241  

 مساق Math 281 لیس بدیًال عن مساق Stat 278   
 مساق Math 281 لیس بدیًال عن مساقMIS 241  
  مساقMath 322 لیس بدیًال عن مساق Math 321  
  مساقMath 322 بدیًال عن مساق لیس Math 421 
  مساقMath 361  یكافيءMATH 465 
  مساقMath 383  یكافيءMATH 483 
 مساقStat 278   لیس بدیًال عن مساق Math 281 
 مساق MIS 241 لیس بدیًال عن مساق Math 281 

 
 

  

 ): المساقات المتكافئة14جدول رقم (
  

  لطلبة قسم الریاضیات لوریوسقسم الریاضیات لدرجـــة البكا یطرحھا المساقات التي  ) أ(
  في الخطة القدیمة  المكافيء المساق مرقرمز و   في الخطة الجدیدة  المساق مرقرمز و 

Math 101 101 ر 
Math 102 102 ر 
Math 201 201 ر 
Math 202 202 ر 
Math 203 203 ر 
Math 204 204 ر 
Math 241 241 ر 
Math 251 251 ر 
Math 261 261 ر 
Math 281 281 ر 



 
 

40 
 

  في الخطة القدیمة  المكافيء المساق مرقرمز و   في الخطة الجدیدة  المساق مرقرمز و 
Math 291 291 ر 
Math 301 301 ر 
Math 311 311 ر 
Math 312 312 ر 
Math 321 321 ر 
Math 341 341 ر 
Math 342 342 ر 
Math 343 343 ر 
Math 351 351 ر 
Math 352 352 ر 
Math 361 465 ر 
Math 362 362 ر 
Math 381 381 ر 
Math 382 382 ر 
Math 401 401 ر 
Math 403 403 ر 
Math 411 411 ر 
Math 412 412 ر 
Math 413 413 ر 
Math 421 421 ر 
Math 442 442 ر 
Math 445 445 ر 
Math 451 451 ر 
Math 462 462 ر 
Math 463 463 ر 
Math 483 383 ر 
Math 491 491 ر 
Math 492 492 ر 

  
  

  لطلبة االقسام االخرى في الجامعة ریوسقسم الریاضیات لدرجـــة البكالو یطرحھا المساقات التي  ) ب(
  في الخطة القدیمة  المكافيء المساق مرقرمز و   في الخطة الجدیدة  المساق مرقرمز و 

Math 103 أ101 ر 
Math 141 141 ر 
Math 152 152 ر 
Math 205 ھـ203 ر  
Math 206 206 ر 
Math 212 212 ر 
Math 322 322 ر 
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  س في قسم الریاضیاتعضاء ھیئة التدریأ
 

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 Al-Rhayyel@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد عبداهللا محمود الرحيل
 talal.alhawari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ طالل علي محمد الحوري
 Bsoul@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عدنان احمد علي البصول

 maref@yu.edu.jo دكتوراه استاذ د الزعبيمعارف يوسف محم
 alsalman@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد جمعة محمد السلمان

 khalidz@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خالد يونس فالح الزعبي
 edris@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ادريس احمد خزاعي رواشده

 Fora@yu.edu.jo دكتوراه استاذ علي احمد على فوره
 ajarrah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ بداهللا محمد مهنا الجراحع

 mmjst4@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد محمود محمد جرادات
 sharifa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ شريفه نعيم حلمي الشريف

 rrashid@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك رشيد رشدي رشيد ابودواس
 watheq@yu.edu.jo دكتوراه ستاذ مشاركا واثق احمد الحمد بني دومي

 khaleel@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد ضيف اهللا رشيد الخليل
 almefleh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك حسن احمد العوض المفلح

 raid@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك رائد رشيد عبدالرحمن المومني
 jhabeb@yu.edu.jo دكتوراه شاركاستاذ م جبريل محمد ايوب حبيب
 m.bataineh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد صالح احمد بطاينه
 Qazaqzeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك خالد محمد يونس قزاقزه

 qassim.h@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك قاسم محمد محمود الزعبي
 mali@yu.edu.jo كتوراهد استاذ مشارك محمد علي حسين الشخاترة

 ahmad_a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد موسى محمد بني عبدالرحمن
 mohammad.ja@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمدخير محمد احمد الجرارحه

 heyam@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد هيام حسين علي الجراح
 basem.m@yu.edu.jo كتوراهد استاذ مساعد باسم زهير محمد الخمايسه

 abdalkareem@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبدالكريم ناصر محمد العمري
 mfaljamal@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد فواز عبداهللا الجمل
 alaa.kateeb@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد االء قاسم محمد الخطيب

 mostafa.h@yu.edu.jo دكتوراه ساعداستاذ م مصطفى احمد سليم هياجنه
 shadi.s@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد شادي محمد سالم شقاقحه
 rami_thenat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رامي محمد احمد االحمد
 afnand@yu.edu.jo ماجستير مدرس افنان رياض محمد داغر

 shefa.bm@yu.edu.jo ماجستير مدرس شفاء  احمد  عوض بني ملحم
 eman.al@yu.edu.jo ماجستير مدرس ايمان محمد خالد الصالح
 jomana@yu.edu.jo بكالوريوس مساعد تدريس جمانة وهيب سليم زيتون
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  م الفيزياءـــقس

ام            ي الع الوریوس ف ھ لدرجة البك دأت الدراسة فی د ب وم، وق ة العل ي  قسم الفیـزیـاء ھو أحد األقسام األكادیمیة في كلی الدراس

ي       1976/1977 ام الدراس ي الع تیر ف امج الماجس ي برن ة ف دأت الدراس   .1982/1983، وب

حیث تم قبول ثمانین طالبًا  2004/2005وقد تم استحداث برنامج جدید في تخصص الفیزیاء الطبیة بدءًا من العام الجامعي 

  في السنة األولى من ھذا التخصص.

ي القسم (    ویبلغ عدد أعضاء الھیئة التدریسیة م  دكتوراة ف ة ال ة       29ن حمل ن حمل دریس م اعدي الت )، وعدد المدرسین ومس

). وقد بلغ عدد طلبة البكالوریوس في الفصل الدراسي األول من 9)، وعدد الفنیین واإلداریین (8البكالوریوس والماجستیر (

اء (   2012/2013العام  ة (     394في تخصص الفیزی ة والحیوی اء الطبی ي تخصص الفیزی ھ (  214) وف ا مجموع )، 608) م

 ).36وعدد طلبة الماجستیر (

) طالب 10تم استحداث برنامج في تخصص الفیزیاء النوویة على مستوى الماجستیر حیث تم قبول ( 2011/2012في عام 

  في ھذا التخصص.

  أنشأ القسم مجموعة من مختبرات البحث المتخصصة في مجاالت الفیزیاء المتعددة، وھي: 

 طیسیة ویضم میزان (فاراداي) وجھاز قیاس مغنطة العینة المھتزة.مختبر المغنا  
 .(موسباور) مختبر مطیافیة 
 .مختبر صنع الرقائق 
 .مختبر الخصائص الضوئیة للمواد 
 .مختبر حیود األشعة السینیة 

 .مختبر التقنات النوویة وقیاسات تركیز الرادون 
 مختبر الرادون. 
 مختبر اللیزر. 

ر   ة            والھدف من ھذه المختب ة العلمی ث العلمي األصیل وتطویر المعرف ى البح ا عل ات العلی ة الدراس دریب طلب ات ت

  وإغنائھا، والمساھمة في نقل (التكنولوجیا) إلى المجتمع المحلي.

كما أن ھنالك عالقة وطیدة بین القسم ومركز الفیزیاء النظریة والتطبیقیة في الجامعة تتعلق بالتعاون العلمي والبحثي 

  مي بینھما بغیة المساھمة في تنمیة ورفعة شأن القسم. واألكادی

رات          ن مختب ة م ى مجموع افة إل روجین، باإلض یضم القسم ورشة میكانیكیة متمیزة، ویضم كذلك وحدة تسییل النیت

سم التدریس المحدثة، الى جانب طاقم مؤھل من الفنیین الذین یسھمون بدفع عملیتي التدریس والبحث العلمي فیھ. وینوي الق

  إنشاء العدید من المختبرات في مجاالت الفیزیاء النوویة وفیزیاء الحالة الصلبة في العامین القادمین.
  

physics.dept@yu.edu.jo  

  2321فرعي  0096227211111ھاتف 
    



 
 

43 
 

  الخطة الدراسية لقسم الفيزياء
 

  سم الفیزیاء بعد اتمام المتطلبات التالیة:تمنح درجة البكالوریوس في ق

 وتعدیالتھا 1991) لسنة 2الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات منح درجة البكالوریوس في جامعة الیرموك رقم ( )1

 وتعدیالتھا.  1976) لسنة 76الصادرة بموجـب نظام الدرجات العلمیة والشھادات في جامعة الیرموك رقم (

 وتشمل: ساعة معتمدة 27ص لھا ویخص: متطلبات الجامعة )2
 

 .)1جدول رقم (ساعة معتمدة) حسب  12( متطلبات اجباریة  . أ

 
 ساعة معتمدة اجباریة) 12( االجباریةالجامعة متطلبات  :)1جدول رقم (

 

المساق رقم رمز المساق  سابقالالمتطلب  عدد الساعات اسم المساق 
AL 101  3 1لغة عربیة  
EL 101 3 ة مھارات لغة إنجلیزی  
PS 102  3 التربیة الوطنیة  
MILT 100 3 علوم عسكریة  
EL 099  استدراكي  ستدراكيا–مھارات لغة إنجلیزیة  
AL 099   استدراكي  استدراكي –لغة عربیة  
COMP 099   استدراكي  إستدراكي –مھارات حاسوب  

 
 .)2جدول رقم (لساعة معتمدة یختارھا الطالب من المساقات في ا 15: متطلبات اختیاریة  . ب

  
  ساعة معتمدة اجباریة) 15( االختیاریةالجامعة متطلبات  :)2جدول رقم (

  المساقات االنسانیة

الساعات   اسم المساق  رمز المساق  الرقم
  المعتمدة

1.  Hum 101 3  الثقافة االعالمیة 
2.  Hum102 3  المواطنة واالنتماء 
3.  Hum 103 3  االسالم فكر وحضارة 
4.  Hum 104 3  الفن والسلوك 
5.  Hum 105 3  اسھام االردن في الحضارة االنسانیة  
6.  Hum 106 3  مقدمة في دراسة الثقافات االنسانیة  
7.  Hum 107 3  حقوق االنسان  
8.  Hum 108 3  مھارات التفكیر  

 لمساقات العلمیةا
1.  Sci 101 3  البیئة والصحة العامة  
2.  Sci 102 3  جتمعتكنولوجیا المعلومات والم  
3.  Sci 103  3  اللیاقة البدنیة للجمیع  
4.  Sci 104 3  مھارات التواصل الفعال  
5.  Sci 105  3  الطاقة المتجددة  
6.  Sci 106  3  االدارة وتنمیة المجتمع  
7.  Sci 107 3  البحث العلمي  
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 ساعة معتمدة 21صص لھا ویخ( المبینة في الخطة الدراسیة لدرجة البكالوریوس في كلیة العلوم متطلبات الكلیة )3
 .)3جدول رقم (حسب  )اجباریة

  
 )اجباریة ساعة معتمدة 21(متطلبات كلیة العلوم  :)3جدول رقم (

 

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز المساق  الرقم
1  Math 101 ) 3  )1تفاصل وتكامل  --- 
2  Phys 101 ) 3  )1فیزیاء عامة  --- 
3  Chem 101 3  )1ء عامة (كیمیا  --- 
4  Bio 101 ) 3  )1بیولوجیا عامة  --- 
5  Stat 101 ) 3  )1مبادئ االحصاء  --- 
6  EES 101 ) 3  )1جیولوجیا عامة  --- 
7  CS 101  3  البرمجة بلغة مختارة  --- 

  ----   21  المجموع
  

  ول رقم العشراتدلم :)4جدول رقم (
  

 الـمــدلــــول  الرقم  الـمــدلــــول  الرقم
  حدیثة أو نسبیـة أو كمیـة  5  ــةامـفیزیــــاء ع  0
  أو معالجة حراریــة أو إحصائیـــة  6  أو فیزیاء حیویة یكـاـكانـمی  1
  حالـــة صلبــــــة  7  يلـــــمـع  2
  تصویربصریات أو اھتــزازات أو   8  ت أوحاسوباكھرباء أو إلكترونی  3
  او تدریب  خاصـة وة أو مواضیعدـبحث أو ن  9  دقائق أو نوویة أو ذریة وجزیئیھ  4

  
 متطلبات قسم الفیزیاء وفق الترتیب التالي: )4

  
  ساعة معتمدة): 86أوال (التخصص المنفرد (

- ) ساعة معتمدة):    71مساقات إجباریة  
  

   المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

MATH102  3 2تفاضل و تكامل MATH101 قدیم 
MATH201  3 1تحلیل وسیط MATH102 قدیم 

102PHYS  101 3 2فیزیاء عامةPHYS ،MATH101 قدیم  
103PHYS  102 3 3فیزیاء عامةPHYS قدیم  
105PHYS  101 1 1فیزیاء عامة عمليPHYS قدیم  
106PHYS  102 1 2فیزیاء عامة عمليPHYS قدیم  
107PHYS  103 1 3فیزیاء عامة عمليPHYS قدیم  
201PHYS   3 1الفیزیاء النظریة طرق MATH201 ،102PHYS قدیم 
208PHYS 102 3 والحرارةخواص الموادPHYS جدید  

PHYS221 281 1 مختبر بصریات ھندسیةPHYS قدیم 
225PHYS 103 1 فیزیاء كالسیكیة عمليPHYS قدیم  
227PHYS 235 1 مختبر االلكترونیاتPHYS قدیم  
235PHYS  102 3 1الكترونیاتPHYS ،106PHYS قدیم  
251PHYS  103 3 1فیزیاء حدیثةPHYS قدیم  
253PHYS  251 3 2فیزیاء حدیثةPHYS قدیم  
261PHYS 101 3 دینامیكا حراریةPHYS ،MATH102 قدیم  
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   المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

281PHYS 103 3 بصریات ھندسیةPHYS قدیم  
301PHYS  201 3 2طرق الفیزیاء النظریةPHYS قدیم  
311PHYS  201 3 1میكانیكا كالسیكیةPHYS ،208PHYS قدیم  
312PHYS  311 3 2میكانیكا كالسیكیةPHYS قدیم  
322PHYS  107 2 1مختبر فیزیاء متوسطPHYS ،251PHYS قدیم  
332PHYS  301 3 1نظریة الكھرومغناطیسیةPHYS قدیم  
333PHYS  332 3 2نظریة الكھرومغناطیسیةPHYS قدیم  
352PHYS  301 3 1میكانیكا كمیةPHYS ،253PHYS قدیم  
353PHYS  352 3 2میكانیكا كمیةPHYS قدیم  
423PHYS  352 3 1مختبر فیزیاء متقدمPHYS ،333PHYS قدیم  
462PHYS 261 3 میكانیكا احصائیةPHYS ،352PHYS قدیم  
471PHYS  352 3 1فیزیاء الحالة الصلبةPHYS قدیم  

  
-    :ة اقات اختیاری ة،      15مس اقات التالی ن المس دة م اعة معتم ن مستوى     م 9س ل م ى األق ا عل ن    400نھ ا فوق م فم

 مساقات قسم الفیزیاء:
  

    المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

MATH241 ) 3 )1جبـر خطـي MATH101 قدیم  

202PHYS  101 3 1علم الفلكPHYS قدیم  
236PHYS  235 3 2الكترونیاتPHYS قدیم  

306MPHYS 3 طبیة الحیویةمقدمة في الفیزیاء ال 
201PHYS ،254MPHYS  أو

251PHYS 
  قدیم

341MPHYS 3 الفیزیاء اإلشعاعیة 
201PHYS ،254MPHYS  أو

251PHYS 
  قدیم

433PHYS 253، 101ع ح  3 طرق و تطبیقات الحاسوب في الفیزیاءPHYS قدیم  
441PHYS  352 3 1فیزیاء نوویةPHYS  354أو MPHYS قدیم  
443PHYS 352 3 زیئیةفیزیاء ذریة وجPHYS قدیم  
444PHYS 352 3 فیزیاء الدقائق األولیةPHYS قدیم  
446PHYS 311 3 فیزیاء البالزماPHYS ،332PHYS قدیم  
472PHYS  471 3 2فیزیاء الحالة الصلبةPHYS قدیم  
481PHYS  281 3 البصریات الفیزیائیةPHYS قدیم  
482PHYS 353 3 فیزیاء اللیزرPHYS  481أوPHYS قدیم  
492PHYS قدیم موافقة القسم 3  مواضیع خاصة  

PHYS 499c قدیم موافقة القسم 3 بحث 
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  توزیع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد
  

 المجموع الساعات االختیاریة الساعات االجباریة المتطلبات

 27 6 21 متطلبات الجامعة
 21 0 21 متطلبات الكلیة
 86 15 71 متطلبات القسم

 134 24 110 موعالمج

  
  ساعة معتمدة): 87(التخصص الرئیسي / الفرعي ( :ثانیًا 

  ساعة معتمدة):  66التخصص الرئیسي ( - 1
        

   المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

MATH102  3 2تفاضل و تكامل MATH101 قدیم 
MATH201  3 1تحلیل وسیط MATH102 قدیم 

102PHYS 101 3 2یزیاء عامة فPHYS ،MATH101 قدیم  
105PHYS  101 1 1فیزیاء عامة عمليPHYS قدیم  
106PHYS  102 1 2فیزیاء عامة عمليPHYS  قدیم  
107PHYS  103 1 3فیزیاء عامة عمليPHYS قدیم  
201PHYS   3 1طرق الفیزیاء النظریة MATH201 ،102PHYS قدیم 
208PHYS 102 3 والحرارةخواص الموادPHYS جدید  

PHYS221 281 1 مختبر بصریات ھندسیةPHYS قدیم 
225PHYS 103 1 فیزیاء كالسیكیة عمليPHYS قدیم  
227PHYS 235 1 مختبر االلكترونیاتPHYS قدیم  
235PHYS  102 3 1الكترونیاتPHYS ،106PHYS قدیم  
251PHYS  103 3 1فیزیاء حدیثةPHYS قدیم  
253PHYS  251 3 2فیزیاء حدیثةPHYS قدیم  
261PHYS 101 3 دینامیكا حراریةPHYS ،MATH102 قدیم  
281PHYS 103 3 بصریات ھندسیةPHYS قدیم  
301PHYS  201 3 2طرق الفیزیاء النظریةPHYS قدیم  
311PHYS  201 3 1میكانیكا كالسیكیةPHYS ،208PHYS قدیم  
312PHYS  311 3 2میكانیكا كالسیكیةPHYS قدیم  
332PHYS  301 3 1الكھرومغناطیسیة نظریةPHYS قدیم  
333PHYS  332 3 2نظریة الكھرومغناطیسیةPHYS قدیم  
352PHYS  301 3 1میكانیكا كمیةPHYS ،253PHYS قدیم  
353PHYS  352 3 2میكانیكا كمیةPHYS قدیم  
423PHYS  352 3 1مختبر فیزیاء متقدمPHYS ،333PHYS جدید  
462PHYS 261 3 میكانیكا احصائیةPHYS ،352PHYS قدیم  
471PHYS  352 3 1فیزیاء الحالة الصلبةPHYS قدیم  
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  :ساعة معتمدة )21التخصص الفرعي: (2  - 
  حسب ما یحدده قسم التخصص الفرعي. وأقسام التخصص الفرعي ھي:

  أقسام كلیة العلوم وأقسام كلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم الحاسوب. 

  
  لتخصص الرئیسي/ الفرعيتوزیع الساعات المعتمدة ل

  

 المجموع الساعات االختیاریة الساعات االجباریة المتطلبات

  27 6 21 متطلبات الجامعة
 21 0 21 متطلبات الكلیة

 66 0 66 متطلبات القسم

 21 21 التخصص الفرعي

 135 المجموع

  
  ) ساعة معتمدة.21التخصص الفرعي في الفیزیاء: (: ثالثًا

  
  ساعة معتمدة): 15إجباریة: ( مساقات - أ       

  

   المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق
PHYS102   3 2فیزیاء عامة PHYS101 ،MATH101 قدیم 
PHYS103  3 3فیزیاء عامة PHYS102 قدیم 
PHYS105  1 1فیزیاء عامة عملي PHYS101 قدیم 
PHYS106  1 2فیزیاء عامة عملي PHYS102 قدیم 
PHYS107  1 3فیزیاء عامة عملي PHYS103 قدیم 
PHYS251  3 1فیزیاء حدیثة PHYS103 قدیم 
PHYS281 3 بصریات ھندسیة PHYS103 قدیم 

  
  
  ساعات معتمدة): یختارھا الطالب من المساقات التالیة: 6مساقات اختیاریة: ( -ب   
  

   المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق
PHYS201  3 1طرق الفیزیاء النظریة MATH201 ،PHYS102 قدیم  
PHYS202 3 علم الفلك PHYS101 قدیم  
PHYS208 3 خواص المواد والحرارة PHYS102 قدیم  
PHYS235  3  1الكترونیات PHYS102 ،PHYS106 قدیم  
PHYS253  3 2فیزیاء حدیثة PHYS251 قدیم  
PHYS261 3 دینامیكا حراریة PHYS101 ،MATH102 قدیم  
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  طلبة قسم الفیزیاء لدرجـــة البكالوریوس الفیزیاءقسم  یطرحھا المساقات التي: )5جدول رقم (
  

 مرقرمز و   ر.م
الساعات   سـم المســاقا  المساق

صفة   المتطلـب السابق  المعتمدة
  المساق

1. 101PHYS  قدیم --- 3 1فیزیاء عامة  

2. 102PHYS  101 3  2فیزیاء عامةPHYS ،
MATH101 

  قدیم

3. 103PHYS  102 3 3فیزیاء عامةPHYS قدیم  
4. 105PHYS  101 1 1فیزیاء عامة عمليPHYS قدیم  
5. 106PHYS  102 1 2فیزیاء عامة عمليPHYS  قدیم  
6. 107PHYS  103 1 3فیزیاء عامة عمليPHYS قدیم  

7. 201PHYS   3 1طرق الفیزیاء النظریة MATH201 ،
102PHYS 

 قدیم

8. 202PHYS 101 3 1الفلك  علمPHYS قدیم  
9. 208PHYS 102 3 والحرارةخواص الموادPHYS جدید  

10. PHYS221 281 1 مختبر بصریات ھندسیةPHYS قدیم 
11. 225PHYS 103 1 فیزیاء كالسیكیة عمليPHYS قدیم  
12. 227PHYS 235 1 مختبر االلكترونیاتPHYS قدیم  
13. 235PHYS  102 3 1الكترونیاتPHYS ،106PHYS قدیم  
14. 236PHYS  235 3 2الكترونیاتPHYS قدیم  
15. 251PHYS  103 3 1فیزیاء حدیثةPHYS قدیم  
16. 253PHYS  251 3 2فیزیاء حدیثةPHYS قدیم  

17. 261PHYS 101 3 دینامیكا حراریةPHYS ،
MATH102 

  قدیم

18. 281PHYS 103 3 بصریات ھندسیةPHYS قدیم  
19. 301PHYS  201 3 2طرق الفیزیاء النظریةPHYS قدیم  

20. 306MPHYS  مقدمة في الفیزیاء الطبیة
 الحیویة

3 201PHYS ،254 
MPHYS  251أوPHYS  

  قدیم

21. 311PHYS  201 3 1میكانیكا كالسیكیةPHYS ،208PHYS قدیم  
22. 312PHYS  311 3 2میكانیكا كالسیكیةPHYS قدیم  
23. 322PHYS  107 2 1مختبر فیزیاء متوسطPHYS ،251PHYS قدیم  
24. 332PHYS 301 3 1یسیة نظریة الكھرومغناطPHYS قدیم  
25. 333PHYS  332 3 2نظریة الكھرومغناطیسیةPHYS قدیم  

26. 
341 

MPHYS  
، 201PHYS 3 الفیزیاء اإلشعاعیة

254MPHYS  أو
251PHYS 

  قدیم

27. 352PHYS  301 3 1میكانیكا كمیةPHYS ،253PHYS قدیم  
28. 353PHYS  352 3 2میكانیكا كمیةPHYS قدیم  
29. 423PHYS 352 3 1م مختبر فیزیاء متقدPHYS ،333PHYS  جدید  

30. 433PHYS  طرق و تطبیقات الحاسوب في
 الفیزیاء

  قدیم 253PHYS، 101ع ح  3

31. 441PHYS  352 3 1فیزیاء نوویةPHYS  أو
354MPHYS 

  قدیم

32. 443PHYS 352 3 فیزیاء ذریة وجزیئیةPHYS قدیم  
33. 444PHYS 352 3 فیزیاء الدقائق األولیةPHYS قدیم  
34. 446PHYS 311 3 اء البالزمافیزیPHYS ،332PHYS قدیم  
35. 462PHYS 261 3 میكانیكا احصائیةPHYS ،352PHYS قدیم  
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 مرقرمز و   ر.م
الساعات   سـم المســاقا  المساق

صفة   المتطلـب السابق  المعتمدة
  المساق

36. 471PHYS  352 3 1فیزیاء الحالة الصلبةPHYS قدیم  
37. 481PHYS  281 3 البصریات الفیزیائیةPHYS قدیم  
38. 482PHYS 353 3 فیزیاء اللیزرPHYS  481أوPHYS قدیم  
39. 492PHYS قدیم افقة القسممو 3  مواضیع خاصة  
40. PHYS 499a قدیم موافقة القسم  1  بحث  
41. PHYS 499b قدیم موافقة القسم  2  بحث  
42. PHYS 499c قدیم موافقة القسم 3 بحث 

  

  
   لدرجـــة البكالوریوس الفیزیاءقسم  یطرحھا المساقات التي: )6جدول رقم (

  لطلبة االقسام االخرى في الجامعة

  مرقرمز و  ر.م
الساعات   لمســاقأسـم ا  المساق 

  المعتمدة
المتطلـب 

  السابق
صفة 
  المساق

1. PHYS104  قدیم ---   3 فیزیاء عامة لطلبة تكنولوجیا المعلومات 
2. PHYS 108  -  جدید --- 3 العلوم الطبیةلطلبة  1فیزیاء عامة  

  
  

 ): المساقات المتكافئة7جدول رقم (
  لطلبة قسم الفیزیاء وریوسلدرجـــة البكالالفیزیاء قسم  یطرحھا المساقات التي

  في الخطة القدیمة  المساق المكافيء مرمز و رق  في الخطة الجدیدة  المساق مرمز و رق
101PHYS  101ف  
102PHYS  102ف 
103PHYS  103ف 
105PHYS  105ف 
106PHYS  106ف  
107PHYS  107ف 
201PHYS   201ف 
202PHYS  202ف 
208PHYS  208ف 

PHYS221  أ 221ف 
225PHYS  225ف 
227PHYS  227ف 
235PHYS  235ف 
236PHYS  236ف 
251PHYS  251ف 
253PHYS  253ف 
261PHYS  261ف 
281PHYS  281ف 
301PHYS  301ف 
306MPHYS  306ف 

311PHYS  311ف 
312PHYS  312ف  
322PHYS  322ف  
332PHYS   332ف 
333PHYS  333ف 

341 MPHYS   341ف 
352PHYS  352ف 
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  في الخطة القدیمة  المساق المكافيء مرمز و رق  في الخطة الجدیدة  المساق مرمز و رق
353PHYS  353ف 
423PHYS  423ف 
433PHYS  433ف 
441PHYS  441ف 
443PHYS  443ف 
444PHYS  444ف 
446PHYS  446ف 
462PHYS  462ف 
471PHYS  471ف 
481PHYS   481ف 
482PHYS  482ف 
492PHYS  492ف 

PHYS 499a  أ 499ف 
PHYS 499b  ب 499ف 
PHYS 499c  ج 499ف 

  
  

  : المساقات المتكافئة)8جدول رقم (
  لطلبة االقسام االخرى في الجامعة لدرجـــة البكالوریوس الفیزیاء قسم  یطرحھا المساقات التي

  
  في الخطة القدیمة  المكافيء المساق مرقرمز و   في الخطة الجدیدة  المساق مرقرمز و 

PHYS104   104ف  
PHYS108  أ 101ف 
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  الطبية الحيوية الفيزياء يوس فيالخطة الدراسية لدرجة البكالور
  

    بعد اتمام المتطلبات التالیة: الطبیة الحیویة تمنح درجة البكالوریوس في قسم الفیزیاء
 وتعدیالتھا 1991) لسنة 2الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات منح درجة البكالوریوس في جامعة الیرموك رقم ( )1

 وتعدیالتھا.  1976) لسنة 76دات في جامعة الیرموك رقم (الصادرة بموجـب نظام الدرجات العلمیة والشھا

 وتشمل: ساعة معتمدة 27ویخصص لھا : متطلبات الجامعة )2
 

 .)1جدول رقم (ساعة معتمدة) حسب  12( متطلبات اجباریة  . أ
 

 ساعة معتمدة اجباریة) 12( االجباریةالجامعة متطلبات  :)1جدول رقم (
 

المساق رقم رمز المساق  سابقالالمتطلب  د الساعاتعد اسم المساق 
AL 101  3 1لغة عربیة  
EL 101  3 مھارات لغة إنجلیزیة  
PS 102  3 التربیة الوطنیة  
MILT 100 3 علوم عسكریة  
EL 099  مھارات لغة إنجلیزیة–

  ستدراكيا
  استدراكي

AL 099   استدراكي  استدراكي –لغة عربیة  
COMP 099   تدراكياس  إستدراكي –مھارات حاسوب  

 
 .)2جدول رقم (ساعة معتمدة یختارھا الطالب من المساقات في ال 15: متطلبات اختیاریة  . ب

  
  ساعة معتمدة اجباریة) 15( االختیاریةالجامعة متطلبات  :)2جدول رقم (

  المساقات االنسانیة
  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز المساق  الرقم

1.  Hum 101 3  الثقافة االعالمیة 
2.  Hum102 3  المواطنة واالنتماء 
3.  Hum 103 3  االسالم فكر وحضارة 
4.  Hum 104 3  الفن والسلوك 
5.  Hum 105 3  اسھام االردن في الحضارة االنسانیة  
6.  Hum 106 3  مقدمة في دراسة الثقافات االنسانیة  
7.  Hum 107 3  حقوق االنسان  
8.  Hum 108 3  مھارات التفكیر  

 یةلمساقات العلما
1.  Sci 101 3  البیئة والصحة العامة  
2.  Sci 102 3  تكنولوجیا المعلومات والمجتمع  
3.  Sci 103  3  اللیاقة البدنیة للجمیع  
4.  Sci 104 3  مھارات التواصل الفعال  
5.  Sci 105  3  الطاقة المتجددة  
6.  Sci 106 3  االدارة وتنمیة المجتمع  
7.  Sci 107 3  البحث العلمي  
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 ساعة معتمدة 21ویخصص لھا ( المبینة في الخطة الدراسیة لدرجة البكالوریوس في كلیة العلوم :بات الكلیةمتطل )3
 .)3جدول رقم (حسب  )اجباریة

  
 )اجباریة ساعة معتمدة 21(متطلبات كلیة العلوم  :)3جدول رقم (

 

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز المساق  الرقم
1  Math 101 ) 3  )1تفاصل وتكامل  --- 

2  Phys 101 ) 3  )1فیزیاء عامة  --- 
3  Chem 101 ) 3  )1كیمیاء عامة  --- 
4  Bio 101 ) 3  )1بیولوجیا عامة  --- 
5  Stat 101 ) 3  )1مبادئ االحصاء  --- 
6  EES 101 ) 3  )1جیولوجیا عامة  --- 
7  CS 101 3  البرمجة بلغة مختارة --- 

  ----   21  المجموع
  

  
  ول رقم العشراتدلم :)4ول رقم (جد

  

 الـمــدلــــول  الرقم  الـمــدلــــول  الرقم

  حدیثة أو نسبیـة أو كمیـة  5  ــةامـفیزیــــاء ع  0
  أو معالجة حراریــة أو إحصائیـــة  6  أو فیزیاء حیویة یكـاـكانـمی  1
  حالـــة صلبــــــة  7  يلـــــمـع  2
  تصویربصریات أو اھتــزازات أو   8  ت أوحاسوباكھرباء أو إلكترونی  3
  او تدریب  خاصـة وة أو مواضیعدبحث أو نـ  9  دقائق أو نوویة أو ذریة وجزیئیھ  4

  
 
 متطلبات قسم الفیزیاء وفق الترتیب التالي: )4

  

  ساعة معتمدة): 86(التخصص المنفرد ( أوًال
- ) ساعة معتمدة):  77مساقات إجباریة 

    

 اسم المساق رمز المساق
عات السا

 المعتمدة
   المتطلب السابق

  102 PHYS  101 3 2فیزیاء عامة PHYS ،101 
MATH  

  قدیم

103 PHYS  102 3 3فیزیاء عامة PHYS  قدیم 
 105 PHYS  101 1 1فیزیاء عامة عملي PHYS  قدیم 

106 PHYS  102 1 2فیزیاء عامة عملي PHYS قدیم 
107 PHYS  103 1 3فیزیاء عامة عملي PHYS مقدی 
201 PHYS  201 3 1طرق الفیزیاء النظریة MATH ،102 

PHYS 
 قدیم

227 PHYS 235 1 مختبر االلكترونیات PHYS قدیم 
235 PHYS  102 3 1الكترونیات PHYS ،106 

PHYS 
 قدیم

254 MPHYS 103 3 فیزیاء حدیثة لطلبة الفیزیاء الطبیة PHYS  قدیم 
306 MPHYS 103 3 یویةمقدمة في الفیزیاء الطبیة الح PHYS قدیم 
334 MPHYS  نظریة الكھرومغناطیسیة لطلبة

 الفیزیاء الطبیة
3 201 PHYS  قدیم 
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 اسم المساق رمز المساق
عات السا

 المعتمدة
   المتطلب السابق

341 MPHYS 254 3 الفیزیاء اإلشعاعیة MPHYS  251أو 
PHYS 

 قدیم

342 MPHYS 341 3 فیزیاء اإلشعاع الحیوي MPHYS قدیم 
343 MPHYS 341 3 فیزیاء الصحة MPHYS قدیم 
354  MPHYS 201 3 كانیكا كمیة لطلبة الفیزیاء الطبیةمی PHYS ،254 

MPHYS 
 قدیم

381 MPHYS 103 3 البصریة الطبیة  التطبیقات PHYS قدیم 
428 MPHYS ) 484 2 )1مختبر الفیزیاء الطبیة MPHYS قدیم 
447 MPHYS 341 3 الوقایة االشعاعیة و الجرعات MPHYS قدیم 
466 MPHYS ) 341 3 )1المعالجة االشعاعیة MPHYS ،306 

MPHYS 
 قدیم

484 MPHYS ) 306 3 )1تصویر طبي MPHYS ،341 
MPHYS 

 قدیم

485 MPHYS ) 484 3 )2تصویر طبي MPHYS  قدیم 
487 MPHYS  484 3 معالجة الصور وتحلیلھا MPHYS  قدیم 
498 MPHYS 466 3 تدریب عملــي MPHYS ،484 

MPHYS 
 قدیم

102 BIO  101 3 2علوم حیاتیھ عامة BIO قدیم 
105 BIO   101 1 1علوم حیاتیھ عامة عملیة  BIO قدیم او الجمع بینھما 
201 BIO 102 3 تشریح وفسیولوجیا االنسان BIO  قدیم 
102 CHEM ) 101 3 )2كیمیاء عامھ CHEM ،105 

CHEM  
 قدیم

105 CHEM  ) 101 1 )1كیمیاء عامھ عملیھ CHEM  او الجمع
 بینھما

 قدیم

102 MATH 101 3 2فاضل وتكامل ت MATH  قدیم 
201 MATH   102 3 1تحلیل وسیط MATH قدیم 

  
  

) :ساعات معتمدة یختارھا الطالب من المساقات التالیة التي یطرحھا  قسم الفیزیاء:9مساقات اختیاریة ( 
  

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 
 المعتمدة

   المتطلب السابق

236 PHYS   235 3 2الكترونیات PHYS قدیم 
261 PHYS 101 3 دینامیكا حراریة PHYS ،102 

MATH 
 قدیم

311 PHYS  201 3 1میكانیكا كالسیكیة PHYS ،208 
PHYS 

 قدیم

411 MPHYS 306 3 الفیزیاء الحیویة MPHYS قدیم 
441 PHYS ) 352 3 )1فیزیاء نوویة PHYS  354أو 

MPHYS 
 قدیم

448 MPHYS 341 3 فیزیاء الطب النووي MPHYS قدیم 
449 MPHYS 341 3 الكشف عن اإلشعاع وقیاسھ MPHYS قدیم 
486 MPHYS  484 3 تصویر الرنین المغناطیسي MPHYS  قدیم 
493 MPHYS قدیم موافقة القسم 3 مواضیع خاصة في الفیزیاء الطبیة 
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   یوسلدرجـــة البكالور الفیزیاء الطبیة الحیویةقسم  یطرحھا المساقات التي: )5جدول رقم (

  لطلبة قسم الفیزیاء
  

الساعات   سـم المســاقا  المساق مرقرمز و   ر.م
صفة   المتطلـب السابق  المعتمدة

  المساق
1. PHYS101   قدیم  ---  3 1فیزیاء عامة  
2. 102 PHYS  101 3 2فیزیاء عامة PHYS ،101 MATH قدیم  
3. 103 PHYS  102 3 3فیزیاء عامة PHYS  قدیم 
4. 105 PHYS  101 1 1عملي فیزیاء عامة PHYS قدیم 
5. 106 PHYS  102 1 2فیزیاء عامة عملي PHYS قدیم 
6. 107 PHYS  103 1 3فیزیاء عامة عملي PHYS قدیم 
7. 201 PHYS  201 3 1طرق الفیزیاء النظریة MATH ،102 PHYS قدیم 
8. 227 PHYS 235 1 مختبر االلكترونیات PHYS قدیم 
9. 235 PHYS  102 3 1الكترونیات PHYS، 106 PHYS قدیم 

10. 236 PHYS  235 3 2الكترونیات PHYS قدیم 
11. 254 MPHYS  103 3 فیزیاء حدیثة لطلبة الفیزیاء الطبیة PHYS قدیم 
12. 261 PHYS 101 3 دینامیكا حراریة PHYS ،102 MATH  قدیم 
13. 306 MPHYS 103 3 مقدمة في الفیزیاء الطبیة الحیویة PHYS  قدیم 
14. 311 PHYS 201 3 1یكیة میكانیكا كالس PHYS ،208 PHYS قدیم 

15. 334 MPHYS  نظریة الكھرومغناطیسیة لطلبة
 الفیزیاء الطبیة

3 201 PHYS قدیم 

16. 341 MPHYS 254 3 الفیزیاء اإلشعاعیة MPHYS  251أو 
PHYS 

 قدیم

17. 342 MPHYS 341 3 فیزیاء اإلشعاع الحیوي MPHYS قدیم 
18. MPHYS  یمقد MPHYS 341 3 فیزیاء الصحة  343 

19. 354 MPHYS 201 3 میكانیكا كمیة لطلبة الفیزیاء الطبیة PHYS ،254 
MPHYS 

 قدیم

20. 381 MPHYS 103 3 البصریة الطبیة  التطبیقات PHYS قدیم 
21. 411 MPHYS 306 3 الفیزیاء الحیویة MPHYS قدیم 
22. MPHYS  428  قدیم MPHYS 484 2 )1مختبر الفیزیاء الطبیة ( 

23. 441 PHYS  352 3 )1( فیزیاء نوویة PHYS  354أو 
MPHYS 

 قدیم

24. MPHYS  448  قدیم MPHYS 341 3 فیزیاء الطب النووي  
25. MPHYS 449 341 3 الكشف عن اإلشعاع وقیاسھ MPHYS قدیم 
26. MPHYS  447  قدیم MPHYS 341 3 الوقایة االشعاعیة و الجرعات 
27. 466 MPHYS ) قدیم 306ف ، 341 3 )1المعالجة االشعاعیة 

28. 484 MPHYS ) 306 3 )1تصویر طبي MPHYS ،341 
MPHYS 

 قدیم

29. 485 MPHYS ) 484 3 )2تصویر طبي MPHYS  قدیم 
30. 486 MPHYS 484 3 تصویر الرنین المغناطیسي MPHYS قدیم 
31. 487 MPHYS 484 3 معالجة الصور وتحلیلھا MPHYS قدیم 
32. 493 MPHYS قدیم موافقة القسم 3 مواضیع خاصة في الفیزیاء الطبیة 

33. 498 MPHYS 466 3 تدریب عملــي MPHYS ،484 
MPHYS  قدیم 
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 ): المساقات المتكافئة6جدول رقم (
  لطلبة قسم الفیزیاء لدرجـــة البكالوریوس  الطبیة الحیویة الفیزیاءقسم  یطرحھا المساقات التي

  ةفي الخطة القدیم  المكافيء المساق مرقرمز و   في الخطة الجدیدة  المساق مرقرمز و 
PHYS 101   101ف 
PHYS 102   102ف 
PHYS 103   103ف 
PHYS 105   105ف 
PHYS 106   106ف 
PHYS 107   107ف 
PHYS 201   201ف 
PHYS 227   227ف 
PHYS 235   235ف 
PHYS 236   236ف 

MPHYS 254   254ف 
PHYS 261   261ف 

MPHYS 306   306ف 
PHYS 311   311ف 

MPHYS 334   334ف 
MPHYS 341   341ف 
MPHYS 342   342ف 

343 MPHYS   أ343ف 
MPHYS 354   354ف 
MPHYS 381   381ف 
MPHYS 411   411ف 

428 MPHYS   أ426ف 
PHYS 441   441ف 

448 MPHYS   أ441ف 
449 MPHYS   أ442ف 
447 MPHYS  أ443ف 

MPHYS 466   466ف 
MPHYS 484   484ف 
MPHYS 485   485ف 
MPHYS 486   486ف 
MPHYS 487   484ف  
MPHYS 493   493ف 
MPHYS 498   498ف 
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  أعضاء الھیئة التدریسیة في قسم الفیزیاء
  

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 nehadmt@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نهاد محمد ابراهيم طشطوش

 maltaie@yu.edu.jo راهدكتو استاذ محمدباسل جاسم محمد الطائي
 iodeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ابراهيم محمد عوده عوده

 abumurad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خالد موسى عبدالرحمن ابومراد
 ijaraysh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ابراهيم عثمان رشيد ابوالجرايش
 alyassin@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالمجيد موسى حسين الياسين
 nihadyusuf@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نهاد عبدالرءووف سعيد يوسف

 aflehlooh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالفتاح ذيب اسعد  لحلوح
 aqteish@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبداهللا حموده محمود قطيش

 helga@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد محمدعلي سليمان الخطيب
 barakat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ وان مفضى البطاينهبركات عط

 hsafia@yu.edu.jo دكتوراه استاذ حسن احمد حسن ابوصافيه
 mahdi.q@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مهدي سالم قويدر لطايفه

 talal@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك طالل محمد احمد التهتموني
 kkhitam@yu.edu.jo دكتوراه مشاركاستاذ  ختام محمدعلي سالم الخصاونه

 ababneha@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك انس محمد عبداهللا عبابنه
 abedali@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبدالرؤوف محمد جديع الديري

 zababneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك زيد قاسم احمد عبابنه
 mohdrida@yu.edu.jo توراهدك استاذ مشارك محمد رضا حسن سعيد

 alsharif@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبداهللا ابراهيم عبدالحافظ الشريف
 msbawaaneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد سالم محمود بواعنه
 khamasha@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك خديجه محمود سعد حماشا

 mkullab@yu.edu.jo دكتوراه ركاستاذ مشا محمود خالد احمد كالب
 amufeed@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك مفيد عبداهللا مفلح عواوده

 molhem.e@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ملهم ماجد مصطفى اعيده
 manal.alali@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد منال محمود محمد العلي
 manalj@yu.edu.jo دكتوراه عداستاذ مسا منال جمال عبداهللا عبداهللا

 shormanm@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد يوسف عبدالقادر الشرمان
 frawwag@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد فؤاد هالل محمد رواقه

 q.muhaidat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد قاسم ابراهيم محمود مهيدات
 riada@yu.edu.jo دكتوراه اعداستاذ مس رياض سالم محمود عبابنه

 sondos@yu.edu.jo ماجستير مدرس سندس عبدالكريم ذيب عكور
 kholood@yu.edu.jo ماجستير مدرس خلود محمد صالح خريسات
 hamed.hamadneh@yu.edu.jo ماجستير مدرس حامد سليمان حامد حمادنة

 banihani@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبدالرحمن محمد احمد بني هاني
 qoutad@yu.edu.jo ماجستير مدرس قتاد محمد عبدالحليم سمارة
 ahayyash@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس احمد صالح عياش كساسبه

 kateb@yu.edu.jo بكالوريوس مساعد تدريس كاتب عبدالرحمن سعيد الروسان
 dalalat@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس دالل عاطف سعيد مناصره
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 قســــــم الكيميــــــــــاء

ي قسم       1980وأستحدث فیھ برنامج الماجستیر عام  1976قسم الكیمیاء عام  ئأنش الوریوس ف ة البك دد طلب غ ع ، بل

) طالبًا 50) طالبًا وطالبة وعدد طلبة الدراسات العلیا حوالي (509( 2010/2011الكیمیاء مع نھایة الفصل الدراسي األول 

  في مرحلة اعداد رسالة الماجستیـــــر. ) منھم10وطالبة (

م ( م القس ة   24یض ـة، الفیزیائی ر العضویـــ ویة، غی اء (العض االت الكیمی ة مج ي كاف ث ف دریس والبح رًا للت ) مختب

رنین المغناطیسي     MHz 400)والتحلیلیة)، ویضم القسم ایضا اجھزة متقدمة في مجاالت الكیمیاء العضویة مثل جھاز ال

NMR) كتلة واجھزة اخرى في مجال الكیمیاء الضوئیة واللیـــزر.مطیاف ال  

اء (     م الكیمی ى قس احة مبن ددھا (      2م 4000وتبلغ مس ة وع رات تعلیمی ى مختب ث یشتمل عل رات بحث   9) حی )، مختب

)، و مكاتب العضاء ھیئة التدریس ومساعدي التدریس، یعد ھذا المبنى بأنھ 4)، قاعات للمحاضرات وعددھا (15وعددھا (

در االشارة   مت كامًال اذ روعي في تأسیسھ كل امور السالمة العامة والمحافظة على البیئة ویفي بكافة احتیاجات القسم، وتج

زة المتطورة،    ھنا الى ان المبنى یحتوي على العدید من غرف االجھزة العامة وورشة الزجاج إضافة الى العدید من االجھ

  المستلزمات الزجاجیة المخبریة للقسم وللجامعــــة. كما یضم ورشة للزجاج حیث یتم تصنیع كافة

لقد حصل معظم الباحثین في القسم على دعم مشاریع علمیة من عمادة البحث العلمي والدراسات العلیا في الجامعة 

وكذلك من بعض المؤسسات العلمیة مثل صندوق دعم البحث العلمي و مؤسسة عبد الحمید شومان والمجلس االعلى للعلوم 

اني     افي االلم ادل الثق ومؤسسة   (DAAD)والتكنولوجیا ووزارة التعلیم العالــي والسوق االوروبیة المشتركة ومؤسسة التب

  دیة في مختلف تخصصات الكیمیــاء.ھامبولدت االلمانیة ومن جامعة كارلتون الكن
 

 

Chemistry.dept@yu.edu.jo 

  2621 فرعي 0096227211111ھاتف 
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  الكيميـــاء في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس
 

  بعد اتمام المتطلبات التالیة: كیمیاءتمنح درجة البكالوریوس في قسم ال
م (      )1 وك رق ة الیرم ي جامع الوریوس ف ة البك نح درج ات م ي تعلیم ا ف وص علیھ روط المنص نة 2الش  1991) لس

دیالتھا ادرة ب وتع م (  الص وك رق ة الیرم ي جامع ھادات ف ة والش درجات العلمی ام ال ـب نظ نة 76موج  1976) لس

 وتعدیالتھا. 

 وتشمل: ساعة معتمدة 27ویخصص لھا : متطلبات الجامعة )2
 

 .)1جدول رقم (ساعة معتمدة) حسب  12( متطلبات اجباریة  . أ
 

  ساعة معتمدة اجباریة) 12( االجباریةالجامعة متطلبات  :)1جدول رقم (

  اسم المساق  رمز المساق  قمالر
الساعات 
  المتطلب السابق  المعتمدة

5. P.S 102 3  التربیة الوطنیة  --- 
6. M.S 100 3  علوم عسكریة  --- 
7. Arab 101 ) 3  )2لغة عربیة  --- 
8. Eng 101  3  لغة انجلیزیة  --- 

  ----   12  المجموع
 

 .)2جدول رقم (في ال ساعة معتمدة یختارھا الطالب من المساقات 15متطلبات اختیاریة:   . ب
  

  ساعة معتمدة اجباریة) 15( االختیاریةالجامعة متطلبات  :)2جدول رقم (
  المساقات االنسانیة

الساعات   اسم المساق  رمز المساق  الرقم
  المعتمدة

1.  Hum 101 3  الثقافة االعالمیة 
2.  Hum102 3  المواطنة واالنتماء 
3.  Hum 103 3  االسالم فكر وحضارة 
4.  Hum 104 3  الفن والسلوك 
5.  Hum 105 3  اسھام االردن في الحضارة االنسانیة  
6.  Hum 106 3  مقدمة في دراسة الثقافات االنسانیة  
7.  Hum 107 3  حقوق االنسان  
8.  Hum 108 3  مھارات التفكیر  

 لمساقات العلمیةا
1.  Sci 101 3  البیئة والصحة العامة  
2.  Sci 102 3  والمجتمع تكنولوجیا المعلومات  
3.  Sci 103  3  اللیاقة البدنیة للجمیع  
4.  Sci 104 3  مھارات التواصل الفعال  
5.  Sci 105  3  الطاقة المتجددة  
6.  Sci 106  3  االدارة وتنمیة المجتمع  
7.  Sci 107 3  البحث العلمي  
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 ساعة معتمدة 21ویخصص لھا ( المبینة في الخطة الدراسیة لدرجة البكالوریوس في كلیة العلوم متطلبات الكلیة )3

 .)3جدول رقم (حسب  )اجباریة
  )اجباریة ساعة معتمدة 21(متطلبات كلیة العلوم  :)3جدول رقم (

الساعات   اسم المساق  رمز المساق  الرقم
  المعتمدة

المتطلب 
  السابق

01  Math 101 ) 3  )1تفاصل وتكامل  --- 
02  Phys 101 ) 3  )1فیزیاء عامة  --- 
03  Chem 101 ) 3  )1كیمیاء عامة  --- 
04  Bio 101 ) 3  )1بیولوجیا عامة  --- 
05  Stat 101 ) 3  )1مبادئ االحصاء  --- 
06  EES 101 ) 3  )1جیولوجیا عامة  --- 
07  CS110 3  البرمجھ بلغة مختارة  

  ----   21  المجموع
  

  :لكیمیاءمتطلبات قسم ا )4
منفرد أو مجلس كل من قسم التخصص الرئیسي ) ساعة معتمدة یحددھا مجلس قسم التخصص ال86یخصص لھا (

  والتخصص الفرعي.
  ):ساعة معتمدة 86التخصص المنفرد (  )أوال   

   ):ساعة معتمدة 65مساقات إجباریة ( )1( 
Chem. 102 ،Chem. 107 ،Math. 102 ،Phys. 102 ،Math. 206 ،Chem. 211 ،Chem. 
212 ،Chem. 213 ،Chem. 214 ،Chem. 221 ،Chem. 231 ، Chem. 232 ،Chem. 311 ،
Chem. 321 ،Chem. 323 ،Chem. 331 ،Chem. 334 ،Chem. 341 ،Chem. 342 ،Chem. 
345 ،Chem. 346 ،Chem. 417 ،Chem. 421 ،Chem. 433 ،Chem. 442  

               
  : )ساعة معتمدة 21مساقات اختیاریة ( )2( 

  التالیة: مقسالیختارھا الطالب من مساقات  ):ساعة معتمدة 15(  .أ 
Chem. 351 ،Chem. 411 ،Chem. 413 ،Chem. 416 ،Chem. 422 ،Chem. 423 ،Chem. 
431 ،Chem. 451 ،Chem. 452 ،Chem. 453 ،Chem. 492 ،Chem. 493 ،Chem. 494 ،
Chem. 495 ،Chem. 499 

                  
 من مساقات األقسام التالیة:یختارھا الطالب  ):معتمدة اتساع 6(  .ب 

Phys. 103 ،Phys. 105 ،Phys. 106 ،Phys. 201 ،Phys. 202 ،Stat. 105، Stat. 111 ،
Math. 203 ،Math. 241 ،Bio. 105 ،Bio. 106 ،Geo. 102 ،Geo. 105 ،Geo. 106 ،Geo. 
215 ،Env. 101 B ،Env. 252 ،CIS. 103، MIS. 120 

  
  توزیع الساعات المعتمدة للتخصص المنفــرد )1جدول رقم (

  المجموع  الساعات االختیاریة  الساعات اإلجباریة  اتالمتطلب
  27  15  12  متطلبات الجامعة
  21  -  21  متطلبات الكلیة
  86  21  65  متطلبات القسم

  134  36  98  المجموع
  

  :)ساعة معتمدة 86التخصص الرئیسي / الفرعي ( )ثانیا
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  معتمدة): ساعة 65التخصص الرئیسي ( )1(
  

  ):ساعة معتمدة 65مساقات إجباریة (  .أ 
Chem. 102 ،Chem. 107 ،Math. 102 ،Phys. 102 ،Math. 206 ،Chem. 211 ،Chem. 
212 ،Chem. 213 ،Chem. 214 ،Chem. 221 ،Chem. 231 ،Chem. 232 ،Chem. 311 ،
Chem. 321 ،Chem. 323 ،Chem. 331 ،Chem. 334 ،Chem. 341 ،Chem. 342 ،Chem. 
345 ،Chem. 346 ،Chem. 417 ،Chem. 421 ، Chem. 433 ،Chem. 442.  
 
 

  : )ساعة معتمدة 21التخصص الفرعي (  )2( 
الفرعي ھي أقسام كلیة العلوم وأقسام كلیة  وأقسام التخصص .ب ما یحدده قسم التخصص الفرعيحس

  . تكنولوجیا المعلومات وعلوم الحاسوب
                     

  )2جدول رقم (
  رئیسي/ الفرعيتوزیع الساعات المعتمدة للتخصص ال       

  المجموع  الساعات االختیاریة  الساعات اإلجباریة  المتطلبات

  27  15  12  متطلبات الجامعة
  21  -  21  متطلبات الكلیة

  65  -  65  متطلبات القسم (التخصص الرئیسي)
  التخصص الفرعي

 )الفرعي حسب الخطة الدراسیة لقسم التخصص(
  21 

  134      المجموع

  
  

  ):ساعة معتمدة 21( الكیمیاءعي في التخصص الفر  ثالثًا)

  : )ساعة معتمدة 14مساقات إجباریة (  .أ      

Chem. 102 ،Chem. 107 ،Chem. 215 ،Chem. 221* ،Chem. 231 ،Chem. 232. 

 : یختارھا الطالب من المساقات التالیــة: )ساعات معتمدة 7مساقات اختیاریة (  .ب      

Chem. 216 ،Chem. 321 ،Chem. 331 ،Chem. 334 ،Chem. 341 ،Chem. 342 ، 
Chem. 351 ،Chem. 453 

        
                

                 
  

                                                   
  Chem. 215 او Chem. 211 الفرعي ھو لطلبة التخصص  Chem. 221المتطلب السابق لمساق     *



 
 

61 
 

  )3جدول رقم ( 
  شراتـم العـدلول رقـم                   

 الـمــدلــــول  الرقم  الـمــدلــــول  الرقم

  كیمیاء صناعیة، تطبیقیــة، نظریة  5  كیمیاء عامـــــــة   .
  كیمیاء حیویـــة  6  یاء عضویــــــةكیم  1
  -  7  كیمیاء غیر عضویــــة  2
  -  8  كیمیاء تحلیلیــــــة  3
  دوة، مواضیع خاصةــحث، نـب  9  كیمیاء فیزیائیــــــة  4

  
  

  طلبة القســـمل الكیمیاءالمساقات التي یطرحھا قسم  )4جدول رقم (

  اسم المســـــــاق  المساق رقم
عدد الساعات 

الساعات  یةاألسبوع
  المتطلب السابـق المعتمدة

  حالة المساق

 قدیم / جدید عملي نظري
Chem. 101 قدیم  -  3  -  3  )1( ةكیمیاء عام 
Chem. 102 3  -  3  )2( ةكیمیاء عام  Chem. 101  قدیم 

Chem. 107 1  3  - كیمیاء عامة عملي  

Chem. 102  او الجمع
  بینھما

  او
Chem. 103  او الجمع
  بینھما

  جدید

Chem. 211 ) 3  -  3  )1كیمیاء عضویة  Chem. 102 قدیم 

Chem. 212 3  -  3  )2( ةكیمیاء عضوی  
Chem. 107 ،Chem. 

211  
 قدیم

Chem. 213 ) 2  3  1  )1كیمیاء عضویة عملي  
Chem. 212  أو الجمع
  بینھما

 قدیم

Chem. 214 ) 1  4  0  )2كیمیاء عضویة عملي  
Chem. 212 ،Chem. 

213  
 قدیم

Chem. 221 ) 3  -  3  )1كیمیاء غیر عضویة  
Chem. 215  او
Chem. 211  

 قدیم

Chem. 231 3  -  3  )1( كیمیاء تحلیلیة  
Chem. 102 ،Chem. 

107  
 قدیم

Chem. 232 1  3  -  كیمیاء تحلیلیة عملي  
Chem. 231  أو الجمع
  ابینھم

 قدیم

Chem. 311 ) 3  -  3  )3كیمیاء عضویة  Chem. 212  قدیم 

Chem. 321 3  -  3  اصر االنتقالیةكیمیاء العن  
Chem. 212 ،Chem. 

221  
 قدیم

Chem. 323 3  5  1  كیمیاء غیر عضویة عملي  
Chem. 321 أو الجمع 

  بینھما
 قدیم

Chem. 331 
مقدمة في طرق التحلیل 

  اآللي
3  -  3  

Chem. 212 ،Chem. 
232  

 قدیم

Chem. 334  2  3  1  عمليالالتحلیل اآللي  Chem. 331  قدیمأو الجمع 
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  اسم المســـــــاق  المساق رقم
عدد الساعات 

الساعات  یةاألسبوع
  المتطلب السابـق المعتمدة

  حالة المساق

 قدیم / جدید عملي نظري
  بینھما

Chem. 341 ) 3  -  3  )1كیمیاء فیزیائیة  
Chem. 102 ،Chem. 

107 ،Math. 206  
 قدیم

Chem. 342 ) 3  -  3  )2كیمیاء فیزیائیة  Chem. 341  قدیم 

Chem. 345 ) 2  3  1  )1كیمیاء فیزیائیة عملي  
Chem. 342  أو الجمع
  بینھما

 قدیم

Chem. 346 ) 2  3  1  )2كیمیاء فیزیائیة عملي  
Chem. 342 ،Chem. 

345  
 قدیم

Chem. 351 3  -  3  الكیمیاء في الحیاة  
Chem. 212 ،Chem. 

221  
 قدیم

Chem. 411 
نیون ربكیمیاء الكا

  والكاربینات
3  -  3  Chem. 311 قدیم 

Chem. 413 3  -  3  كیمیاء حلقیة غیر متجانسة  Chem. 311  قدیم 
Chem. 416 3  -  3  كیمیاء عضویة طیفیة  Chem. 212  قدیم 

Chem. 417 
خیص المركبات تش

  العضویة
2  4  3  

Chem. 214 ،Chem. 
311  

 قدیم

Chem. 421 3  -  3  كیمیاء العضوفلزیـــة  Chem. 321  قدیم 

Chem. 422 
الوصفیة غیر الكیمیاء 

  العضویة للعناصر
3  -  3  Chem. 321  قدیم 

Chem. 423 3  -  3  غیر المتجانسة المحفزات  Chem. 321  قدیم 

Chem. 431 
ومطیافیة  الكروماتوغرافیا
  الكتلة

3  -  3  
Chem. 331 ،Chem. 

334  
 قدیم

Chem. 433 3  -  3  الكھروتحلیلیة  Chem. 331  جدیــد  

Chem. 442 ) 3  -  3  )3كیمیاء فیزیائیة  
Chem. 342 ،Chem. 

345  
 قدیم

Chem. 451 3  0  3  كیمیاء صناعیة  
Chem. 214 ،Chem. 

341  
 قدیم

Chem. 452 
تطبیقات الحاسوب في 

  الكیمیاء
3  0  3  

Math 206 ،Chem. 
342  

 قدیم

Chem. 453 3  -  3  كیمیاء البیئة  
Chem. 221 ،Chem. 

231  
 قدیم

Chem. 492 
مواضیع خاصة في 
  الكیمیاءغیرالعضویة

 قدیم  موافقة القسم  3  -  3

Chem. 493 
مواضیع خاصة في 

  الكیمیاء التحلیلیة
 قدیم  موافقة القسم  3  -  3

Chem. 494 
مواضیع خاصة في 

  میاء الفیزیائیةالكی
 قدیم  موافقة القسم  3  -  3

Chem. 495 
مواضیع خاصة في 

  الكیمیاء العضویة
 قدیم  موافقة القسم  3  -  3
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  اسم المســـــــاق  المساق رقم
عدد الساعات 

الساعات  یةاألسبوع
  المتطلب السابـق المعتمدة

  حالة المساق

 قدیم / جدید عملي نظري
Chem. 499 قدیم  موافقة القسم  3  -  -  ث مخبريـبح 

  
  

  لالقسام االخرى الكیمیاءالمساقات التي یطرحھا قسم  )5جدول رقم (
  

  رقم
  اسم المســـــــاق  المساق

عات عدد السا
الساعات  األسبوعیة

  المتطلب السابـق المعتمدة
  حالة المساق

 قدیم / جدید عملي نظري

Chem. 103 
  كیمیاء عامة

  (لطلبة الكلیات الطبیة)
  قدیم  -  3  0  3

Chem. 104 
  كیمیاء عامة

  (لطلبة الحجاوي)
 قدیم  -  3  -  3

Chem. 105 
  كیمیاء عامھ عملي

و لطلبة  لطلبة الحجاوي(
  لحیاتیة)العلوم ا

0  3  1  
Chem.101  أو 
Chem. 104 
  أو الجمع بینھما

 قدیم

Chem. 106 
  كیمیاء عامة عملي

  (لطلبة العلوم الحیاتیة)
0  3  1  

Chem. 102 
 أو الجمع بینھما

  جدید

Chem. 215 

  ةكیمیاء عضوی
(لطلبة العلوم الحیاتیة 
والفیزیاء الطبیة وطلبة 

  التخصص الفرعي)

3  -  3  

Chem. 102   و
Chem. 106 

 أو
Chem. 103   و

Chem. 107 
 

 قدیم

Chem. 216 
  كیمیاء عضویة عملي

(لطلبة العلوم الحیاتیة و طلبة 
  التخصص الفرعي)

1  4  2  
Chem. 215  
  أو الجمع بینھما

 قدیم
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  ) جدول تكافؤ المساقــات6جدول رقم (
   المساق مرقرمز و

  في الخطة الجدیدة
    المكافيء المساق مرقرمز و

  طة القدیمةفي الخ
Chem. 101  101ك  
Chem. 102  102ك  
Chem. 103 ال یوجد  
Chem. 104  ھـ 101ك  
Chem. 105  105ك  
Chem. 106  106ك   
Chem. 107 ال یوجد  
Chem. 211  211ك  
Chem. 212  212ك  
Chem. 213  213ك  
Chem. 214  214ك  
Chem. 215  215ك  
Chem. 216  216ك  
Chem. 221  221ك  
Chem. 231  231ك  
Chem. 232  232ك  
Chem. 311  311ك  
Chem. 321  321ك  
Chem. 323  323ك  
Chem. 331  331ك  
Chem. 334  334ك  
Chem. 341  341ك  
Chem. 342  342ك  
Chem. 345  345ك  
Chem. 346  346ك   
Chem. 351  351ك  
Chem. 411  411ك  
Chem. 413  413ك  
Chem. 416  313ك  
Chem. 417  312ك  
Chem. 421  421ك  
Chem. 422  422ك  
Chem. 423  423ك  
Chem. 431  431ك  
Chem. 433 ال یوجد  
Chem. 442  343ك  
Chem. 451  451ك  
Chem. 452  452ك  
Chem. 453  453ك  
Chem. 492  492ك  
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   المساق مرقرمز و
  في الخطة الجدیدة

    المكافيء المساق مرقرمز و
  طة القدیمةفي الخ

Chem. 493  493ك  
Chem. 494  494ك  
Chem. 495  495ك  
Chem. 499  499ك  

                 
  

  أعضاء الھیئة التدریسیة في قسم الكیمیاء
 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم

 qjaradat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ قاسم محمدخير محمود جرادات
 htashtoush2005@yu.edu.jo دكتوراه استاذ حسن ابراهيم عوض طشطوش

 Deeb@yu.edu.jo هدكتورا استاذ ذيب سعد ذيب مرجى
 smahmoud@yu.edu.jo دكتوراه استاذ صبري صادق عثمان محمود

 mizyed@yu.edu.jo دكتوراه استاذ شحاده عبدالرحمن عبدالرسول مزيد
 imomani@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ادريس فالح عبدالقادر المومني

 Mukarram@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مكرم حسين محمد  زغل
 yhaj@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ر احمد يوسف الحاجياس

 ahmed.alomari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد احمد شحاده العمري
 fatimae@yu.edu.jo دكتوراه استاذ فاطمه طاهر محمود الصمادى

 Barqawi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خالد رفيق محمد برقاوى
 kalhassan@yu.edu.jo وراهدكت استاذ خضر احمد الحسن الجنايده

 Fataftah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ زكريا عبدالسالم عواد الفطافطه
 mohammadq@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد مصطفى عبداهللا القضاه

 ayman@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ايمن يحيى اسماعيل حموده
 Jibril@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ابراهيم عبداللطيف جبريل جبريل

 mahmoud_talib@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمود يوسف قدره الطالب
 alwedian@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك فاضل زيد عقله الوديان

 safwan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك صفوان محمد ناجي عبيدات
 amerj@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عامر جعفر عبدالقادر العبدالحميد
 rawash@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبدالمنعم محمد سليمان رواشده

 mahmoud.qudah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمود علي عبد القضاة
 taghreed.j@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد تغريد مروان علي الجزازي

 ibrahim.m@yu.edu.jo اهدكتور استاذ مساعد ابراهيم عبدالرحيم خالد مهيدات
 maha@yu.edu.jo ماجستير مدرس مها محمود عبدالفتاح الفرارجه

 eman.aboushi@yu.edu.jo ماجستير مدرس ايمان خالد عارف عبوشي
 tariq.b@yu.edu.jo ماجستير مدرس طارق طالل رشيد بطاينه
 areejm@yu.edu.jo ماجستير مدرس اريج منصور حسن الغول

 monar@yu.edu.jo ماجستير مدرس ضيف اهللا ارشيداتمنى كامل 
 Eyad@yu.edu.jo ماجستير مدرس اياد مصطفى محمود نوافله

 jamileh@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس جميله على صالح جباره
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  قسم العلوم الحياتية

نح درجة    تأس  م كانت البدایة،1976مع االنطالقة المباركة لجامعة الیرموك الرائدة عام  ة لیم س قسم العلوم الحیاتی

ي     1982. وفي عام 1980البكالوریوس في العلوم الحیاتیة. وقد تم تخریج الفوج األّول عام  امج الماجستیر ف تم افتتاح برن

ةٍ    ة مختلف ات دقیق ي تخصص ة ف وم الحیاتی ة،   العل اء الدقیق ا: األحی ة،   منھ ة، المناع اء الحیوی ا   الكیمی ة والبیولوجی  الوراث

ة،  الجزیئیة، ي          الوراثة الخلوی ات، التطور الجزیئ ات، تصنیف النب وان، فسیولوجیا النب ة  ،فسیولوجیا الحی ا    ،البیئ بیولوجی

  .الطحالب، الطفیلیات وغیرھا ،األسماك، الفطریات

اق        2004واستمرارًا لنفس النھج، تم في عام  ة مس افة ثالث ا بإض الوریوس وتطویرھ ي خطة البك ر ف ات م إعادة النظ

ة،      تعتبر من المساقات المھمة في العصر الحدیث ا الجزیئی اقات البیولوجی ي مس م المناعة    إلى المتطلبات اإلجباریة وھ عل

وم          ي العل ة ف ي و المستجدات الحدیث دم العلم ة التق ة لمواكب وعلم الحیاة التكویني، إضافة إلى العدید من المساقات االختیاری

اقین      2008 للخطة الدراسیة عام  البیولوجیة، ثم تبع ذلك تحدیثا افة مس ة وإض اقات اإلجباری حیث تم بموجبھ مراجعة للمس

دریس          رات الت دد مختب غ ع ث بل دریس حی رات الت جدیدین ھما التطور الجزیئي والتكنولوجیا الحیویة. كذلك تم تطویر مختب

البحث التي یصل عددھا إلى أحد عشر   وكذلك مختبرات  عشرة مختبرات منھا واحد تم تخصیصھ لطلبة الدراسات العلیا،

من      االت. وض ف المج ي مختل مختبر یحتوي العدید منھا على أجھزة حدیثة ومتطورة تجرى فیھا أبحاث أساسیة وتطبیقیة ف

ام     ة لع ي الجامع م   ،2015/2016برنامج مراجعة و تحدیث و تطویر الخطط الدراسیة الشامل لكافة البرامج األكادیمیة ف ت

اقی   افة مس ة              اض ا النانوی ا البیولوجی ا وھم ة وتطبیقاتھ ات الحیوی ال التقان ي مج ا ف ي خصوص دم العلم ة التق دین لمواكب ن جدی

  وبیولوجیا السرطان.

   یضم القسم مرافق ومعدات مساندة متكاملة تستخدم في مجاالت التدریس والبحـث العلمـي وھي

جھاز الكروماتوغرافي السائل ذو األداء العالي من أدق  وحدة جھاز الكروماتوغرافي السائل ذو األداء العالي: یعتبر .1

حیث أن البرنامج المرتبط بالجھاز یتمیز  ،وأسرع الطرق الحدیثة لفصل وتحلیل العینات الكیمیائیة والنباتیة والدوائیة

اء وتكوین ا            ة انتق ا إمكانی دقیق للباحث ومنھ وب وال ائج بالشكل المطل ى النت ددة للحصول عل ات متع زاء بإمكان ألج

ن           احثین م ة للب دة خدم ذه الوح دم ھ ق الحاسوب. تق ن طری المكون منھا النظام والتحكم فیھا حسب طریقة الفصل ع

  .داخل وخارج الجامعة لتحلیل عیناتھم المختلفة مما یساعدھم على إنجاز أبحاثھم بدقة

ة للدراسة وا     .2 ارب الالزم ات التج ة     وحدة حیوانات التجارب: توفر ھذه الوحدة حیوان ات الجامع ة بكلی اث العلمی ألبح

والمؤسسات التعلیمیة والحكومیة والجامعات األخرى في المملكة. حیث تعتبر أبحاث أعضاء ھیئة التدریس وطالب 

ة        ل مركز العنای ي تكّف ام األساسیة الت الدراسات العلیا بكلیات العلوم والطب والصیدلة في جامعة الیرموك من المھ

اة حقوق      بحیوانات التجارب بدعم التزامن مع مراع ا ب ھا وتوفیر الظروف المالئمة لتكاثرھا وإجراء التجارب علیھ

  .الحیوانات والحفاظ على البیئة

  .وحدة التصویر العلمي: تقدم خدمة التصویر العلمي للباحثین من أعضاء ھیئة التدریس وطلبة الماجستیر .3

ارب واإلشراف    وحدة البیت الزجاجي: توفر النباتات الالزمة للتجارب ال .4 ك التج علمیة وضبط الظروف الخاصة بتل

  .على الحدیقة النباتیة التابعة لقسم الزراعة في الجامعة
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د         .5 ة قی ات البیولوجی ة للعین ب التفصیلیة الدقیق ق التراكی وحدة المجھر االلكتروني:  تختص ھذه الوحدة بدراسة وتوثی

ة  الدراسة ألعضاء الھیئة التدریسیة ولطلبة الدراسات ا لعلیا في قسم العلوم الحیاتیة و العینات المقدمة من أقسام كلی

وم        ات العل خیص  بعض األمراض لكلی ي تش العلوم األخرى، كما تعنى الوحدة بدراسة العینات الطبیة والمساعدة ف

ات واألبح         ھیل الدراس ة وبتس ة األخرى و المستشفیات الحكومی ات األردنی اث الطبیة في جامعة الیرموك و الجامع

العلمیة الواردة من الجامعات والمؤسسات البحثیة المختلفة في المملكة. لذا تعتبر وحدة المجھر االلكتروني مع وحدة 

  .ةحیوانات التجارب من الوحدات المنتجة والتي تقدم خدمة للباحثین من خارج الجامعة مقابل أجور محدود
  

 

Biology.dept@yu.edu.jo  

  2831 فرعي 0096227211111ھاتف 
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  الخطة الدراسية لقسم العلوم الحياتية
  تمنح درجة البكالوریوس في قسم العلوم الحیاتیة بعد اتمام المتطلبات التالیة:

 التھاوتعدی 1991) لسنة 2الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات منح درجة البكالوریوس في جامعة الیرموك رقم ( )1

 وتعدیالتھا.  1976) لسنة 76الصادرة بموجـب نظام الدرجات العلمیة والشھادات في جامعة الیرموك رقم (

 
 ساعة معتمدة وتشمل: 27ویخصص لھا : متطلبات الجامعة )2

 

 ).1ساعة معتمدة) حسب جدول رقم ( 12( متطلبات اجباریة  . أ
 

  مدة اجباریة)ساعة معت 12( متطلبات الجامعة االجباریة :)1جدول رقم (

رقم  رمز المساق
 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المساق المساق

AL 101  3 1لغة عربیة  
EL 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  
PS 102 3 التربیة الوطنیة  

MILT 100 3 علوم عسكریة  
EL 099  استدراكي  استدراكي–مھارات لغة إنجلیزیة  
AL 099   استدراكي  استدراكي –لغة عربیة  

COMP 099   استدراكي  إستدراكي –مھارات حاسوب  
 

 
 ).2ساعة معتمدة یختارھا الطالب من المساقات في الجدول رقم ( 15: متطلبات اختیاریة  . ب

  
  ساعة معتمدة اجباریة) 15( متطلبات الجامعة االختیاریة :)2جدول رقم (

  المساقات االنسانیة
  ات المعتمدةالساع  اسم المساق  رمز المساق  الرقم

1.  Hum 101 3  الثقافة االعالمیة 
2.  Hum 102 3  المواطنة واالنتماء 
3.  Hum 103 3  االسالم فكر وحضارة 
4.  Hum 104 3  الفن والسلوك 
5.  Hum 105 3  اسھام االردن في الحضارة االنسانیة  
6.  Hum 106 3  مقدمة في دراسة الثقافات االنسانیة  
7.  Hum 107 3  نحقوق االنسا  
8.  Hum 108 3  مھارات التفكیر  
      

 المساقات العلمیة
1.  Sci 101 3  البیئة والصحة العامة  
2.  Sci 102 3  تكنولوجیا المعلومات والمجتمع  
3.  Sci 103  3  اللیاقة البدنیة للجمیع  
4.  Sci 104 3  مھارات التواصل الفعال  
5.  Sci 105  3  الطاقة المتجددة  
6.  Sci 106  3  وتنمیة المجتمع االدارة  
7.  Sci 107 3  البحث العلمي  
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ساعة معتمدة  21ویخصص لھا المبینة في الخطة الدراسیة لدرجة البكالوریوس في كلیة العلوم ( متطلبات الكلیة )3
 ).3حسب جدول رقم (اجباریة) 

  
 ساعة معتمدة اجباریة) 21متطلبات كلیة العلوم ( :)3جدول رقم (

 

الساعات   المساقاسم   رمز المساق  الرقم
  المتطلب السابق  المعتمدة

1.  Math 101 ) 3  )1تفاصل وتكامل  --- 
2.  Phys 101 ) 3  )1فیزیاء عامة  --- 
3.  Chem 101 ) 3  )1كیمیاء عامة  --- 
4.  Bio 101 ) 3  )1بیولوجیا عامة  --- 
5.  Stat 101 ) 3  )1مبادئ االحصاء  --- 
6.  EES 101 ) 3  )1جیولوجیا عامة  --- 
7.  CS 110  3  البرمجة بلغة مختارة  --- 

    21  المجموع
  
  
  متطلبات قسم العلوم الحیاتیة وفق الترتیب التالي: )4
 

  ساعة معتمدة): 86التخصص المنفرد ( )أوال
 ساعة معتمدة): 65) مساقات إجباریة (1(

102Bio ،105Bio ،106Bio ،107Bio ،102Chem ، 105Chem ،106Chem ،215Chem ،
216Chem ،215Bio ،216Bio ،221Bio ،227Bio ،251Bio ،304Bio ،317Bio ، 333Bio  341Bio ،

345Bio ،352Bio ،415Bio ،425Bio ،432Bio ، 448Bio ،453Bio.  
  

  ساعة معتمدة): 21) مساقات اختیاریة (2(
  ساعة معتمدة): یختارھا الطالب من المساقات التالیة: 15( - أ 

222Bio ،223Bio ،261Bio ،305Bio، 307Bio ،314Bio ،346Bio ،417Bio ،444Bio، 454Bio، 
455Bio ،456Bio ،461Bio ،492Bio ،499 Bio.  

  
  ساعات معتمدة): یختارھا الطالب من المساقات التالیة: 6( -ب 

111Stat  ،102 EES  ،210 EES  ،334 EES  ،104 CIS ،231  Chem 
  

  ): توزیع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد1جدول رقم (
  

  المجموع  الساعات االختیاریة  الساعات اإلجباریة  طلباتالمت

  27  6  21  متطلبات الجامعة
  21  -  21  متطلبات الكلیة
  86  21  65  متطلبات القسم

  134  27  107  المجموع
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  ساعة معتمدة): 86التخصص الرئیسي/ الفرعي ( )ثانیًا
  

  ساعة معتمدة): 65)  التخصص الرئیسي (1( 
 ساعة معتمدة): 62ـة (مساقات إجباری - أ 

BIO 102 ، BIO105   ، BIO 106 ،BIO 107 ،  CHEM 102 ، CHEM 105 ،
CHEM 106 ، CHEM  ،215 CHEM  ،216 CHEM  ،215 BIO   ،216 BIO 221 ،  
BIO   ،227 BIO   ،251 BIO   ،304 BIO  ،317 BIO   ، 333 BIO 345 BIO 352 ،  

BIO   ،415 BIO   ،425 BIO   ، 432 BIO  ، 448 BIO 453. 
   

    
  ساعة معتمدة): یختارھا الطالب من المساقات التالیة: 3ات اختیاریة (مساق - ب

261BIO  ،307BIO  ،499BIO   
  

ساعة معتمدة): حسب ما یحدده قسم التخصص الفرعي. وأقسام التخصص الفرعي ھي أقسام  21) التخصص الفرعي (2(
  كلیة العلوم وأقسام كلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم الحاسوب.

  
  ) :توزیع الساعات المعتمدة للتخصص الرئیسي/ الفرعي2قم (جدول ر

  المتطلبات  الساعات اإلجباریة  الساعات االختیاریة  المجموع
  متطلبات الجامعة  21  6  27
  متطلبات الكلیة  21  -  21
  متطلبات القسم (التخصص الرئیسي)  63  2  65

  التخصص الفرعي      21
  )(حسب الخطة الدراسیة لقسم التخصص الفرعي

  المجموع      134
  

  ساعة معتمدة): 21ثالثًا) التخصص الفرعي في العلوم الحیاتیة (
  ساعة معتمدة):  15مساقات إجباریـة ( - أ 

 102BIO ، 107BIO ، 251BIO ،345BIO ،BIO 448  
  

  ساعات معتمدة): یختارھا الطالب من المساقات التالیة: 6مساقات اختیاریة ( - ب
215BIO ،227BIO ،304 BIO ،333BIO ،415BIO ،425BIO    

  
  

  ): مـدلـول رقـم الــعشـرات3جدول رقم (
  المساق  المدلول العشري

  بیولوجیا  عامة  صفر
  علـوم حیوانیـة  1
  علــوم نباتیـة  2
  أحیـاء دقیقـة  3
  وراثـة وبیئـة  4
  بیولوجیا جزیئیھ وخلویة  5
  تحضیر مجھري وأنسجة  6
  علـوم بحریـة  7
  یع خاصةبحث ومواض  9
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  ): المساقات التي یطرحھا قسم العلوم الحیاتیة لدرجة البكالوریوس لطلبة قسم العلوم الحیاتیة4جدول رقم (

 اســم المساق رقم المساق الرقم
عدد الساعات 

الساعات  األسبوعیة
 المتطلب السابق المعتمدة

  عملي  نظري
1.  BIO   101   -  3  -  3  )1بیولوجیا عامة ( 
2.  BIO   102   101Bio  3  -  3  )2بیولوجیا عامة ( 
3.  BIO   105   أو الجمع بینھما Bio 101  1  3  -  )1بیولوجیا عامة عملي ( 
4.  BIO   106 Bio  1  3  -  )2بیولوجیا عامة عملي (   105  
5.  BIO   107 Bio  3  -  3  )3بیولوجیا عامة (   101  
6.  BIO   215 Bio  3  3  2  الحیوانات الالفقاریة   102  
7.  BIO   216 Bio  3  3  2  تشریح الفقاریات المقارن   102  
8.  BIO   221 Bio  3  3  2  تشریح النبات   107  
9.  BIO   222 Bio  3  3  2  علم تصنیف النبات   107  

10.  BIO   223 Bio  3  3  2  نباتات اقتصادیة   107  
11.  BIO   227 Bio  3  3  2  مورفولوجیا النبات   107  
12.  BIO   251 Bio  3  -  3  لیةبیولوجیا الخ   102  
13.  BIO   261   107Bioو  102Bio  3  6  1  تحضیر مجھري 
14.  BIO   304 Chem  3  3  2  كیمیاء حیویة   215  
15.  BIO   305 Bio  3  -  3  علم األحیاء اإلشعاعي   251  
16.  BIO   307 Bio  3  3  2  علم الدم   304  
17.  BIO   314 Bio 3  3  2  علم الطفیلیات   215  
18.  BIO   317 Bio 3 3 2  علم الحیاة التكویني   216  
19.  BIO   333 Bio 3 3 2  علم األحیاء الدقیقة   251  
20.  BIO   341 Bio 3 - 3  النشوء واالرتقاء  Bio 216و     227  
21.  BIO   345 Bio 3 3 2  علم الوراثة   251  
22.  BIO   346 Bio 3 - 3  وراثة اإلنسان   345  
23.  BIO    

352 
 Bio345 أو الجمع بینھما  3 3 2  ئیةالبیولوجیا الجزی

24.  BIO   415 Bio 3 3 2  فسیولوجیا الحیوان   216  
25.  BIO   417 Bio 3 3 2  علم الغدد الصماء   415  
26.  BIO   425 Bio 3  3  2  فسیولوجیا النبات   221  
27.  BIO   432 Bio 3  3  2  علم المناعة   304  
28.  BIO   444 Bio 3  3  2  علم الوراثة الخلویة   345  
29.  BIO    

448 
  227Bioو  Bio 216 3  3  2  علـم البیئـة

30.  BIO  453 2  -  2  التكنولوجیا الحیاتیة Bio  345  
31.  BIO   454 Bio  2  -  2  البیولوجیا النانویة*   304  
32.  BIO   455 Bio 3  3  2  المعلوماتیة الحیاتیة   352  
33.  BIO   456 Bio  3  -  3  بیولوجیا السرطان*   352  
34.  BIO   461 Bio 3  3  2  علم األنسجة   216  
35.  BIO   492   موافقة رئیس القسم 3  -  3  مواضیع خاصة 
36.  BIO   499   موافقة رئیس القسم 3  -  3  مشروع بحث 

  * مساق جدید
  
  
  
  

  



 
 

72 
 

  ): المساقات التي یطرحھا قسم العلوم الحیاتیة لدرجة البكالوریوس لطلبة األقسام األخرى5جدول رقم (

 اســم المساق رقم المساق قمالر
عدد الساعات 

الساعات  األسبوعیة
 المتطلب السابق المعتمدة

  عملي  نظري
1.  BIO  101   لطلبة كلیة العلوم  3  -  3  )1بیولوجیا عامة ( 
2.  BIO  103   لطلبة االثار واالنثروبولوجیا  3  -  3  دراسة أولیة لجسم اإلنسان 
3.  BIO  104   لطلبة الشریعة  3  -  3  مبادئ علم التغذیة 

4.  BIO  105   1  3  -  )1بیولوجیا عامة عملي ( 
101 Bio  أو الجمع بینھما

(لطلبة الصیدلة والفیزیاء 
  الطبیة والحیویة)

5.  BIO  106 لطلبة الفیزیاء الطبیة   1  3  -  )2بیولوجیا عامة عملي ( 
 Bio105  (والحیویة)

6.  BIO 108 ة النظم الطبیةلطلبة ھندس  3  -  3  بیولوجیا اإلنسان  
7.  BIO 111 ) لطلبة الكلیات الطبیة  3  -  3  * )1بیولوجیا عامة  
8.  BIO 112 ) لطلبة الكلیات الطبیة  1  3  -  * )1بیولوجیا عامة عملي  

9.  BIO  201 لطلبة الفیزیاء الطبیة   3  -  3  تشریح وفسیولوجیا اإلنسان 
  والصیدلة

  * مساق جدید
  

  ): تكافؤ المساقات6جدول رقم (
    رمز و رقم المساق
  في الخطة الجدیدة

    رمز و رقم المساق المكافيء
  في الخطة القدیمة

BIO   101   101ب 
BIO   102   102ب 
BIO   103   103ب 
BIO   104   104ب 
BIO   105   105ب 
BIO   106   106ب 
BIO   107   107ب 
BIO  108 108ب  
BIO   201   201ب 
BIO   215   215ب 
BIO   216   216ب 
BIO   221   221ب 
BIO   222   222ب 
BIO   223   223ب 
BIO   227   227ب 
BIO   251   251ب 
BIO   261   261ب 
BIO   304   304ب 
BIO   305   305ب 
BIO   307   307ب 
BIO   314   314ب 
BIO   317   317ب 
BIO   333   333ب 
BIO   341   341ب 
BIO 345 345ب  
BIO 346 346ب  
BIO 352 356ب  
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    رمز و رقم المساق
  في الخطة الجدیدة

    رمز و رقم المساق المكافيء
  في الخطة القدیمة

BIO  415   415ب 
BIO 417 417ب  
BIO 425 425ب  
BIO 432 432ب  
BIO 444 444ب  
BIO 448 448ب  
BIO 453 أ453ب  

*BIO  454  -  
BIO  455   455ب 
*BIO  456  -  
BIO 461 461ب  
BIO  492   492ب 
BIO  499   499ب 

  * مساق جدید  
  
 

  أعضاء ھیئة التدریس في قسم العلوم الحیاتیة
 البرید_االلكتروني _العلميالمؤھل الرتبھ االسم

 hanan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ حنان عيسى محمد الملكاوى
 akhaled@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خالد محمود عبدالقادر القاعود

 Maslat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد عثمان على مسلط
 may@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مي فؤاد جورج صادق

 el-oqlaha@yu.edu.jo دكتوراه استاذ راهيم درادكهاحمد علي االب
 abussaud@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمود جدوع ابراهيم ابوالسعود

 Ahmad_K@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد محمد النجيب خليل
 jamil@yu.edu.jo دكتوراه استاذ جميل نمر جميل اللحام

 wesamkh@yu.edu.jo دكتوراه ركاستاذ مشا وسام "محمد هادي" موسى الخطيب
 sayeedamir@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك سائده غالم محمد شمس الدين مير

 Shussein5@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عماد ابراهيم سليمان حسين
 Muhaidat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك رياض محمد عبدالرحمن مهيدات

 aharb@yu.edu.jo دكتوراه ذ مشاركاستا امل محمد علي حرب
 albatynehk@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك خالد مبارك ضيف اهللا البطاينه

 jqar@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك جانتى صالح الدين اسماعيل قار
 bahaa.tr@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد بهاء الدين محمد امين الطراد

 rawashdehrabeah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد شدهربيعه يوسف فيصل روا
 khlaid.abukhadrah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد خالد محمد محمود ابوخضره

 alkaraki@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد المثنى خلف احمد الكركي
 muhammadyan@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمدعالءالدين يونس علي جهماني

 layaliq@yu.edu.jo ماجستير مدرس لي تيسير عوض القرعانليا
 ghada.o@yu.edu.jo ماجستير مدرس غاده محمد كايد العمري

 nibal@yu.edu.jo ماجستير مدرس نبال توفيق عبدالعزيز الدلقموني
 dalal@yu.edu.jo ماجستير مدرس دالل صالح محمود عوض
 manal@yu.edu.jo تيرماجس مساعد تدريس منال عارف احمد ناصرية
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  اءــحصم اإلــقس

ام    اء ع اقات             1977/1978أسس قسم اإلحص دریس مس ي ت ھ الرئیسة تنحصر ف ت مھمت م الریاضیات وكان ن قس جزءًا م

  .مساعدة لطلبة أقسام الریاضیات، واالقتصاد والعلوم اإلداریة، وفي العام التالي بدأ برنامج التخصص الفرعي في اإلحصاء

ي.         1980/1981وفي عام  رد أو رئیس الوریوس بتخصص منف نح درجة البك بدأ قسم اإلحصاء ببرنامج دراسي مستقل یم

اه       1998وشھد عام  ر باتج ام أكث افة اھتم أنھا إض مراجعة شاملة لخطة القسم الدراسیة في برنامج البكالوریوس كان من ش

ین      ا تخصص م حالی ي القس ي ف امج الدراس وفر البرن ي. وی اء التطبیق ي     اإلحص اء التطبیق اء (اإلحص ي اإلحص رعیین ف ف

  .)واإلحصاء الریاضي

ام    تیر ع امج الماجس م ببرن دأ القس یة:      1982/1983ب اء الرئیس روع اإلحص ات بف وفیر تخصص ي ت دما ف ي ق و یمض وھ

  .)(اإلحصاء الریاضي ـ اإلحصاء التطبیقي ـ نظریة االحتماالت

ال دراستھم   وتبقى المھمة الرئیسیة لقسم اإلحصاء متمثلة في تز وید طلبتھ بقاعدة معرفیة قویة في اإلحصاء تمكنھم من إكم

اص.    لدرجات أعلى، كما تؤھلھم للعمل احصائیین في قطاع الصناعة أو المؤسسات االخرى في القطاعین الحكومي والخ

اء   ویعمل القسم على تحقیق ذلك عن طریق رفد برنامجھ الدراسي بمساقات في الریاضیات والحاسوب إضافة  ى اإلحص إل

اقات        دریس المس وم القسم بت ا یق اقات. كم التطبیقي الذي یتم عن طریق التركیز على إستخدام الحاسوب في العدید من المس

  .االحصائیة لطلبة اقساٍم اخرى ضمن متطلبات خططھم الدراسیة وعلى مستوى البكالوریوس والدراسات العلیا

رًا آخر     50یوس فیھما ما یزید على لدى القسم مختبران للحاسوب لطلبة البكالور زات و مختب جھازا حدیثًا مع كامل التجھی

  لطلبة الدراسات العلیا. و یعتمد القسم في كثیر من المساقات على مختلف البرمجیات اإلحصائیة 

  .SPSS، MINITAB، SAS، R:   مثل

  

Statistics.dept@yu.edu.jo  
  2333 فرعي 0096227211111ھاتف 
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 الخطة الدراسية لقسم اإلحصاء

  تمنح درجة البكالوریوس في قسم اإلحصاء بعد اتمام المتطلبات التالیة:

 وتعدیالتھا 1991) لسنة 2الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات منح درجة البكالوریوس في جامعة الیرموك رقم ( )1

 وتعدیالتھا.  1976) لسنة 76رجات العلمیة والشھادات في جامعة الیرموك رقم (الصادرة بموجـب نظام الد

 وتشمل: ساعة معتمدة 27ویخصص لھا : متطلبات الجامعة )2

 .)1جدول رقم (ساعة معتمدة) حسب  12( متطلبات اجباریة  . أ

 
  ساعة معتمدة) 12( االجباریةالجامعة متطلبات  :)1جدول رقم (

  

المساق رقم رمز المساق عدد  المساق اسم 
 سابقالالمتطلب  الساعات

AL 101  3 1لغة عربیة  
EL 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  
PS 102 3 التربیة الوطنیة  

MILT 100 3 علوم عسكریة  

EL 099  مھارات لغة إنجلیزیة– 
  استدراكي  إستدراكي

AL 099   استدراكي  استدراكي –لغة عربیة  
COMP 099   استدراكي  تدراكيإس –مھارات حاسوب  

  
 

 .)2جدول رقم (یختارھا الطالب من المساقات في ال )ساعة معتمدة 15( متطلبات اختیاریة  . ب
  

  ساعة معتمدة) 15( االختیاریةالجامعة متطلبات  :)2جدول رقم (
  المساقات االنسانیة

الساعات   اسم المساق  رمز المساق  الرقم
  المعتمدة

1.  Hum 101 3  الثقافة االعالمیة 
2.  Hum102 3  المواطنة واالنتماء 
3.  Hum 103 3  االسالم فكر وحضارة 
4.  Hum 104 3  الفن والسلوك 
5.  Hum 105 3  اسھام االردن في الحضارة االنسانیة  
6.  Hum 106 3  مقدمة في دراسة الثقافات االنسانیة  
7.  Hum 107 3  حقوق االنسان  
8.  Hum 108 3  مھارات التفكیر  

 علمیةلمساقات الا
1.  Sci 101 3  البیئة والصحة العامة  
2.  Sci 102 3  تكنولوجیا المعلومات والمجتمع  
3.  Sci 103  3  اللیاقة البدنیة للجمیع  
4.  Sci 104 3  مھارات التواصل الفعال  
5.  Sci 105  3  الطاقة المتجددة  
6.  Sci 106  3  االدارة وتنمیة المجتمع  
7.  Sci 107 3  البحث العلمي  
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 ساعة معتمدة 21ویخصص لھا ( المبینة في الخطة الدراسیة لدرجة البكالوریوس في كلیة العلوم طلبات الكلیةمت )3
 .)3جدول رقم (حسب  )اجباریة

  
  )اجباریة ساعة معتمدة 21(متطلبات كلیة العلوم  :)3جدول رقم (

الساعات   اسم المساق  رمز المساق  الرقم
  المتطلب السابق  المعتمدة

1.  Math 101 ) 3  )1تفاصل وتكامل  --- 
2.  Phys 101 ) 3  )1فیزیاء عامة  --- 
3.  Chem 101 ) 3  )1كیمیاء عامة  --- 
4.  Bio 101 ) 3  )1بیولوجیا عامة  --- 
5.  Stat 101 ) 3  )1مبادئ االحصاء  --- 
6.  EES 101 ) 3  )1جیولوجیا عامة  --- 
7.  CS 110 3  البرمجة بلغة مختارة  --- 

  - ---  21  المجموع
  
  

  متطلبات قسم االحصاء: )4
  متطلبات قسم االحصاء وفق الترتیب التالي: 

  

  ساعة معتمدة ): 86أوًال)  التخصص المنفرد (

  مساقات إجباریة
  ساعة معتمدة) 62(

 
Stat 105، Stat 111، Stat 201، Stat 205، Stat 211، Stat 234، 
Stat 271، Stat 272، Stat 281، Stat 312، Stat 334، Stat 363، 
Stat 373 ،Stat 374، Stat 375، Stat 382،  Stat 462، Stat 464، 
Stat 483، Math 102، Math 201، Math 241. 

  
ساعة  24مساقات اختیاریة (
  )معتمدة 

یختارھا الطالب من المساقات 
  -التالیة :
  

 
Stat 273، Stat 278، Stat 372، Stat 376، Stat 377، Stat 421، 
Stat 461، Stat 471، Stat 472، Stat 475، Stat 481، Stat 492، 
Econ 101، BF 209، BA  101،  CS 130، Math 203، Math 204، 
Math 251، Math 321. 

  
  
  

  ) : توزیع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد4جدول رقم (

الساعات   الساعات اإلجباریة  المتطلبات
  النسبة المئویة  المجموع  االختیاریة

  %20  27  15  12  لبات الجامعةمتط
  %16  21  -  21  متطلبات الكلیة
  %64  86  24  62  متطلبات القسم 

  %100  134  39  95  المجموع
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  ساعة معتمدة): 86ثانیًا) التخصص الرئیسي/ الفرعي (
  ساعة معتمدة):  65التخصص الرئیسي ( )1(

  مساقات إجبارية

  ) ساعة معتمدة59(

 
Stat 105، Stat 111، Stat 201، Stat 205، Stat 211، Stat 234، 
Stat 271، Stat 272، Stat 281، Stat 312، Stat 334، Stat 373، 
Stat 374، Stat 375، Stat 382، Stat 462، Stat 464، Stat 483، 
Math 102، Math 201، Math 241. 

ساعات  6مساقات اختيارية (

معتمدة) يختارها الطالب من 

  المساقات التالية

 
Stat 278، Stat 363، Stat 377، Stat 472، Math 203، Math 251 

 

  
  ساعة معتمدة ):  21) التخصص الفرعي (2(

حسب ما یحدده قسم التخصص الفرعي. وأقسام الفرعي ھي اقسام كلیة العلوم واقسام كلیة تكنولوجیا المعلومات 

  وعلوم الحاسوب واقسام كلیة االقتصاد والعلوم االداریة.

  
  ) : توزیع الساعات المعتمدة للتخصص الرئیسي /الفرعي5( جدول رقم

 المجموع الساعات االختیاریة الساعات اإلجباریة المتطلبات

 27 15  12 متطلبات الجامعة

 21 - 21 متطلبات الكلیة

 65 6 59 متطلبات القسم (التخصص الرئیسي)

  التخصص الفرعي
  (حسب الخطة في قسم التخصص الفرعي)

    21  

 134   موعالمج

  
  ثالثًا) التخصص الفرعي في اإلحصاء.

  ساعة معتمدة): 21(التخصص الفرعي في اإلحصاء الریاضي  )1(

  .Stat111 ،Stat211 ،Stat234 ،Stat271 ،Stat334ساعة معتمدة):  15مساقات إجباریة (  -أ  

  فما فوق. 200حصاء مستوى ساعات معتمدة): یختارھا الطالب من مساقات قسم اإل 6مساقات إختیاریة (  - ب  

  
  ساعة معتمدة): 21( التخصص الفرعي في اإلحصاء التطبیقي )2(

  .Stat201 ،Stat271 ،Stat373 ،Stat374 ،Stat375ساعة معتمدة):  15مساقات إجباریة (  -أ  

  فوق.فما  200ساعات معتمدة): یختارھا الطالب من مساقات قسم اإلحصاء مستوى  6مساقات إختیاریة (  -ب 
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  ) : مدلول رقم العشرات6جدول رقم (
 الـمــدلــــول الرقم الـمــدلــــول الرقم

 -----  5 إحــصــاء عــام 0
 أسـالـیـب إحصائـیـة 6 نـظـریـة اإلحتـمـال 1
 إحـصـاء تـطـبـیقي 7 العـمـلیات اإلحتمالیـة 2
 حسـابـات إحصائـیـة 8 إحصاء ریاضي 3
 دوة و مواضیع خاصـةبحث و نـ 9 -----  4

  
  

  لطلبة قسم االحصاء درجة البكالوریوسنیل ) المساقات التي یطرحھا قسم اإلحصاء ل7جدول رقم (
  حالة المساق المتطلب السابق الساعات المعتمدة اســم المـسـاق رقم المساق
Stat 101 ) قدیم _ 3 )1مبادئ اإلحصاء  
Stat 105 ) 1 )1إحصاء عملي Stat 101 قدیم جمع بینھماأو ال  
Stat 111 ) قدیم _ 3 )1مبادىء االحتماالت  
Stat 201 ) 3 )2مبادىء اإلحصاء Stat 101  أوStat 107 قدیم  
Stat 205 ) 1 )3إحصاء عملي Stat 201 قدیم أو الجمع بینھما  
Stat 211 ) 3 )2مبادىء االحتماالت Stat 111 ،Math 101   قدیم  
Stat 234   3 )1(استدالل إحصائي Stat 211  ، Math 102   قدیم  
Stat 271 3 طرق المعاینة Stat 111  أوStat 201  قدیم  
Stat 272 3 المتسلسالت الزمنیة Stat 201  قدیم  
Stat 273 3 التحلیل العنقودي Stat 201 قدیم  
Stat 278 ) 3 )1بحوث العملیات Stat 101  قدیم  
Stat 281 3 حقائب إحصائیة Stat 201 م قدی  
Stat 312 3 نظریة اإلحتمال Stat 211  قدیم  
Stat 334 )  3 )2استدالل إحصائي Stat 234  قدیم  
Stat 363 3 طرق غیر معلمیھ Stat 201   قدیم  
Stat 372 3 اإلحصاء الحیوي التطبیقي Stat 201   أوStat 203  قدیم  
Stat 373 3 احصاء سكاني Stat 201  قدیم  
Stat 374 تجارب وتحلیل تصمیم ال

 )1التباین (
3 Stat 201 قدیم  

Stat 375 3 تحلیل االنحدار Stat 201  قدیم  
Stat 376 3 نظریة الموثوقیة Stat 234  قدیم  
Stat 377 3 مراقبة وضبط الجودة Stat 201   قدیم  
Stat382 3 تحلیل البیانات النوعیة Stat 201   قدیم  
Stat 421 3 العملیات اإلحتمالیة Stat 211  قدیم  
Stat 461 3 التحلیل التتابعي Stat 234  قدیم  
Stat 462 3 طرق بییز Stat 234  قدیم  
Stat 464 3 تحلیل متعدد االبعاد Math 241 ،Stat 234  قدیم  
Stat 471 3 طرق المعاینة المتقدمة Stat 271  قدیم  
Stat 472 3 تصمیم المسوحات Stat 271  قدیم  
Stat 475 ت إحصائیة متعددة تطبیقا

 األبعاد
3 Stat 464  قدیم  

Stat 481 3 حسابات إحصائیة Stat 281  قدیم  
Stat 483  3 دراسات عملیة Stat 281  قدیم  
Stat 492  قدیم  موافقة القسم 3 مواضیع خاصة في اإلحصاء  
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  قسام االخرى اللطلبة ا درجة البكالوریوسنیل ) المساقات التي یطرحھا قسم اإلحصاء ل8جدول رقم (
  

الساعات  اســم المـسـاق رقم المساق
  حالة المساق المتطلب السابق المعتمدة

Stat 107 (لغیر طلبة كلیة العلوم) قدیم _ 3 إحصاء  
Stat 108 (لطلبة كلیة االعالم) جدید _  3  مدخل الى االحصاء  
Stat 203 (لغیرطلبة اإلحصاء ) قدیم _ 3 إحصاء حیوي  

  
  
  

  التدریس في قسم االحصاء أعضاء ھیئة
 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم

 asmadi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبداهللا احمد مصطفى الصمادي
 Malhaj@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد حسن بكر الحاج ابراهيم

 rawwash@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد يوسف احمد الرواش
 m-saleh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ براهيم الصالحمحمد فريوان ا

 amjadn@yu.edu.jo دكتوراه استاذ امجد ضيف اهللا عبدالقادر الناصر
 omarm@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عمر محمد بركات اعدوس

 khaled@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك خالد موسى الصالح العودات
 malodat@yu.edu.jo دكتوراه مشاركاستاذ  محمد طالب سليمان العودات
 jehad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك جهاد محمد احمد الجرارحة

 ayman.r@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ايمن ابراهيم محمد الرواشده
 mohammad.obidat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد احمد عرسان عبيدات
 mohammad.taleb@yu.edu.jo دكتوراه اذ مساعداست محمد محمود يوسف الطالب

 alkadiri-m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد علي سرور القادري
 areen.q@yu.edu.jo ماجستير مدرس عرين محمود مفلح القرعان

 noor.m@yu.edu.jo ماجستير مدرس نور صقر عيد المومني
 almasri68@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبدالقادر صالح سليمان المصري

 jabuhawas@yu.edu.jo ماجستير مدرس جواهر يوسف عبدالمعطي ابوحواس
 Odibat@yu.edu.jo ماجستير مدرس منير يوسف محمد عضيبات

 nuha2003@yu.edu.jo ماجستير مدرس نهى نواف فندي عناقرة
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  قسم علوم األرض والبيئة

ام   ك          اس  1981أنشئ قسم علوم األرض والبیئة ع ذ ذل ي. ومن ام البیئ و االھتم وجیین ونم ى الجیول د عل ب المتزای تجابة للطل

ث              ة، بحی ة والبیئی وم الجیولوجی ي العل ة الجودة ف ة عالی ة وبحثی زة وفرص تعلیمی رامج ممی الحین، فقد التزم القسم بتوفیر ب

ي     اصبح خریجو القسم من القادة في األوساط األكادیمیة وفي الصناعة. یقوم القسم بتسھ دریس ف اركیة والت یل البحوث التش

ة          اء البیئی ة، والكیمی اء البیئی ة والفیزی ات الجغرافی م المعلوم ة ونظ وم الجیولوجی ة   ، العل ا االثری والجیولوجی

)Geoarchaeology       ن الب م ا للط م أیض دم القس ة، یق وم االرض والبیئ ي عل الوریوس ف امج البك ى برن افة إل ). فباإلض

امجین        التخصصات االخرى فرصة لل ن خالل برن ة م وم البیئی ا والعل ع الجیولوجی جمع بین خبراتھم التخصصیة ودمجھا م

ك      ى ذل ة). عالوة عل وم البیئ ا          ، فرعیین (في الجیولوجیا وفي عل ات العلی رامج الدراس ن ب ین م ا بتسییر اثن م حالی وم القس یق

ى     م عل رص القس ة. یح وم البیئی ي العل ر ف ا وآخ ي الجیولوجی د ف ة  (ماجستیر) واح ب العملی ة بالجوان ة النظری ط المعرف رب

ٍي)           ى جزٍء عمل اقات عل ة المس واء غالبی ل الصیفي (واحت ي الفص للتخصص من خالل طرح مساق الجیولوجیا المیدانیة ف

 باالضافة الى المشاریع والبحوث التطبیقیة.

ة البكالوریوس والموجھة لیس فقط لطالب یقوم القسم بطرح العدید من المساقات سواءا لطلبة الدراسات العلیا او لطلبة درج

ار       ة اآلث ة)، كلی یاحة البیئی یاحة (الس ة الس ك: كلی ي ذل ا ف رى بم ة األخ ات الجامع ن كلی ا للطالب م ن أیض ا ولك الجیولوجی

ة         ا لطلب ي الجیولوجی ة ف ة االداب (مقدم ار)، كلی ة االث ا لطلب ي الجیولوجی ة ف ة و مقدم ة عام وم بیئی ا (عل واألنثروبولوجی

ي     ال ًا ف اقا اختیاری م مس جغرافیا، جیوموررفولوجیا، المساحھ، نظم المعلومات الجغرافیھ). وباإلضافة إلى ذلك، یطرح القس

  ) لجمیع طلبة الجامعة.1(علوم البیئة  1(علـوم بیئیـــة لطالب كلیة العلوم) ومساق علوم البیئة  2علوم البیئة 

یاد االھتمام البیئي على مخاطبة إدارة الجامعة لطرح مساق إجباري لجمیع یعمل القسم وضمن خطتھ المستقبلیة ونتیجة لزد

  طلبة الجامعة ومن جمیع التخصصات في مجال القضایا البیئیة العالمیة والوعي البیئي.

  

Earthscinece@yu.edu.jo  

  2920 فرعي 0096227211111 ھاتف
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  لدراسية لقسم علوم األرض والبيئةالخطة ا
 بعد اتمام المتطلبات التالیة: علوم األرض والبیئةقسم علوم األرض والبیئة في س في وتمنح درجة البكالوری

  
 وتعدیالتھا 1991) لسنة 2الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات منح درجة البكالوریوس في جامعة الیرموك رقم ( )1

 وتعدیالتھا.  1976) لسنة 76ات العلمیة والشھادات في جامعة الیرموك رقم (الصادرة بموجـب نظام الدرج

 وتشمل: ساعة معتمدة 27ویخصص لھا : متطلبات الجامعة )2

 .)1جدول رقم (ساعة معتمدة) حسب  12متطلبات اجباریة (  . أ
 

 ساعة معتمدة اجباریة) 12( جباریةاإلالجامعة متطلبات  :)1جدول رقم (

 المتطلب سابق عدد الساعات لمساقاسم ا رقم رمز المساق

AL 101  3 1لغة عربیة  
El 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  
PS 102 3 التربیة الوطنیة  

MILT 100 3 علوم عسكریة  
EL 099  مھارات لغة إنجلیزیة– 

  إستدراكي
  استدراكي

AL 099   استدراكي  استدراكي –لغة عربیة  
COMP 099   استدراكي  كيإستدرا –مھارات حاسوب  

 
 .)2جدول رقم (ساعة معتمدة یختارھا الطالب من المساقات في ال 15متطلبات اختیاریة:   . ب

  
  ساعة معتمدة اجباریة) 15االختیاریة(الجامعة متطلبات :)2جدول رقم (

  المساقات االنسانیة

الساعات   اسم المساق  رمز المساق  الرقم
  المعتمدة

1  Hum101 3  الثقافة االعالمیة 
2  Hum102 3  المواطنة واالنتماء 
3  Hum103 3  االسالم فكر وحضارة 
4  Hum104 3  الفن والسلوك 
5  Hum105 3  اسھام االردن في الحضارة االنسانیة  
6  Hum106 3  مقدمة في دراسة الثقافات االنسانیة  
7  Hum107 3  حقوق االنسان  
8  Hum108 3  مھارات التفكیر  

 المساقات العلمیة
1  Sci101 3  البیئة والصحة العامة  
2  Sci102 3  تكنولوجیا المعلومات والمجتمع  
3  Sci103  3  اللیاقة البدنیة للجمیع  
4  Sci104 3  مھارات التواصل الفعال  
5  Sci105  3  الطاقة المتجددة  
6  Sci106  3  االدارة وتنمیة المجتمع  
7  Sci107 3  البحث العلمي  
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ي الخط   )3 ة ف ة المبین ات الكلی وم متطلب ة العل ي كلی الوریوس ف ة البك یة لدرج ا  ( ة الدراس ص لھ دة 21ویخص اعة معتم  س

 .)3جدول رقم (حسب  )اجباریة

 
  )اجباریة ساعة معتمدة 21(متطلبات كلیة العلوم :)3جدول رقم (

 

الساعات   اسم المساق  رمز المساق  الرقم
  المتطلب السابق  المعتمدة

1  Math101 ) 3  )1تفاصل وتكامل  --- 
2  Phys101 ) 3  )1فیزیاء عامة  --- 
3  Chem101 ) 3  )1كیمیاء عامة  --- 
4  Bio101 ) 3  )1بیولوجیا عامة  --- 
5  Stat101 ) 3  )1مبادئ االحصاء  --- 
6  EES101 ) 3  )1جیولوجیا عامة  --- 
7  CS110 3  البرمجة بلغة مختارة --- 

  ----   21  المجموع
  

 ة معتمدة)ساع 86( علوم األرض والبیئةمتطلبات قسم  )4
  

  في علوم األرض والبیئة راتــشـم العــول رقـدلـم: )4جدول رقم (
 الـمــدلــــول  الرقم  الـمــدلــــول  الرقم

  جیولوجیـــا تطبیقیـــة  5  عامــــة جیولوجیا  0
  ـةـجیـولـوجیــا إقلیمیـ  6  المستحاثات والطبقات  1
  اءـجیوفیـزیـاء وجیـوكیمی  7  المعادن  2
  موضوعـات خاصــــة  8  الصخور  3
 دراســـات خـاصــة  9  تركیبیة ومیدانیـةجیولوجیا   4

  
  ة):ساعة معتمد 86(علوم االرض والبیئة  في التخصص المنفرد )أوال

  
  في علوم األرض والبیئة توزیع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد: )1جدول رقم (

  المجموع  االختیاریة الساعات  اإلجباریةالساعات   المتطلبات
  27  15  12  متطلبات الجامعة
  21  0  21  متطلبات الكلیة
  86  18  68  متطلبات القسم

  134  33  101  المجموع
  
  

  :)ساعة معتمدة 68مساقات إجباریة ()  1(
EES104، EES102، EES105، EES106، Chem105، EES210، EES210L، 
EES211، EES211L، EES213، EES213L، EES220، EES220L، EES222، 
EES222L، EES311، EES311L، EES331، EES331L، EES333، EES333L، 
EES340، EES340L، EES346، EES348، EES348L، EES349، EES349L، 
EES350، EES350L، EES361، EES452، EES452L، EES453، EES453L، 
EES455، EES455L،EES471،EES471L،EES475،EES475L. 
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  :)ساعة معتمدة18مساقات اختیاریة ( ) 2(
  القسم التالیة: اتـالب من مساقـارھا الطـیخت اعة معتمدةـس 15  - أ   

EES201، EES252، EES302، EES302L، EES334، EES385، ES412، 
EES432، EES444، EES474، EES474L، EES479، EES479L، 

EES482، EES484، EES492، EES312، EES491. 
                   

  التالیة:مساقات الت معتمدة یختارھا الطالب من ساعا 3  -ب 
Phys102، Phys103، Phys105، Phys106، Stat105، Stat111، Chem106، 

Chem211، Bio102، Bio105، Bio106، EES211، EES211L، EES251، 
CS130، CIS103، MIS120. 

 
  

  ):تمدةساعة مع 86( :/ الفرعيفي علوم االرض والبیئة التخصص الرئیسي )ثانیًا
  

  توزیع الساعات المعتمدة للتخصص الرئیسي/ الفرعي: )2جدول رقم (
  المجموع  االختیاریة الساعات  اإلجباریة الساعات  المتطلبات

  27  15  12  متطلبات الجامعة
  21  0  21  متطلبات الكلیة

  65  0  65  )الرئیسي التخصص(متطلبات القسم 
  21  -  -  يالتخصص الفرع

  134      المجموع
  
  ):ساعة معتمدة 65التخصص الرئیسي (  )1  

  معتمدة): ساعة 65( إجباریةمساقات 

EES104، EES102، EES105، EES106، Chem105، EES210، EES210L، EES213، 
EES213L، EES220، EES220L، EES222، EES222L، EES311، EES311L، 
EES331، EES331L، EES333، EES333L، EES340، EES340L، EES346، EES348، 
EES348L، EES349، EES349L، EES350، EES350L، EES361، EES452، 
EES452L، EES453، EES453L، EES455، EES455L، EES471، EES471L، 
EES475، EES475L. 

  
 ساعة معتمدة):  21(التخصص الفرعي  )2

  الفرعي.  حسب ما یحدده قسم التخصص

ھا العلوم البیئیة من قسم علـوم األرض والبیئة، وأقسام كلیـة أقسام التخصص  الفرعي ھي أقسام كلیة العلوم بما فی

  تكنولوجیا المعلومات وعلوم الحاسوب.

  
  

  ):ساعة معتمدة 21( علوم االرض التخصص الفرعي فيثالثًا) 

  ): ساعة معتمدة 14( إجباریةمساقات  -أ    

EES102، EES105، EES106، EES210، EES210L، EES220، EES220L، EES340، 

EES340L. 

 
  یختارھا الطالب من المساقات التالیة: )ساعات معتمدة 7( ساقات اختیاریةم - ب  

EES201، EES213، EES213L، EES222، EES222L، EES252، EES302، EES302L، 
EES311، EES311L، EES385، EES491. 
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  لبة القسملط قسم علوم األرض والبیئةیطرحھا التي  االجباریة )المساقات3جـدول رقـم (
  
  الرقم

  
رقم 

  المساق

  
  الساعات  اسم المساق

  معتمدةال

الساعات 
    األسبوعیة

  المتطلب السابق
المساق 
  المكافئ

المساق 
قدیم او 

  عملي  نظري  جدید
1. EES104 قدیم  ب101ع.ب  -  -  3  3  علـوم بیئیـــة 
2. EES101 قدیم  101ع.ج  -  -  3  3  )1( جیولوجیـا عامـة 
3. EES102 3  3  بیئیةا جیولوجیـ  -  EES101  جدید 102ع.ج  
4. EES105 عملي  عامة جیولوجیا

)1(  
1  -  3   EES101  أو الجمع

  بینھما
 قدیم 105ع.ج

5. EES106 عملي  عامة جیولوجیا
)2(  

1  -  3  EES102  أو الجمع
  بینھما

 قدیم 106ع.ج

6. EES107  مقدمة في الجیولوجیا
  (لطلبة الجغرافیا)

 قدیم 107ع.ج  -  -  3  3

7. EES210 2  2  مستحاثات  الفقاریة  -  EES102 
EES210L التزامن

 *مع

 210ع.ج
 
 

  جدید

8. EES210L مستحاثات  الفقاریة 
  عملي

1  -  3  EES210  التزامن*
  مع

  جدید

9. EES211 2  2  التربــة وتلـوثھــا  -  EES211L 
  *التزامن مع

 أ211ع.ب
 

  قدیم

10. EES211L التزامن   3  -  1  عملي التربــة وتلـوثھــا*
 EES211مع

 قدیم

11. EES213  طبقات وجیولوجیا
  تاریخیة

2  2  -  EES210 
التزامن مع  
EES213L 

 213ع.ج
 
 

 جدید

12. EES213L  طبقات وجیولوجیا
  عملي تاریخیة

1  -  3  EES213 التزامن*
 مع

  جدید

13. EES220 2  2  علـم المعـادن  -  EES105  
EES220L التزامن*
 مع

 220ع.ج
 
 

  جدید

14. EES220L 3  -  1  عملي علـم المعـادن  EES220  التزامن*
 مع

  جدید

15. EES222 2  2  بصریات المعادن  -  EES220 
EES222L التزامن*
 مع

 222ع.ج
 
 

  جدید

16. EES222L 3  -  1  عملي بصریات المعادن  EES222  التزامن*
 مع

  جدید

17. EES311 2  2  مستحاثات مجھریة  -  EES210 
EES311L التزامن*
 مع

  جدید 311ع.ج

18. EES311L مستحاثات مجھریة 
  عملي

1  -  3  EES311  التزامن*
 مع

  جدید

19. EES331  الصخور الناریة
  والمتحولـة

3  3  -  EES222 
EES331L التزامن*
 مع

 331ع.ج
 
 

  جدید

20. EES331L  الصخور الناریة
  عمليوالمتحولـة

1  -  3  EES331  التزامن*
 مع

  جدید

21. EES333  الرسوبیات والصخور
  الرسوبیـة

2  2  -  EES331 
EES333L التزامن*
 مع

 333ع.ج
 
 

  جدید

22. EES333L  الرسوبیات والصخور
  عملي الرسوبیـة

1  -  3  EES333  التزامن*
 مع

  جدید

23. EES340 ) 2  2  )1جیولوجیا تركیبیـة  -  EES106،EES213 جدید 340ع.ج  
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  الرقم

  
رقم 

  المساق

  
  الساعات  اسم المساق

  معتمدةال

الساعات 
    األسبوعیة

  المتطلب السابق
المساق 
  المكافئ

المساق 
قدیم او 

  عملي  نظري  جدید
EES340L التزامن*
 مع

 

24. EES340L  جیولوجیا تركیبیـة
  عملي)1(

1  -  3  EES340 التزامن*
 مع

  جدید

25. EES346  12  -  4  میدانیةجیولوجیا  EES333،EES340 قدیم 346ع.ج  
26. EES348  نظم المعلومات

  الجغرافیة
2  2  -  EES340 

EES348L التزامن*
 مع

  348ع.ج
 

  جدید

27. EES348L  نظم المعلومات
  الجغرافیة عملي

1  -  3  EES348  التزامن*
 مع

  جدید

28. EES349 في  االستشعار عن بعـد
  الجیولوجیا

2  2  -  EES348 
EES349Lمن *التزا
 مع

  349ع.ج
  

  جدید

29. EES349L في  االستشعار عن بعـد
  الجیولوجیا عملي

1  -  3  EES349  التزامن*
 مع

  جدید

30. EES350 ) 2  2  )1جیولوجیا اقتصادیة  -  EES333 
EES350L التزامن*
 مع

  350ع.ج
  

  جدید

31. EES350L  جیولوجیا اقتصادیة
  )عملي1(

1  -  3  EES350  التزامن*
 مع

  جدید

32. EES361 3  3  ا األردنجیولوجی  -  EES333 قدیم  361ع.ج  
33. EES452 2  2  تطبیقیة ھیدروجیولوجیا  -  EES333 

EES452L التزامن*
 مع

  جدید 452ع.ج

34. EES452L تطبیقیة  ھیدروجیولوجیا
  عملي

1  -  3  EES452  التزامن*
 مع

  جدید

35. EES453 2  2  جیولوجیا البترول  -  EES333 
،EES340 

EES453L التزامن*
 مع

  453ع.ج
  

  جدید

36. EES453L 3  -  1  عملي جیولوجیا البترول  EES453 التزامن*
 مع

  جدید

37. EES455 2  2  جیولوجیا ھندسیة  -  EES333 
EES455L التزامن*
 مع

  455ع.ج
  

  جدید

38. EES455L 3  -  1  عملي جیولوجیا ھندسیة  EES455 التزامن*
 مع

  جدید

39. EES471 2  2  جیوفیزیاء تطبیقیة  -  EES340 
EES471L التزامن*
 مع

  471ع.ج
  

  جدید

40. EES471L 3  -  1  جیوفیزیاء تطبیقیة عملي  EES471  التزامن*
 مع

  جدید

41. EES475 2  2  مبادئ الجیوكیمیاء  -  EES333 
EES475L التزامن*
 مع

  جدید  475ع.ج

42. EES475L 3  -  1  عملي مبادئ الجیوكیمیاء  EES475 التزامن*
 مع

  جدید

  *التزامن الول مرة*
  

  لطلبة القسم قسم علوم األرض والبیئةیطرحھا التي  ختیاریةاال المساقات: )4جـدول رقـم (
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  الرقم

  
  رقم المساق

  
  الساعات  اسم المساق

  معتمدةال

الساعات 
  األسبوعیة

  
المساق   المتطلب السابق

  المكافئ

المساق 
قدیم او 

  عملي  نظري  جدید
1. EES201  الفلك في

  الجیولوجیا
3  3 -  EES102   جدید  

2. EES252 3  3  یاھیدرولوج  -  EES102 قدیم  252ع.ج 
3. EES302 2  2  المساحـة  -  EES106 

EES302L التزامن*
 مع

أ 302ع.ج
 302ع.ج

  

  جدید

4. EES302L 3  -  1  عملي المساحـة  EES302 التزامن*
 مع

  جدید

5. EES312  المناخ واألرصاد
  الجویة

3  3  -  Department 
approval 

  جدید  311ع.ب

6. EES334  الكربونات
  والمتبخرات

3  3  -  EES333 جدید 334ع.ج  

7. EES385  طرق البحث
العلمي في 
  الجیولوجیا

3  3  -  EES333،EES340 جدید 385ع.ج  

8. EES412 3  3  علم البیئة القدیمة  -  EES333 قدیم 412ع.ج 
9. EES432  الصخور والمعادن

  الصناعیة
3  3  -  EES350 قدیم  432ع.ج  

10. EES444 3  3  األرض ةتكتونی  -  EES340 جدید 444ع.ج  
11. EES474 2 2  جیوفیزیاء ھندسیة -  EES471 

EES474L التزامن*
 مع

  جدید  474ع.ج

12. EES474L جیوفیزیاء ھندسیة 
  عملي

1 - 3  EES474 التزامن*
 مع

  جدید

13. EES479  جیولوجیا تحت
سطحیة وجس 

  اآلبار

2  2  -  EES471 
EES479L التزامن*
 مع

  جدید  479ع.ج

14. EES479L  جیولوجیا تحت
سطحیة وجس 

  يعمل اآلبار

1  -  3  EES479  التزامن*
 مع

  جدید

15. EES482 3  3  جیولوجیا البحار  -  EES333 قدیم 482ع.ج 
16. EES484 3  3  علم الزالزل  -  EES340 جدید  484ع.ج  
17. EES491 في  نـــــدوة

  الجیولوجیا
1  1  -  EES346 قدیم أ491ع.ج 

18. EES492 مواضیع خاصة  
  في الجیولوجیا

3  3  -  EES333 قدیم ت492ع.ج 

  
  زامن الول مرة**الت

  
  مالحظة : یشترط التزامن ما بین الجزء النظري والعملي للطالب الذي یسجل المساق للمرة االولى.  *
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  لالقسام االخرىقسم علوم األرض والبیئة یطرحھا  التي  االجباریة المساقات:)5جـدول رقـم (
  

EES107 (لطلبة الجغرافیا) 3  مقدمة في الجیولوجیا  
  
  

  ):ساعة معتمدة 21التخصص الفرعي في العلوم البیئیة ( رابعا)
 :مدة)معت اتساع 15مساقات إجباریة (   - أ

EES104، EES211، EES211L، EES251، EES323، EES363 
  

 :مالحظة 
بدال من 316EESفرعي علوم البیئة یأخذ الطالب مساق /اذا كان تخصص الطالب الرئیسي علوم االرض والبیئة

EES104.  
  
  التالیة:مساقات المن  ): یختارھا الطالبساعات معتمدة 6ات اختیاریة (مساق - ب  

EES255، EES312، EES316، EES325، EES328، EES351، EES357، EES362، EES365، 
EES38 2،  EES391، EES392، EES399.  

 
 

  في العلوم البیئیة راتـعشـم الــول رقـدلـم: )6جـدول رقـم (
  

 الـمــدلــــول  قمالر  الـمــدلــــول  الرقم
  میـــــاه وھــــــواء  5  بیئـــــة عــامــــة  0
  إدارة وحمایـــة البیئــــة  6  منــــاخ وتـربـــــة  1
  الموارد والثروات الطبیعیـــة  7  تلــوث ومخاطـر البیئــة  2
  طـاقــــة  8  -------------   3
  بحث أو ندوة أو مواضیع خاصة  9  -------------   4

  
    

  في العلوم البیئیة قسم علوم األرض والبیئة  یطرحھاالتي االجباریة المساقات : )7جـدول رقـم (
  

  الساعات  اسم المساق  رقم المساق  الرقم
  معتمدةال

الساعات 
المساق   المتطلب السابق  األسبوعیة

  المكافئ

المساق 
قدیم او 

  عملي  نظري  جدید
1  EES104 قدیم  ب101بع.  -  -  3  3  علـوم بیئیـــة  

3  EES211 التزامن مع  -  2  2  التربــة وتلـوثھــا* 
EES211L أ211ع.ب 

 جدید

4  EES211L التربــة وتلـوثھــا 
*التزامن   3  -  1  عملي

 جدید EES211مع

5  EES251  األنظمة المائیة
 قدیم أ251ع.ب  -  -  3  3  وتلوثھا

6  EES323  اإلدارة المتكاملة
  جدید  323ع.ب  ة القسمموافق  -  3  3  للنفایات الصلبة

7  EES363 جدید  361ع.ب  موافقة القسم  -  3  3  إدارة األنظمة البیئیة  
 

  *التزامن الول مرة*
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  في العلوم البیئیة قسم علوم األرض والبیئة  یطرحھاالتي االختیاریة المساقات : )8جـدول رقـم (
 

رقم   الرقم
  الساعات  اسم المساق  لمساقا

  معتمدةال

الساعات 
المتطلب   وعیةاألسب

  السابق
المساق 
  المكافئ

المساق 
قدیم او 

  عملي  نظري  جدید
1  EES103  قدیم أ101ع.ب  -  -  3  3  )1( البیئةعلـوم 
2  EES255 قدیم 255ع.ب  -  3  -  1  مختبركیمیائیة المیاه 
3  EES312 جدید  311ع.ب  موافقة القسم  -  3  3  المناخ واألرصاد الجویة  
4  EES316 3  3  ر البیئيتقییم األث  -  EES104  قدیم 316ع.ب 
5  EES325 قدیم 325ع.ب  موافقة القسم  -  3  3  تلــوث الھـــواء 
6  EES328 قدیم 328ع.ب  موافقة القسم  -  3  3  ـيالتلـوث اإلشعاع 
7  EES351 قدیم 351ع.ب  موافقة القسم  -  3  3  ـةــالبیئـة البحری 

8  EES357  الخزانات المائیة
 قدیم 357ع.ب  EES 251  -  3  3  )الســــــدود(

9  EES362 قدیم 362ع.ب  -  -  3  3  ـةـحمایــة البیئ 

10  EES365  إدارة المیاه العادمة
 قدیم 365ع.ب EES104  -  3  3 المنزلیة

11  EES382  مصادر الطاقة وآثارھا
 قدیم 381ع.ب EES104  -  3  3  البیئیة

12  EES391 قدیم 391بع.  موافقة القسم  -  1  1  في البیئة نــــــــدوة 
13  EES392 قدیم 392ع.ب  موافقة القسم  -  3  3  في البیئة مواضیـع خاصـة 
14  EES399 قدیم 399ع.ب  موافقة القسم  -  3  3  في البیئة بحـــــــث 

  
  

 : تكافؤ المساقات)9جدول رقم(
في  رقم المساقرمز و 

  الخطة الجدیدة
المكافيء  رقم المساقرمز و 

  في الخطة القدیمة
EES103 أ101.ب ع  
EES104 ب101ع.ب  
EES101  101ع.ج  
EES102  102ع.ج 

105EES  105ع.ج 
106EES  106ع.ج 
107EES  107ع.ج 
201 EES  الیوجد 
210 EES  210ع.ج EES210L  

EES211  أ211ع.ب EES211L  
EES213  213ع.ج 

 EES213L  
EES220  220ع.ج 

 EES220L  
EES222  222ع.ج 

 EES222L  
EES251  . أ251ب ع 

252 EES   252ع .ج 
255 EES   255ع .ب 



 
 

89 
 

في  رقم المساقرمز و 
  الخطة الجدیدة

المكافيء  رقم المساقرمز و 
  في الخطة القدیمة

EES302   302ع.ج ،أ302ع.ج EES302L  
EES311  311ع.ج 

 EES311L  
EES312  311ع.ب 

316 EES  316ع.ب 
EES323  323ع.ب 

325 EES  325ع .ب  
328 EES  328ع.ب  

EES331  331ع.ج  EES331L  
EES333  333ع.ج  EES333L  

334 EES  334ع.ج  
EES340  340ع.ج  EES340L  

346 EES  346ع.ج  
EES348  348ع.ج  EES348L  
EES349  349ع.ج  EES349L  
EES350  350ع.ج  EES350L  

351 EES  351ع.ب  
357 EES  357ع .ب  
361 EES  361ع.ج  
362 EES  362ع .ب  

EES363  361ع .ب  
365 EES 365ع .ب  

EES382  381ع.ب  
385 EES  385ع.ج  
391 EES  391ع .ب  
392 EES  392ع .ب  
399 EES  399ع .ب  
412 EES  412ع.ج  
432 EES  432ع.ج 

EES444  444ع.ج 
EES452  452ع.ج EES452L 
EES453  453ع.ج 

 EES453L  
EES455  455ع.ج  EES455L  
EES471  471ع.ج EES471L  
EES474  474ع.ج 
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في  رقم المساقرمز و 
  الخطة الجدیدة

المكافيء  رقم المساقرمز و 
  في الخطة القدیمة

EES474L  
EES475  475ع.ج EES475L  
EES479  479ع.ج EES479L  

482 EES  482ع.ج 
484 EES  484ع.ج 

EES491  أ491ع.ج 
EES492  ت492ع.ج 

  
  

  والبیئة أعضاء ھیئة التدریس في قسم علوم االرض
 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم

 wsaqqa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ وليد عبدالقادر محمود السقا
 awawdeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مهيب محمد حمدان عواودة

 samehgh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ سامح حسين مفلح غرايبه
 matallah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد يوسف صالح عطااهللا

 Rafie@yu.edu.jo دكتوراه استاذ رافع عارف قاسم شناق
 nrouf@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نبيل سيف الدين عبدالرءووف عبدالرحمن

 rjaradat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك الكريم رشيد جراداترشيد عبد
 kalqudah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك خلدون عبدالكريم سالم القضاة
 taaniun@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمد عبدالكريم عايد الطعاني
 maltamimi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمود حامد محمود التميمي

 Saeb@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك صائب عبدالقادر الرشيد الشريده
 nazem@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك نازم منصور نهار الردايده
 talalmom@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك طالل محمد احمد المومني

 sanaa.owdat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد سناء عبدالرؤوف خلف عودات
 abd_rawabdeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبداهللا مصطفى محمد الروابده

 abeer.h@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبير عبدالجبار علي الحمد
 a.alzoubi@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبير اسماعيل عبد الحميد الزعبي

 muhammadaaj@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد عبدالرحمن محمد خواجه
 quran@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس امجد خليل عايش القرعان

 hussienh@yu.edu.jo بكالوريوس مساعد تدريس حسين محمد عرقوب حسين
 jnazal@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس جمال صبحي سعيد نزال

 adeeb@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس اديب سلطان محمد الطعاني
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  ة اآلدابــكلي

تخصصات في العلوم واآلداب واالقتصاد والعلوم  ) 1976ضمت كلیة العلوم واآلداب في العام الذي تأسست فیھ الجامعة ( 

ام            ت ع ي تأسس ة اآلداب الت واة كلی ة ن انیة واالجتماعی وم اإلنس ة والعل ة اإلنجلیزی اإلداریة وكانت دوائر اللغة العربیة واللغ

 .م1981

ا بعد ذلك دوائر الصحافة واإلعالم والتربیة الریاضیة والفنون الجمیلة والتاریخ واللغات الحدیثة. وفي عام كما استحدثت فیھ

 .كلیة التربیة والفنون. 2           .كلیة اآلداب .1 :صدر قرار مجلس التعلیم العالي بإحداث كلیتین ھما 1988

ي: اللغ        ة ھ ام أكادیمی ة أقس ى خمس ة اآلداب عل اریخ،       اشتملت كلی حافة واإلعالم، والت ة، والص ة اإلنجلیزی ة، واللغ ة العربی

 :واللغات الحدیثة، ثم أنشىء في الكلیة قسمان جدیدان ھما

.(تم تعدیل االسم إلى قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعیة في عام الجامعي 1991/1992قسم علم االجتماع في عام  .1

 .1991/1992في عام قسم العلوم السیاسیة  .2 .)2006/2007

 .فأصبح عدد األقسام األكادیمیة في الكلیة تسعة، تمنح الطلبة الملتحقین فیھا درجة البكالوریوس في اآلداب

، 1981/1982وتنبھت الكلیة إلى أھمیة برامج الدراسات العلیا فبدأت ببرامج الماجستیر في أقسام اللغة العربیة وآدابھا عام 

ام  اریخ ع ام   ،1987/1988والت ا ع ة وآدابھ ة اإلنجلیزی ام  1988/1989واللغ اع ع م االجتم یة وعل وم السیاس ، والعل

، وفي قسم التاریخ بدءا 1994/1995، ثم تلتھا برامج الدكتوراه في قسم اللغة العربیة بدءا من الفصل األول 2000/2001

 .2000/2001من الفصل األول 

ا الموارد    أدركت كلیة اآلداب حاجة المجتمع المحلي إلى إع داد وتدریب الكفاءات العلمیة في الجغرافیا السیاحیة، وجغرافی

ي قسم    المائیة والسكان فأضافت مسارا جدیدا في تخصص نظم المعلومات الجغرافیة والتخطیط المكاني، فبدأت الدراسة ف

 .2000/2001الجغرافیا ابتداء من الفصل األول 

ًا،       واستكملت الكلیة تخصصاتھا بتدریس اللغتین یا أو فرعی ردًا أو رئیس ًا منف ا تخصص العبریة والفارسیة، باعتبار كل منھم

إلى جانب اللغة التركیة واالوردیة، أو السریانیة، أو الحبشیة وفق الخطة الدراسیة لقسم اللغات السامیة والشرقیة اعتبارا من 

 .2000/2001الفصل األول 

ي  2001ألول لجمعیة كلیات اآلداب في الجامعات العربیة عام وقد استضافت كلیة اآلداب المؤتمر التأسیسي ا م، وشارك ف

ة         53ھذا المؤتمر ( ة الیرموك/ كلی ي جامع ة ف ر الجمعی أن یكون مق ) عمید كلیة آداب في الجامعات العربیة، واتخذ قرار ب

داء  2002اآلداب. وفي عام  ي     استضافت عمادة كلیة اآلداب لقاء جمع األمین العام للجمعیة بعم اء ف ات اآلداب األعض كلی

ة     ات جمعی ة حولی الجمعیة حیث تدارسوا شؤون الجمعیة، وانتخبوا اللجنة التنفیذیة، وقاموا بتسمیة أعضاء ھیئة تحریر مجل

 .كلیة اآلداب
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 : تم إجراء بعض التغییرات على الھیكل التنظیمي للكلیة على النحو اآلتي 2008/2009وفي بدایة العام الدراسي 

 " تم تحویل قسم الصحافة واإلعالم إلى كلیة مستقلة تسمى " كلیة اإلعالم . 2 .م استحداث قسم الترجمةت. 1

  .فأصبح عدد األقسام في الكلیة تسعة أقسام، تمنح الطلبة الملتحقین فیھا درجة البكالوریوس في اآلداب

  

  

Art.fac@yu.edu.jo  

  2620فرعي  0096227211111ھاتف 

  

  

  یمیةاألقسام األكاد

 قسم اللغة العربیة وآدابھا 

 قسم اللغھ االنجلیزیھ وادابھا 

 قسم التاریخ 

 قسم اللغات الحدیثة 

 قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعیة 

 قسم العلوم السیاسیة 

 قسم اللغات السامیة والشرقیة 

 قسم الجغرافیا 

 قسم الترجمة 
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  قسم اللغة العربية وآدابها
ة سنة        یس الجامع ع تأس ا م ة وآدابھ ة العربی م اللغ ة    1976أنشئ قس ن طلب وج األول م د تخرج الف ة اآلداب وق من كلی ، ض

امج  1981م، وفي شباط 1980البكالوریوس فیھ سنة  تح برن ا:         م افت ي تخصصین ھم ة الماجستیر ف ا لدرج ات العلی الدراس

ي شباط        ، "األدب والنقد" ا ف ت باكورتھ ائل الماجستیر كان ن رس "واللغة والنحو"، وقد نوقش في القسم حتى اآلن المئات م

شھر  افتتح القسم برنامج الدكتوراه في تخصص األدب والنقد، و نوقشت أول رسالة دكتوراه في 1991م . وفي عام 1983

. وقد أسس القسم 1998. وقد أقر برنامج دكتوراه اللغة والنحو و برنامج الدكتوراه في اللغویات التطبیقیة في عام 1997أب 

ة والمعاھد    عالقات وثیقة مع عدد من األقسام المماثلة في الجامعات العربیة واألجنبیة توجت باتفاقیات التعاون بین الجامع

 .العلیا في مالیزیا

ن      1987القسم منذ عام یقوم  رة م ي الفت بعقد مؤتمر النقد األدبي كل سنتین مرة في رحاب الجامعة. وعقد المؤتمر األول ف

 .م ثم توالي عقد ھذا المؤتمر20-23/7/1987

  

Arabic.dept@yu.edu.jo  

  2731فرعي 0096227211111ھاتف 
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  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في قسم اللغة العربية

  نح درجة البكالوریوس في اآلداب من قسم اللغة العربیة وآدابھا بعد إتمام المتطلبات التالیة:تم

اعة ) 132(  ھو تخصص اللغة العربیة في البكالوریوس درجة على للحصول المعتمدة الساعات لعدد االدنى الحد یكون  س

  :التالي النحو على موزعة

 عدد الساعات المعتمدة المتطلب

 ساعة 27 جامعةمتطلبات ال

 ساعة 21 متطلبات الكلیة

 ساعة 84 )وجدت ان( والمساندة واالختیاریة االجباریة التخصص باتلمتط

 - )ان وجدت(مواد حرة 
  

على  معتمدة ساعة) 12( لھا تخصص: اجباریة متطلبات:وتشمل معتمدة ساعة) 27( لھا تخصص: الجامعـة متطلبات
  النحو التالي:

  
خارج كلیتھ في أحد المجاالت على النحو  من الطالب یختارھا معتمدة ساعات) 15( لھا تخصص: اختیاریة متطلبات

  التالي:

 عدد الساعات المساقات اإلنسانیة رمز المساق

Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 

Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

Hum 104 3 الفن والسلوك 

Hum 105 اإلنسانیة الحضارة في االردن إسھام  3 

Hum 106 اإلنسانیة الثقافات دراسة في مقدمة  3 

Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

Hum 108 3 مھارات التفكیر 
  

 المتطلب سابق عدد الساعات م المساقاس رقم  رمز المساق

AL 101  1لغة عربیة  3  

EL 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  

PS 102 3 التربیة الوطنیة  

MILT 100 3 علوم عسكریة  

EL 99  إستدراكي –مھارات لغة إنجلیزیة   استدراكي 

AL 99  استدراكي –لغة عربیة   استدراكي 

COMP 99  كيإستدرا –مھارات حاسوب.   استدراكي 
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 عدد الساعات المساقات العلمیة رمز المساق

Sci 101 3 البیئة والصحة العامة 

Sci 102 لمعلومات والمجتمعتكنولوجیا ا  3 

Sci 103 3 اللیاقة البدنیة للجمیع 

Sci 104 3 مھارات التواصل الفعال 

Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

Sci 106 3 اإلدارة وتنمیة المجتمع 

Sci 107 3 البحث العلمي 
  
  

  ساعة معتمدة  21: متطلبات الكلیة

  
  ) االجباري( الكلیة متطلبات

  ) معتمدة ساعة 15(
  

  
SOC 101 )االجتماع علم الى مدخل(    

ENGL 105  )لغویة مھارات(  
ARAB 107  )التعبیر و الكتابة فن(  

HIST 151  )االسالمیة الحضارة تاریخ(  
SCI 108  ) 2مھارات الحاسوب(   

   االختیاري الكلیة متطلبات
  ) معتمدة ساعات 6( 
  
  
  
  

  یختارھا الطالب من احدى المجموعات التالیة:
1- ARAB 108; HISTORY 229; HISTORY 231; PS 101; PS 106; 

GEO 100 
2- TURK 101; PER 111; HEB 111  
3- FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; ITAL 110; 

KORE 110; CHIN 110 
  

 

ساعة معتمدة 84:  متطلبات القسم  

معتمدة ساعة 72: اإلجباریة القسم متطلبات  
 

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق رمز المساق
ARAB 211 ) المرفوعات1نحو (  
ARAB 220 الشعر الجاھلي  
ARAB 221 الشعر اإلسالمي واألموي ARAB220 
ARAB 222 النثر العربي القدیم  
History 226 تاریخ المغرب واألندلس  
ARAB 241 العروض واإلیقاع الشعري  
ARAB 242 المكتبة العربیة  
ARAB 312 ) المنصوبات2نحو (  ARAB211 
ARAB 313 الصرف   
ARAB 314 اللسانیات  ARAB312 
ARAB 320 ) 1الشعر العباسي( ARAB 221 
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 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق رمز المساق
ARAB 331 النقد القدیم ARAB320 
History 332 تاریخ العرب الحدیث  
ARAB 410 ) 3نحو(  

 التوابع والمجرورات واألسالیب النحویة
ARAB 312 

ARAB 411 العربیة لغةال فقھ  
ARAB 413 ) نحو األدوات4نحو ( ARAB 331 
ARAB 420 الشعر األندلسي والمغربي ARAB320 
ARAB 422 ) 1الشعر الحدیث( ARAB 320 
ARAB 424 ) 1النثر الحدیث( ARAB 320 
ARAB 425 ) 2النثر الحدیث( ARAB 424 
ARAB 426 األدب المقارن ARAB 425 
ARAB 431 ربیةالبالغة الع  
ARAB 432 النقد الحدیث  
ARAB 440 مناھج البحث في األدب واللغة  

  

  :التالیة المساقات من الطالب یختارھا  معتمدة ساعات  12:  االختیاریة القسم متطلبات
 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق رمز المساق
ARAB 223 قضایا األدب الجاھلي  
ARAB 315 رقیةلغة سامیة أو ش   
ARAB 316 المعجمیة والمصطلحیة  
ARAB 321 ) 2الشعر العباسي(  ARAB320 
ARAB 322 أدب الفرق اإلسالمیة  
ARAB 323 أدب الحروب الصلیبیة  
ARAB 332 علوم القرآن والحدیث  
ARAB 412 المدارس النحویة  
ARAB 414 ) نحو وظیفي5نحو (   
ARAB 415 حوكتاب خاص في اللغة أو الن   
ARAB 416 بحث في اللغة  
ARAB 417 موضوعات خاصة  
ARAB 421 النثر األندلسي والمغربي ARAB 222 
ARAB 423 ) 2الشعر الحدیث(  ARAB422 
ARAB 427 أدب العصور المتتابعة  
ARAB 428 السردیات في األدب العربي القدیم  
ARAB 429 األدب الحدیث في األردن  
ARAB 434  القرآني والنبويالبیان   
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  أعضاء ھیئة التدریس في قسم اللغة العربیة وآدابھا
 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 safa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ فيصل ابراهيم رشيد صفا

 abdalqader.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالقادر مرعي العلي بني بكر
 Mukhaimar@yu.edu.jo دكتوراه ستاذا مخيمر صالح موسى يحيى

 mayyousef@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مى احمد محمد يوسف
 khalaf_kh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خلف خازر ملحم الخريشه

 sheikla@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خليل محمد خليل الشيخ خليل
 rmousa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ موسى سامح ارشيد ربابعه

 haddadn@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نبيل يوسف صالح حداد
 aqtashabdul@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالحميد محمد سلمان االقطش

 shanwan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ يونس خيرو شنوان شديفات
 zazzubia@yu.edu.jo دكتوراه استاذ زياد صالح المحمود الزعبى
 irramini@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مينىعرسان حسين عرسان الرا

 amalnas@yu.edu.jo دكتوراه استاذ امل طاهر محمد نصير
 b.quttous@yu.edu.jo دكتوراه استاذ بسام موسى عبدالرحمن قطوس

 fayezaref@yu.edu.jo دكتوراه استاذ فايز عارف سليمان القرعان
 mdarabseh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمود محمد حسن درابسه
 jaafrehm@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ماجد ياسين كريم الجعافره

 yousef.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ يوسف مسلم عبدالقادر ابوالعدوس
 yahya.a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ يحيى عطية السالم عبابنة

 hydr@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك مصطفى طاهر احمد الحيادره
 hamedk@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك د كساب عياط الحبيالنحام

 ahadrusi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك سالم مرعى حسين الهدروسى
 ahmad_d@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمد محمد ذيب ابودلو

 zmohammad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد خالد االحمد الزعبى
 mahmoud.khresat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد لم عيسى خريساتمحمود سا

 khalid.bnidomi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد خالد قاسم حسين بني دومي
 talafheh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد امجد عيسى قاسم طالفحه
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  قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها

ة      1976بھا منذ تأسیسھ مع نشأة الجامعة عام یقوم قسم اللغة االنجلیزیة وآدا ي اللغ اقات ف ص بمس على تزوید طلبة التخص

ة           ن إعداد طلب ة، وفضال ع ة والكتاب ارن والترجم ي واألدب المق االنجلیزیة واللغویات واألدب االنجلیزي واألدب األمریك

لجامعة من خالل التخصص الفرعي في التخصص للحصول على درجتي البكالوریوس والماجستیر، فإن القسم یخدم طلبة ا

  .اللغة االنجلیزیة

ویحصل الطالب في أي منھا على ، في الدراسات العلیا األول في اللغویات والثاني في األدب والنقد   یطرح القسم برنامجین

ًا    ) ساعة معتمدة واجتیاز امتحان شامل أو كتابة أطروحة. وكان القسم یطرح33درجة الماجستیر بعد إتمامھ ( ًا ثالث برنامج

في تخصص ماجستیر الترجمة منذ أوائل التسعینات إلى حین انتقال ھذا التخصص إلى قسم الترجمة من بدایة العام الجامعي 

 .م2.11./2.1

اون    یعد ھذا القسم من أكبر األقسام في الجامعة، وتحقیقا ألھداف الجامعة في خدمة المجتمع یساھم القسم منذ تأسیسھ بالتع

ي األردن     مع م ذھا المركز ف ي ینف ركز االستشارات وخدمة المجتمع في إعداد وتطویر وتدریس برامج اللغة االنجلیزیة الت

ولقطاعات مختلفة حسب الحاجة لكل منھا، وقد غطت ھذه البرامج احتیاجات قطاعات المھندسین واألطباء وموظفي البنوك 

  .تعلیمھم في الخارج وفنیي الشركات وطلبة المدارس والراغبین في إكمال

ة التدریسیة وبحوثھم،      اء الھیئ من ضمن أنشطة القسم موسم ثقافي تلقى فیھ سلسلة من المحاضرات تعكس اھتمامات أعض

م مؤتمرا      د القس ان یعق ویعقد القسم عددا من الندوات كما یتم عرض أفالم وأشرطة فیدیو لروائع األدب االنجلیزي، كذلك ك

  .عى لھ باحثون من الجامعات العربیة والغربیة في حقول اللغة واألدب والترجمةعالمیا مرة كل عامین ید

أما خریجو القسم من حملة البكالوریوس والماجستیر فھم اآلن یشكلون نسبة كبیرة من أعضاء ھیئة التدریس (حملة دكتوراه 

 .وجیا وفیالدلفیا وجدارا ومؤتةوماجستیر) من مختلف الرتب في معظم الجامعات األردنیة وبخاصة العلوم والتكنول

  

English.dept@yu.edu.jo  

  2631/4101فرعي  0096227211111ھاتف 
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  اللغة اإلنجليزية وآدابها قسم في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس
 

  اتمام المتطلبات التالیة:  تمنح درجة البكالوریس في اللغة االنجلیزیة و ادابھا بعد

الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات منح درجة البكالوریس في جامعة الیرموك الصادرة بموجب نظام منح الدرجات  .1

  . 1976لسنة  76العلمیة و الشھادات في جامعة الیرموك رقم 

  حسب قرار مجلس التعلیم العالي. معتمدة ساعة  27. متطلبات الجامعة المبینة في التعلیمات المذكورة اعاله و عددھا 2

  ساعة معتمدة.  21. متطلبات كلیة االداب المبینة في الخطة الدراسیة لدرجة البكالوریس في كلیة االداب و عددھا 3

  (مسارات استرشادیة للطلبة)      Tracks -- االتیة المساراتفي  ساعة معتمدة 75و ھي  االجباریة التخصص. متطلبات 4

  Literary Appreciation (18 Cred.Hrs.)ساعة معتمدة   18: و یخصص لھا لتذوق االدبي. اأ

  Literary Analysis (15 Crd. Hrs.) ساعة معتمدة. 15: و یخصص لھا التحلیل االدبي ب.

 Language Skills (18 Cred. Hrs.)ساعة معتمدة.  18: و یخصص لھا المھارات اللغویةج. 

   Linguistics (15 Cred. Hrs.)ساعة معتمدة.  15: و یخصص لھا اتــــویــاللغد. 

  Cred. Hrs.(Supporting courses 9ساعات معتمدة ( 9: و یخصص لھا مساقات مساندةھـ. 

لالدب و اللغة  یختارھا الطالب من مجموعة المساقات االختیاریة معتمدة اتساع 9لھا  یخصصو اختیاریة متطلبات. 5
  . (اللغویات)

 

 * مالحظة: متطلبات التخصص المذكورة اعالة غطت المجاالت المعرفیة التالیة حسب متطلبات ھیئة االعتماد. 

  ساعة معتمدة)  21أ. المھارات اللغویة (

  ساعات معتمدة)  9ب. الدراسات الصوتیة (

  ساعة معتمدة)  12لغویة (الدراسات الج. 

  ساعة معتمدة)  24دبیة (االدراسات الد. 

  ساعة معتمدة).   9مساندة (الاقات مسالھـ. 
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  متطلبات الجامعـة  .1
  ) ساعة معتمدة وتشمل:27تخصص لھا (     

  على النحو التالي:) ساعة معتمدة 12تخصص لھا ( :متطلبات اجباریة

 
رمز 

 متطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رقم المساق

AL 101  3 1لغة عربیة  

EL 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  

PS 102 3 التربیة الوطنیة  

MILT 100 3 علوم عسكریة  

EL  99   مھارات لغة إنجلیزیة– 
  إستدراكي.

  استدراكي

AL  99   استدراكي  استدراكي –لغة عربیة  

COMP  99   مھارات حاسوب– 
  إستدراكي.

  استدراكي

 
 
 

ن   15تخصص لھا ( : متطلبات اختیاریة ب م ارج  ) ساعات معتمدة یختارھا الطال االت     خ ي أحد المج ھ ف ى النحو   كلیت عل
  التالي:

 عدد الساعات المساقات اإلنسانیة رمز المساق
Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 
Hum102 3 المواطنة واالنتماء 
Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 
Hum 104 3 الفن والسلوك 
Hum 105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
Hum 106 دراسة الثقافات اإلنسانیة مقدمة في  3 
Hum 107 3 حقوق اإلنسان 
Hum 108 3 مھارات التفكیر 
 عدد الساعات المساقات العلمیة رمز المساق
Sci 101 3 البیئة والصحة العامة 
Sci 102 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 
Sci 103 3 اللیاقة البدنیة للجمیع 
Sci 104 3 مھارات التواصل الفعال 
Sci 105 3 الطاقة المتجددة 
Sci 106 3 اإلدارة وتنمیة المجتمع 
Sci 107 3 البحث العلمي 
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 * متطلبات كلیة االداب المبینة في الخطة الدراسیة لدرجة البكالوریس في كلیة االداب و عددھا 21 ساعة معتمدة.
  

  ساعة معتمدة  21: متطلبات الكلیة

  الكلیة (االجباري)متطلبات 

  ساعة معتمدة) 15(

  

  
SOC 101  (مدخل الى علم االجتماع)  

ENGL 105 (مھارات لغویة)  

ARAB 107  (فن الكتابة و التعبیر)  
HISTORY 121 (تاریخ الحضارة العربیة االسالمیة)  

Sci 108  2(مھارات الحاسوب (  

  الكلیة االختیاريمتطلبات 

  ساعات معتمدة) 6(

  ت التالیة:یختارھا الطالب من احدى المجموعا
  

1.  ARAB 108; HISTORY 229; HISTORY 231; PS 101; 
PS106; GEO 100 

2. TURK 101; PER 111; HEB 111  
3. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; 

ITAL110; KORE 110; CHIN 110 

 
 

  مواد یطرحھا قسم اللغة االنجلیزیة و ادابھا: 
 مساق اجباري لطلبة كلیة االداب .1
  

Course Number Course Title Pre-requisite  Language # of Credit 

ENGL 105 English Language Skills 
 English 3 --   مھارات اللغة االنجلیزیة

 
 

  وفق الترتیب اآلتي:  ) ساعة معتمدة84( ھة و ادابھا ویخصص لیاللغة االنجلیز برنامجمتطلبات 
  

 ) ساعة معتمدة وھي:75إجباریة (مساقات   . أ
 

Course 
Number Course Title Pre-requisite Language # of 

Credit 
ENGL 103 Introduction to Literature  English 3 
ENGL 106 Introduction to Short Fiction ENGL 103 English 3 
ENGL 101 English Grammar  English 3 
ENGL 102 Reading Skills  English 3 
ENGL 104 Listening and Speaking  English 3 
ENGL 203 English Sounds and Practice  English 3 
ENGL 204 Paragraph Writing  ENGL 101+102 English 3 
ENGL 205  Essay Writing  ENGL 204 English 3 
ENGL 211 Survey of British Literature (1) 

Before the Romantic Period ENGL 103 English 3 

ENGL 212 Survey of British Literature (2) Since 
the Romantic Period ENGL 211 English 3 

ENGL 213 Survey of American Literature ENGL 103 English 3 
ENGL 214 World Literature ENGL 103 English 3 
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Course 
Number Course Title Pre-requisite Language # of 

Credit 
ENGL 220 English Phonetics ENGL 203 English 3 
ENGL 321 Introduction to Linguistics ENGL 220 English 3 
ENGL 323 English Syntax ENGL 321 English 3 
ENGL 330 Writing about Literature ENGL 103 + 

205 English 3 

ENGL 331 Literary Criticism ENGL 211 + 
213 English 3 

ENGL 354 Introduction to Cultural Studies ENGL 212+214 English 3 
ENGL 406 Research Writing ENGL 205 English 3 
ENGL 422 English Morphology ENGL 321 English 3 
ENGL 424 Semantics and Pragmatics ENGL 321 English 3 
ENGL 432 Studies in the Novel ENGL 106 + 

212+213 English 3 

ENGL 433 Studies in Drama ENGL 106 + 
212+213 English 3 

ENGL 434 Studies in Poetry ENGL 106 + 
212+213 English 3 

ENGL 460 Applied Linguistics ENGL 321 English 3 

Total 75 Credit Hour 

 
 

  ) ساعة معتمدة موزعة كما یلي:9مساقات اختیاریة (ب. 
  

  التالیة:    دبمساقات األیختارھا الطالب من  معتمدة ساعات 6. 1
  

# of Credit Language Pre-requisite Course Title Course 
Number 

3  English ENGL 211 + 212  Renaissance to 
Restoration ENGL 340 

3  English  ENGL 211 + 212  Augustan to Romantic ENGL 341 
3  English ENGL 211 + 212  Victorian Literature  ENGL 342  
3  English  ENGL 211 + 214 Mythology  ENGL 350 

3  English ENGL 213 American literature: 
Beginnings to 1900 ENGL 353 

3  English  ENGL 330 Contemporary Literature ENGL 451 

3  English ENGL 330 Special Topic in  
Literature ENGL 452 

3  English  ENGL 330 Postcolonial Literature ENGL 455 
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 التالیة:  اللغة (اللغویات)یختارھا الطالب من مساقات  معتمدة ساعات 3 .2
 

Course 
Number Course Title Pre-requisite Language # of 

Credit 
ENGL 306 Advanced English Grammar ENGL 101 English 3 

ENGL 325 History of the English 
Language  ENGL 321 English 3 

ENGL 326 Sociolinguistics ENGL 321 English 3  
ENGL 427 Psycholinguistics  ENGL 321 English 3 
ENGL 428 Special Topic in Language ENGL 321 English 3 
ENGL 461 TESOL ENGL 321 English 3 

  
  

  أعضاء ھیئة التدریس في قسم اللغة االنجلیزیة وآدابھا
 رید_االلكترونيالب المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 yfbader@yu.edu.jo دكتوراه استاذ يوسف فرحان عبداهللا بدر

 fawaz_m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ فواز محمد الراشد العبدالحق
 fares_m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ فارس موسى مطلب المشاقبه
 mshorafat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد عوده مرعى الشرفات

 nasser@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد الحسن ناصر يوسف
 m_ajlouny@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد خالد محمد العجلوني

 mwardat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمود حسين صالح وردات
 fadia@yu.edu.jo دكتوراه استاذ فادية فايز احمد السيوفي

 ibrahimda@yu.edu.jo وراهدكت استاذ مشارك ابراهيم عبداهللا السالم داود
 hobeidat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك حسين على فالح عبيدات

 fatin@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك فاتن عوض مصطفى ابوهالل
 susanne.ramadan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك سوزان محمدسعيد عبداهللا الرمضان

 lutfi_a@yu.edu.jo دكتوراه مشارك استاذ لطفي احمد محمد ابوالهيجاء
 lkhammad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك لمياء خليل نايف حماد

 rawashdah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد احمد محمد رواشده
 badarin@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد ناصر خليف البدارين
 ghada.s@yu.edu.jo كتوراهد استاذ مشارك غاده سليمان عيسى سعسع
 aziz@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عزيز صبحي محمد جابر

 faisal.rawashdeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد فيصل ابراهيم فيصل رواشده
 m.zuraikat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد مالك جمال سرور زريقات

 majdi.a@yu.edu.jo دكتوراه عداستاذ مسا مجدي ضيف اهللا عقله ابودلبوح
 nancy.d@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نانسي حابس شاكر الدغمي
 dagamseh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبداهللا محمد الفي الدقامسه
 osama.omari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد اسامه محمود محمد عمري

 aya-aka@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ايه وليد فياض عكاوي
 hanakhasawneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد هنا فايز سليم خصاونه

 shawashreh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عقاب يوسف جبر الشواشره
 mariam@yu.edu.jo ماجستير مدرس مريم محمد عبدالعزيز المومني

 naila@yu.edu.jo ماجستير مدرس نائله محمد الحمد العبداهللا
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  خــم التاريـقس

م، وبدأ منذ تأسیسھ بمنح درجة البكالوریوس في التاریخ، 1983/1984أحد األقسام األكادیمیة في كلیة اآلداب، تأسس عام 

 :م في تخصصي1987/1988ثم بدأ بمنح درجة الماجستیر في مطلع العام الدراسي 

 التاریخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمیة. 

 اریخ الحدیث والمعاصرالت. 

دكتوراه  2000/2001ثم أنشئ برنامج الدكتوراه في القسم في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي  م ومنح درجة ال

 :في الفلسفة في تخصصي

 التاریخ اإلسالمي والحضارة اإلسالمیة. 

 التاریخ الحدیث والمعاصر. 

  
History.dept@yu.edu.jo  

  2355فرعي  0096227211111ھاتف 

 

    



 
 

105 
 

  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في قسم التاريخ

  تمنح درجة البكالوریوس في اآلداب في قسم التاریخ بعد إتمام المتطلبات اآلتیة:

رة بموجب نظام منح الدرجات .الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات منح درجة البكالوریوس في جامعة الیرموك الصاد1

  . 1976لسنة  76العلمیة و الشھادات في جامعة الیرموك رقم 

 2. متطلبات الجامعة عددھا 27 ساعة معتمدة حسب قرار مجلس التعلیم العالي. 

 3. متطلبات كلیة اآلداب عددھا 21 ساعة معتمدة تحددھا الجامعة.

  نحو التالي:على ال ساعة معتمدة 84. متطلبات التخصص و ھي 4

      :ساعة معتمدة في المجاالت المعرفیة اآلتیة 75مساقات قسم إجباریة ویخصص لھا   - أ

a(  ساعة معتمدة. 12مجال التاریخ القدیم ویخصص لھ 

b(  ساعة معتمدة. 30مجال التاریخ اإلسالمي ویخصص لھ 

c(   ساعة معتمدة. 24مجال التاریخ الحدیث والمعاصر ویخصص لھ 

d( ساعات معتمدة. 9لبحث في التاریخ ویخصص لھ مجال فلسفة ومناھج ا 

 ساعات معتمدة. 9مساقات قسم اختیاریة ویخصص لھا   - ب

  

 ساعة معتمدة) 27أّوًال: متطلبات الجامعة (

  ) ساعة معتمدة وتشمل:27تخصص لھا (       

 على النحو التالي:) ساعة معتمدة 12تخصص لھا ( متطلبات اجباریة:  -  أ

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق

AL 101  1لغة عربیة  3  

EL 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  

PS 102 3 التربیة الوطنیة  

MILT 100 3 علوم عسكریة  

EL 99  إستدراكي. –مھارات لغة إنجلیزیة   استدراكي 

AL 99  استدراكي –لغة عربیة   استدراكي 

COMP 99  إستدراكي. –مھارات حاسوب راكياستد    

 

 ) ساعة معتمدة15المتطلبات اإلختیاریة: یخصص لھا (  - ب

 عدد الساعات المساقات اإلنسانیة رمز المساق

Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 

Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

Hum 104 3 الفن والسلوك 
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 عدد الساعات المساقات اإلنسانیة رمز المساق

Hum 105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 

Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 

Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

Hum 108 3 مھارات التفكیر 

 

 عدد الساعات المساقات اإلنسانیة رمز المساق

Sci 101 3 البیئة والصحة العامة 

Sci 102 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 

Sci 103 3 اللیاقة البدنیة للجمیع 

Sci 104 رات التواصل الفعالمھا  3 

Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

Sci 106 3 اإلدارة وتنمیة المجتمع 

Sci 107 3 البحث العلمي 

  

 ) ساعة معتمدة  تحددھا الجامعة و تشمل:21متطلبات الكلیة: یخصص لھا (ثانًیا: 

 ) ساعة معتمدة15المتطلبات اإلجباریة : یخصص لھا (  -  أ

 ) ساعات معتمدة6لھا ( المتطلبات اإلختیاریة: یخصص  - ب

  متطلبات الكلیة (اإلجباري)
 ساعة معتمدة) 15(

  
SOC 101  (مدخل إلى علم االجتماع)  

ENGL 105(مھارات لغویة) .  
ARAB 107 (فن الكتابة و التعبیر) .  

Hist 121(تاریخ الحضارة العربیة اإلسالمیة) .  
Sci 108  2(مھارات الحاسوب( 

  متطلبات الكلیة االختیاري
 ساعات معتمدة) 6(

 یختارھا الطالب من إحدى المجموعات التالیة
1. ARAB 108; HIST 229; HIST 231; PS 101; PS 106;               

GEO 100;TURK 101; PER 111; HEB 111  
2. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; ITAL 

110; KORE 110;  

3. CHIN 110 
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 ساعة معتمدة 84  متطلبات القسم للتخصص المنفرد:

 ساعات معتمدة  9متطلبات القسم االختیاریة:  ساعة معتمدة 75متطلبات القسم اإلجباریة : 
 یختارھا الطالب من المساقات التالیة

رمز 
 المساق

رقم 
المتطلب  اسم المساق المساق

 السابق
رمز 
 المساق

رقم 
 اسم المساق المساق

hist 141 مدخل لدراسة التاریخ  hist 227  تاریخ األردن وفلسطین في
 العصر اإلسالمي

Hist 111 تاریخ الشرق األدنى القدیم  hist 228  الحضارة العربیة في
 األندلس

Hist 112  تاریخ الیونان والعصر
موضوع خاص في التاریخ  hist 325  الھلینستي

 اإلسالمي

Hist 113 تاریخ الرومان  hist 333  تاریخ ایران وتركیا
 المعاصر

Hist 114 تاریخ العرب قبل اإلسالم  hist 421  موضوع خاص في الفكر
  منھج البحث التاریخي Hist 142 اإلسالمي

Hist 221  تاریخ صدر اإلسالم (عصر
موضوع خاص في تاریخ  hist 437  الرسول والخلفاء الراشدین)

 األردن الحدیث والمعاصر
Hist 222 تاریخ الدولة األمویة Hist 221 

hist 438  موضوع خاص في التاریخ
 الحدیث والمعاصر

Hist 223 ) 1تاریخ الدولة العباسیة( Hist 222 
hist 439  تاریخ الوالیات المتحدة

 Hist 223 )2تاریخ الدولة العباسیة ( Hist 224 األمریكیة
Hist 225 الفرق اإلسالمیة  hist 444 فلسفة التاریخ 
Hist 226  المغرب واألندلستاریخ     Hist 321 تاریخ الدولة الفاطمیة  

Hist 322  تاریخ أوروبا في  العصور
     الوسطى

Hist 323  الغزو الفرنجي والمغولي
     للعالم اإلسالمي

Hist 324 تاریخ األیوبیین والممالیك     

Hist 331 تاریخ الدولة العثمانیة Hist 324    

Hist 332 تاریخ العرب الحدیث     
Hist 431 تاریخ العالم الحدیث     

Hist 432 تاریخ العرب المعاصر Hist 332    

Hist 433  تاریخ الخلیج العربي الحدیث
     والمعاصر

Hist 434  تاریخ األردن الحدیث
     والمعاصر

Hist 435 القضیة الفلسطینیة     
Hist 436  المعاصرتاریخ العالم Hist 431    
hist 443 مشروع تخرج Hist 142    
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  أعضاء ھیئة التدریس في قسم التاریخ

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 n.jubran@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نعمان محمود احمد جبران

 kharabsheh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ سليمان عبدالعبداهللا   الخرابشة
 jawarneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد محمد محمود الجوارنه

 thabet@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ثابت غازي بدر العمري
 moh.anagreh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد محمود خلف عناقره
 waleed_j@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك وليد صبحي سليم العريض

 fayzeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبدالرحمن محمد حجازيفايزة 
 mudar.t@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك مضر عدنان صالح طلفاح
 m.almazawdah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد علي سماره المزاوده

 shamomar@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عمر صالح علي العمري
 jber@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد مذيب الخطيبجبر محمد 

 m.banisalamah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد عبدالرحمن نايل بني سالمه
 raed.hayajneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رائد احمد ياسين هياجنه

 abdalmoiz.b@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبد المعز عصري محمد بني عيسى
 alyaekoub@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد احمدسليم اليعقوب المساعده
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  قســـــــم اللغات الحديثة

ىء ام     أنش ة ع ات الحدیث م اللغ ن  84/1985قس ي م ع األردن ات المجتم ة حاج ي     م تلبی یة وف ة الفرنس ي اللغ ؤھلین ف الم

ي    نیةتخصصات مساندة في اللغات األسبانیة واإلیطالیة و األلما والروسیة استجابة وتلبیة لحاجات طلبة لكلیات األخرى ف

  .الجامعة لدراسة بعض اللغات األجنبیة

كذلك یسمح لطلبة القسم بالتفریع في   یقدم القسم في إطار خطتھ الدراسیة تخصصًا رئیسیًا و آخر منفردًا في اللغة الفرنسیة.

ن           ،یةاللغة اإلنجلیز ،األقسام التالیة: اللغة العربیة د م ة العدی ا یسمح لطلب حافة واالعالم. كم ة الص ام كلی الترجمة وفي أقس

ة و         ة و الروسیة و األلمانی ات االیطالی ي اللغ األقسام األخرى بالتفریع في قسم اللغات الحدیثة. كما یطرح القسم مساقات ف

ات      الكوریة والصینیة كمتطلبات جامعة و كلیة اختیاریة كي یتیح لطلبة الجامعة على ى لغ رف إل اختالف تخصصاتھم التع

  .وثقافات جدیدة

وذلك بالتعاون  2010/2011اللغة الفرنسیة ابتداًء من الفصل الثاني للعام الدراسي -تم افتتاح برنامج ماجستیر في اللغویات

یز التعاون مع الجامعات مع جامعة نانت الفرنسیة، كما تم عقد اتفاقیة مع الوكالة الجامعیة للفرانكوفونیة التي تھدف الى تعز

  .الفرانكوفونیة في منطقة الشرق األوسط

ون      ة لی ي جامع د ف نظم القسم      2و یقدم القسم عددًا من المنح لطلبة البكالوریوس لقضاء فصل دراسي واح ا ی الفرنسیة، كم

لى رأسھا السفارة الفرنسیة في العدید من األنشطة الثقافیة الالمنھجیة بالتعاون مع عدد من السفارات األجنبیة في األردن و ع

 .عمان و التي تنظم في شھر آذار من كل عام أسبوع الفرانكوفونیة الذي یزخر بعدد من األنشطة اللغویة و الثقافیة المتنوعة

 

Mlanguages.dept@yu.edu.jo  

  3360فرعي  0096227211111ھاتف 
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  / اللغة الفرنسيةالدراسية لدرجة البكالوريوس في قسم اللغات الحديثة الخطة
لغة فرنسیة  /یكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسیة لنیل درجة البكالوریوس في تخصص اللغات الحدیثة

  ى النحو التالي:) ساعة معتمدة موزعة على المجاالت المعرفیة كما حددتھا ھیئة االعتماد الخاص عل132(

 ) ساعة معتمدة تحددھا الجامعة و تشمل:27متطلبات الجامعة: یخصص لھا ( -1

 .) ساعة معتمدة12المتطلبات االجباریة : یخصص لھا (  -  أ

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق
AL 101  1لغة عربیة  3  
EL 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  
PS 102 نیةالتربیة الوط  3  

MILT 100 3 علوم عسكریة  
EL 99  إستدراكي. –مھارات لغة إنجلیزیة   استدراكي 
AL 99  استدراكي –لغة عربیة   استدراكي 

COMP 99  إستدراكي. –مھارات حاسوب   استدراكي 
  

 .) ساعة معتمدة15المتطلبات اإلختیاریة: یخصص لھا (  - ب

 عدد الساعات المساقات اإلنسانیة رمز المساق
Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 
Hum102 3 المواطنة واالنتماء 
Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 
Hum 104 3 الفن والسلوك 
Hum 105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 
Hum 107 3 حقوق اإلنسان 
Hum 108 3 مھارات التفكیر 

 

ز المساقرم  عدد الساعات المساقات العلمیة 
Sci 101 3 البیئة والصحة العامة 
Sci 102 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 
Sci 103 3 اللیاقة البدنیة للجمیع 
Sci 104 3 مھارات التواصل الفعال 
Sci 105 3 الطاقة المتجددة 
Sci 106 3 اإلدارة وتنمیة المجتمع 
Sci 107 لميالبحث الع  3 
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 ) ساعة معتمدة تحددھا الجامعة وتشمل:21متطلبات الكلیة: یخصص لھا ( -2

 ) ساعة معتمدة15المتطلبات اإلجباریة : یخصص لھا (  -  أ

 ) ساعات معتمدة6المتطلبات اإلختیاریة: یخصص لھا (  - ب

  متطلبات الكلیة (االجباري)

 ساعة معتمدة) 15(

  

SOC 101  (مدخل الى علم االجتماع)  

ENGL 105 (مھارات لغویة)  

ARAB 107  (فن الكتابة و التعبیر)  

HISTORY 121 (تاریخ الحضارة االسالمیة)  

Sci 108  2(مھارات الحاسوب( 

  متطلبات الكلیة االجباري

 ساعات معتمدة) 6(

  یختارھا الطالب من احدى المجموعات التالیة: 

1. ARAB108; HISTORY 229; HISTORY 231; 

PS 101& 106; GEO 100 

2. TURK 108; PER 111; HEB 111 

3. FREN 110 – GERM 110 – SPAN 110- ITAL 

110 – RUSS 110 – KORE 110 – CHIN 110 

  
  

 ) ساعة معتمدة و تشمل:84متطلبات القسم: یخصص لھا ( -3

 .ساعة معتمدة 63المجاالت النظریة األساسیة اإلجباریة :   -  أ

 .ساعة معتمدة 12المجاالت المساندة اإلجباریة :   - ب

 .ساعات معتمدة 9لبات اإلختیاریة : المتط  - ت

 

  ساعة معتمدة 75=  12+ 63أوال: متطلبات القسم اإلجباریة (المجاالت النظریة األساسیة + المجاالت المساندة):  
رمز 
 المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 مالحظات المتطلب السابق المعتمدة

FREN 111 ) تم تغییر الترمیز  ال یوجد 6 )1مساق مكثف في اللغة الفرنسیة
 والترقیم

FREN 112 ) 6 )2مساق مكثف في اللغة الفرنسیة FREN 111  تم تغییر الترمیز
 والترقیم

FREN 213 ) 3 )1التعبیر الكتابي FREN 112  تم تغییر الترمیز
 والترقیم و التسمیة

FREN 214 ) 3 )1التعبیر اللفظي FREN 112  تم تغییر الترمیز
 و التسمیةوالترقیم 

FREN 215 ) 3 )2التعبیر الكتابي FREN 213  تم تغییر الترمیز
 والترقیم و التسمیة

FREN 216 ) 3 )2التعبیر اللفظي FREN 214  تم تغییر الترمیز
 والترقیم و التسمیة

FREN 221 3 االستیعاب الكتابي 
FREN 214 
+ FREN 

215 

تم تغییر الترمیز 
 والترقیم و التسمیة

FREN 231 3 قواعد اللغة الفرنسیة FREN 215 
+ FREN 

تم تغییر الترمیز 
 والترقیم و التسمیة
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رمز 
 المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 مالحظات المتطلب السابق المعتمدة

216 

FREN 232 3 صوتیات اللغة الفرنسیة 
FREN 215 
+ FREN 

216 

تم تغییر الترمیز 
 والترقیم

FREN 241 3 مدخل عام لألدب الفرنسي 
FREN 215 
+ FREN 

216 

تم تغییر الترمیز 
 والترقیم و التسمیة

FREN 271 ) 3 )1الحضارة الفرنسیة 
FREN 215 
+ FREN 

216 

تم تغییر الترمیز 
 والترقیم و التسمیة

FREN 323 3 االستیعاب الشفھي FREN 216  تم تغییر الترمیز
 والترقیم و التسمیة

FREN 334 3 لغویات مقارنة FREN 231  تم تغییر الترمیز
 والترقیم

FREN 342 3 تاریخ األدب الفرنسي FREN 241 مساق جدید 

FREN 345 3 تحلیل الروایة الفرنسیة FREN 241  تم تغییر الترمیز
 والترقیم

FREN 351 ) 3 )1ترجمة FREN 231  تم تغییر الترمیز
 والترقیم و التسمیة

FREN 361 3 الفرنسیة في مجال السیاحة FREN 271  تم تغییر الترمیز
 والترقیم

FREN 362 3 فرنسیةأسالیب تدریس اللغة ال FREN 271  تم تغییر الترمیز
 والترقیم و التسمیة

FREN 373 ) 3 )2الحضارة الفرنسیة FREN 271 مساق جدید 

FREN 439 3 اللغویات و علم المعاني FREN 334  تم دمج مساقین في
 مساق واحد

FREN 447 3 تحلیل الشعر الفرنسي FREN 241  تم تغییر الترمیز
 والترقیم

FREN 453 3 )2جمة (تر FREN 351  تم تغییر الترمیز
 والترقیم و التسمیة

FREN 465 3 الفرنسیة في مجال التعلیم FREN 362 مساق جدید 
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     ساعات معتمدة یختارھا الطالب من بین المساقات التالیة: 9ثانیا: متطلبات القسم اإلختیاریة: 

الساعات  اسم المساق رقم المساق رمز المساق
 مالحظات متطلب السابقال المعتمدة

FREN 233  القواعد المتقدمة للغة
 FREN 215 3 الفرنسیة

تم تغییر الترمیز 
والترقیم 
 والتسمیة

FREN 335 3 اللغویات اإلجتماعیة FREN 231  تم تغییر الترمیز
 والترقیم

FREN 363  اللغة الفرنسیة ألھداف
 مساق جدید FREN 231 3 جامعیة

FREN 372  في التاریخ دراسة نصوص
تم تغییر الترمیز  FREN 271 3 والحضارة

 والترقیم

FREN 452  استخدام الحاسب في مجال
 مساق جدید FREN 351 3 الترجمة

FREN 454  الترجمة في مجال السیاحة
 مساق جدید FREN 351 3 واإلعالم

FREN 466 3 الفرنسیة كلغة أعمال FREN 221 + 
FREN 231 

تم تغییر الترمیز 
 رقیموالت

FREN 467 
تكنولوجیا المعلومات 

واالتصاالت وتعلیم اللغة 
 الفرنسیة

3 FREN 362 مساق جدید 

  
  

  
  أعضاء ھیئة التدریس في قسم اللغات الحدیثة

  

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 rehail@yu.edu.jo دكتوراه استاذ حسين عبداهللا محمود الرحيل

 malali@yu.edu.jo دكتوراه استاذ العلي محمود يوسف الصالح
 ranakand@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك رنا حسن يوسف قنديل

 rihamja@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك رهام محمد حسن جرادات
 elierabadi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ايلي عيسى سليم الربضي

 Ibrahim.shaboul@yu.edu.jo اجستيرم مدرس ابراهيم عبداهللا حسين الشبول
 nadas@yu.edu.jo ماجستير مدرس ندى صالح صالح الناصر
 khalid.yones@yu.edu.jo ماجستير مدرس خالد فاروق ابراهيم يونس

 batoul@yu.edu.jo ماجستير مدرس بتول مجاهد شوكت المحيسن
 safazayed@yu.edu.jo ماجستير مدرس صفاء محمد قاسم زايد

 mounsef@yu.edu.jo دكتوراه(حلقة ثالثة) مدرس اديا فوءاد اسعد منصفف
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  قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية
لمنح درجة البكالوریوس في علم االجتماع. ویھدف القسم   1991/1992تأسس قسم علم االجتماع في بدایة العام الجامعي 

ة،  إلى إعداد الباحثین االجتماعیین والمرشدین واألخص ائیین االجتماعیین من خالل تزوید الطلبة بالمعرفة النظریة والعملی

تم البدء ببرنامج  2..1/2..2وھو ما تحتاجھ مختلف المؤسسات االجتماعیة والمجتمع المحلي بوجھ عام، وفي العام الجامعي 

ین والعرب        ة األردنی ن الطلب د م م العدی ایا ومشكالت     الماجستیر في علم االجتماع، حیث تخرج من القس ذین درسوا قض ال

 .مجتمعاتنا

امعي      ام الج ي الع م ف دیث      7..6/2..2ولمواكبة حاجة المجتمع من المؤھلین في الخدمة االجتماعیة ت م وتح م القس دیل اس تع

ة      خطتھ لمنح درجة البكالوریوس في علم االجتماع والخدمة االجتماعیة،  اع أو الخدم م االجتم ي عل والتخصص الفرعي ف

 .كما ینوي القسم تعدیل خطة الماجستیر إلضافة تخصص ماجستیر في الخدمة االجتماعیة اعیة، االجتم

ویسھم أعضاء القسم في البحث العلمي من خالل دراسة العدید من الظواھر والمشكالت االجتماعیة، ومشاركتھم في خدمة 

ركة في اللجان المجتمعیة وتقدیم االستشارات المجتمع عن طریق عقد الندوات والمحاضرات المنھجیة والالمنھجیة والمشا

 .التي تساھم في حل المشكالت التي یواجھھا المجتمع األردني حاضرًا، والتنبؤ بالمشكالت المستقبلیة لتفادیھا وحلھا

  
 

 

Sociology.dept@yu.edu.jo  

  3663فرعي  0096227211111ھاتف 
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  والخدمة االجتماعية الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس تخصص علم االجتماع
  تمنح درجة البكالوریوس في قسم علم االجتماع والخدمة اإلجتماعیة بعد إتمام المتطلبات التالیة:

  
 الصادر  1989لسنھ  2الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات منح درجة البكالوریوس في جامعة الیرموك رقم  .1

 . 1976) لسنھ 76بموجب نظام منح الدرجات العلمیة والشھادات في جامعة الیرموك رقم (

  ساعة معتمدة. 27متطلبات الجامعة المبینة في تعلیمات منح درجة البكالوریس وعددھا  .2

  ساعة معتمدة. 21متطلبات الكلیة المبینة في الخطة الدراسیة لدرجة البكالوریوس في كلیة اآلداب وعددھا  .3

 ساعة معتمدة: 84تطلبات القسم ویخصص لھا م .4
  

 المجموع  االختیاري  االجباري  
 84 15 69 المنفرد 

 63 12 51 الرئیسي 
 21  - 21 الفرعي 

  
  

  متطلبات الجامعـة أوال: 

  ) ساعة معتمدة وتشمل:27تخصص لھا (

  على النحو التالي:) ساعة معتمدة 12تخصص لھا ( متطلبات اجباریة:  - أ

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رقم اقرمز المس
AL 101  3 1لغة عربیة  
EL 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  
PS 102 3 التربیة الوطنیة  

MILT 100 3 علوم عسكریة  
EL 99  استدراكي إستدراكي. –مھارات لغة إنجلیزیة  
AL 99  استدراكي استدراكي –لغة عربیة  

COMP 99 استدراكي إستدراكي. –ب مھارات حاسو  
  

  
االت   15تخصص لھا (  متطلبات اختیاریة:  - ب ى  ) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من خارج كلیتھ في أحد المج عل

  النحو التالي:
 عدد الساعات المساقات اإلنسانیة رمز المساق
Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 
Hum102 3 المواطنة واالنتماء 
Hum 103 3 وحضارة اإلسالم فكر 
Hum 104 3 الفن والسلوك 
Hum 105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 
Hum 107 3 حقوق اإلنسان 
Hum 108 3 مھارات التفكیر 
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 عدد الساعات المساقات العلمیة رمز المساق
Sci 101 3 البیئة والصحة العامة 
Sci 102 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 
Sci 103 3 اللیاقة البدنیة للجمیع 
Sci 104 3 مھارات التواصل الفعال 
Sci 105 3 الطاقة المتجددة 
Sci 106 3 اإلدارة وتنمیة المجتمع 
Sci 107 3 البحث العلمي 

  
  ساعة معتمدة. 21یة االداب و عددھا المبینة في الخطة الدراسیة لدرجة البكالوریس في كل تطلبات كلیة االدابم
  

  متطلبات الكلیة (االجباري)
 ساعة معتمدة) 15(

  
SOC 101 (مدخل إلى علم االجتماع)  

ENGL 105 (مھارات لغویة)  
ARAB 107 (فن الكتابة و التعبیر)  

HISTORY 121 (تاریخ الحضارة العربیة اإلسالمیة)  
Sci 108  2(مھارات الحاسوب( 

  االختیاريمتطلبات الكلیة 
 ساعات معتمدة) 6(

  یختارھا الطالب من احدى المجموعات التالیة:
  

1. ARAB 108; HISTORY 229; HISTORY 231;        PS 
101; PS 106; GEO 100 

2. TURK 101; PER 111; HEB 111 
3. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; ITAL 

110; KORE 110; CHIN 110 
 

 
  قسم االجتماع والخدمة االجتماعیة: مدلول رقم العشرات في

 علم االجتماع عام    صــفر
 ھیاكل ونظم اجتماعیة 1
 نظریة 2
 مناھج 3
 خدمة اجتماعیة 4
 مشكالت ودفاع اجتماعي 5
 سكان 6
 ثقافة 7
 فلسفة 8
 تدریب میداني 9
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  .ساعة معتمدة 84وال: متطلبات التخصص المنفرد و یخصص لھا أ
  

  ساعة ھي: 69متطلبات إجباریة ویخصص لھا  .1
  

الساعات  اســــــم المساق رقم المساق رمز المساق
 المعتمدة

soc 102 3 دراسات في المجتمع االردني 
soc 
soc 

112 
214 

 بناء ونظم المجتمع
 علم النفس االجتماعي

3  
3 

soc 216 3 علم االجتماع األسري 
soc 222 3 بالفكر االجتماعي عند العر 
soc 225 3 النظریة االجتماعیة 
soc 231 3 مناھج البحث في علم االجتماع 
soc 241 3 مقدمة في الخدمة االجتماعیة 
soc 256 3 المشكالت االجتماعیة 
soc 261 3 علم السكان 
soc 317 3 علم االجتماع السیاسي 
soc 318 3 التغیر االجتماعي 
soc 338 3 اإلحصاء االجتماعي 
soc 346 3 الخدمة االجتماعیة في المجال المدرسي 
soc 347 3 خدمة الفرد 
soc 348 3 خدمة الجماعة 
soc 349 3 تنظیم وتنمیة المجتمع 
soc 350 3 الخدمة اإلجتماعیة في مجال الدفاع اإلجتماعي 
soc 419 3 نصوص إجتماعیة باللغة اإلنجلیزیھ 
Soc 442 3 جتماعیةمھارات االتصال في الخدمة اال 
Soc 443 3 الخدمة االجتماعیة لذوي االحتیاجات الخاصة 
Soc 448 3 علم االجتماع الطبي 
Soc 491 3 تدریب میداني 

  
لمجموعة اساعات من  6ساعات من المجموعة االولى و  9ساعة معتمده بحیث یتم  15متطلبات اختیاریة: ولھا . 2

  الثانیة:

  .ساعة معتمده 9اإلجتماع ویختار منھا الطالب المجموعة األولى: خاصة بعلم    

الساعات  اســـــم المساق رقم المساق رمز المساق
 المعتمدة

soc 217 3 المجتمعات الریفیة والحضریة 
soc 321 3 علم اجتماع التنظیم 
soc 322 3 علم اجتماع األدب 
soc 371 3 الثقافة والشخصیة 
soc 377 3 العولمة والثقافة 
soc 447 3 التخطیط والتنمیة االجتماعیة 
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 ساعة معتمده. 6المجموعة الثانیة: الخاصة بالخدمة اإلجتماعیة ویختار منھا الطالب 
  

الساعات  اســــــــم المساق رقم المساق رمز المساق
 المعتمدة

Soc 244 3 الخدمة اإلجتماعیة في مجال رعایة الشباب 
Soc 246 3 نینالخدمة اإلجتماعیة للمس 
Soc 249 3 الخدمة اإلجتماعیة العمالیة 
Soc 341 3 إدارة المؤسسات االجتماعیة 
Soc 342 3 الخدمة اإلجتماعیة في المجال األسري 
Soc 351 3 الخدمة اإلجتماعیة في المجال الطبي 

  
  ساعة معتمدة وفق الترتیب التالي: 63ثانیًا: التخصص الرئیسي: ویخصص لھ 

 ) ساعة معتمدة ممثلة في المساقات التالیة51: ولھا (مساقات إجباریة -1
  

الساعات  ســـــــــم المساقا رقم المساق رمز المساق
 المعتمدة

Soc 112 3 بناء ونظم المجتمع 
soc 214 3 علم النفس االجتماعي 
Soc 216 3 علم اإلجتماع  األسري 
Soc 225 3 النظریة اإلجتماعیة 
Soc 231  3 علم اإلجتماعمناھج البحث في 
Soc 241 3 مقدمة في الخدمة اإلجتماعیة 
Soc 256 3 المشكالت االجتماعیة 
Soc 317 3 علم اإلجتماع السیاسي 
Soc 318 3 التغیر اإلجتماعي 
Soc 338 3 اإلحصاء اإلجتماعي 
Soc 347 3 خدمة الفرد 
soc 348 3 خدمة الجماعة 
soc 349 3 تنظیم وتنمیة  المجتمع 
soc 419 3 نصوص إجتماعیة باللغة اإلنجلیزیھ 

soc 443  الخدمة اإلجتماعیة لذوي اإلحتیاجات
 3 الخاصة

soc 448 3 علم االجتماع الطبي 
soc 491 3 تدریب میداني 

  
ساعات معتمدة من كل مجموعة من  6ساعة معتمدة یختارھا الطالب بواقع   12مساقات إختیاریة: ولھا .  2

  لیتین:المجموعتین التا

 :  ساعات معتمدة من بین المساقات التالیة:6المجموعة االولى 

 الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق رمز المساق
soc 102 3 دراسات في المجتمع األردني 
soc 217 3 المجتمعات الریفیة والحضریة 
soc 321 3 علم اجتماع التنظیم 
soc 322 3 علم اجتماع األدب 
soc 371 3 الثقافة والشخصیة 
soc 421 3 علم االجتماع المعرفھ 
soc 447 3 التخطیط والتنمیة اإلجتماعیة 



 
 

119 
 

 
  :ساعات معتمدة یختارھا  الطالب من بین المساقات التالیة : 6المجموعة الثانیة  

  

الساعات  اســــــــم المساق رقم المساق رمز المساق
 المعتمدة

soc 244 3 مجال رعایة الشباب الخدمة االجتماعیة في 
soc 246 3 الخدمة االجتماعیة للمسنین 
soc 249 3 الخدمة اإلجتماعیة العمالیة 
soc 341 3 إدارة المؤسسات االجتماعیة 
soc 342 3 الخدمة االجتماعیة في المجال األسري 
soc 350 3 الخدمة اإلجتماعیة في مجال الدفاع االجتماعي 
soc 442 3 في الخدمة االجتماعیة مھارات االتصال 

  
  ساعة معتمده ھي: 21ثالثا: التخصص الفرعي في علم االجتماع والخدمة االجتماعیة ویخصص  لھ 

  
 رمز المساق رقم المساق اســــــــم المساق الساعات المعتمدة

 soc 112 بناء ونظم المجتمع 3
 soc 225 النظریة اإلجتماعیة 3
 soc 231 ماعمناھج البحث في علم االجت 3
 soc 241 مقدمة في الخدمة اإلجتماعیة 3
 soc 347 خدمة الفرد 3
 soc 348 خدمة الجماعة 3
 soc 349 تنظیم وتنمیة المجتمع 3

  
  

  )1جدول رقم (
  .فرعي ) ، رئیسي، ( منفرد توزیع الساعات المعتمدة للتخصص في علم االجتماع والخدمة االجتماعیة

  
 المجموع الساعات االختیاریة جباریةالساعات اال المتطلبات

 27 6 21 متطلبات الجامعة

 21 6 15 متطلبات الكلیة

    متطلبات القسم

 84 15 69 أ . التخصص المنفرد

 63 12 51 ب. التخصص الرئیسي

 21  21 ج.التخصص الفرعي
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  ة.المساقات التي یطرحھا قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعی )3جدول رقم (
soc 317 3 - 3 علم االجتماع السیاسي  
soc 318 3 - 3 التغیر االجتماعي  
soc 321 3  3 علم اجتماع التنظیم  
soc 322 3 - 3 علم اجتماع األدب  
soc 338 3 - 3 اإلحصاء االجتماعي  
soc 341 3  3 إدارة المؤسسات االجتماعیة soc 241 

soc 342 ل الخدمة االجتماعیة في المجا
 soc 241 3 - 3 األسري

soc 346  الخدمة االجتماعیة في المجال
 soc 241 3 - 3 المدرسي

soc 347 3 - 3 خدمة الفرد  
soc 348 3 - 3 خدمة الجماعة soc 241 
soc 349 3 - 3 تنظیم وتنمیة المجتمع soc 241 

soc 350  الخدمة االجتماعیة في مجال الدفاع
 soc 241 3 - 3 االجتماعي

soc 351  الخدمة االجتماعیة في المجال
 soc 241 3 - 3 الطبي

soc 371 3 - 3 الثقافة والشخصیة  
soc 377 3  3 العولمة والثقافة  
soc 412 3 - 3 علم إجتماع المعرفة  

soc 419  نصوص إجتماعیة باللغة
  3 - 3 اإلنجلیزیھ

soc 442  مھارات اإلتصال في الخدمة
 soc 241 3 - 3 اإلجتماعیة

soc 443  الخدمة اإلجتماعیة لذوي
  - 3 اإلحتیاجات الخاصة

 3 soc 241 

soc 447 3 - 3 التخطیط والتنمیة اإلجتماعیة  
soc 448 3 - 3 علم اإلجتماع الطبي  
soc 491 3 6  تدریب میداني soc 241 
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  أعضاء ھیئة التدریس في قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعیة

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي لرتبھا االسم
 muneer@yu.edu.jo دكتوراه استاذ منير عبداهللا سلمان كرادشه

 khatatnih@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالخالق يوسف سليمان الختاتنه
 azizkhazali@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالعزيز على ضيف اهللا خزعلي

 fayez.simadi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك صماديفايز عبدالمجيد عبدالرحمن ال
 mhorani@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد عبدالكريم محمد الحوراني

 abdalah.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبداهللا محمد عبدالنبي قازان
 ayat.n@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ايات جبريل جبر نشوان

 a.azzam@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبداهللا قويطين العزام عبد الباسط
 nadia.h@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ناديا ابراهيم يوسف الحياصات

 zubaida@yu.edu.jo ماجستير مدرس زبيده ماجد محمد الشرع
 Harahsheh@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد علي طحيمر الحراحشه
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  لسياسيةقسم العلوم ا

ي       ام الدراس ع الع ذ مطل ت   1991/1992ھو أحد األقسام األكادیمیة في كلیة اآلداب وقد أنشئ قسمًا مستقًال من د أن كان ، بع

مساقاتھ تدرس كتخصص فرعي في إطار قسم العلوم اإلنسانیة واالجتماعیة. بدأ القسم منذ إنشائھ بمنح درجة البكالوریوس 

بدأ بمنح درجة الماجستیر في تخصص دقیق ھو االقتصاد  1999/2000ل الدراسي األول في العلوم السیاسیة، ومنذ الفص

دولي. ا     ال م حالی ة القس دد طلب غ ع نھم  266یبل ة: م ا وطالب الوریوس   226  طالب ة البك ة   40لمرحل ة لمرحل ا وطالب طالب

ددھا     ة تدریسیة ع ة م    12الماجستیر، ویقوم على تدریسھم ھیئ ب أكادیمی درج تحت رت ا      ، تن م تخصص دم القس ا یق ة. كم ختلف

  .فرعیا في العلوم السیاسیة لعدد كبیر من طلبـــة الكلیات واألقسام األخرى

ة والخطط     ة الطلب یتطلع قسم العلوم السیاسیة للتمیز في جمیع المجاالت سواء من حیث نوعیة المدرسین أو من حیث نوعی

تقبلیة،        والبرامج، ویتطلع القسم إلى إنشاء برنامج دكتوراه في ھ المس م ورؤیت داف القس ق أھ ي تحقی العلوم السیاسیة لیسھم ف

وبالنتیجة إعداد وتأھیل الطلبة للمساھمة والمشاركة في خدمة الشأن العام وتطویره وتحدید المشكالت التي یواجھھا والبحث 

 .عن حلول لھا

. 

Political.dept@yu.edu.jo  
  2351فرعي  0096227211111ھاتف 
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  الخطة الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية
  -تمنح درجة البكالوریوس في قسم العلوم السیاسیة بعد إتمام المتطلبات التالیة:

  ) ساعة معتمدة وتشمل:27تخصص لھا ( : متطلبات الجامعـة .1

  على النحو التالي:) ساعة معتمدة 12(تخصص لھا  متطلبات اجباریة:  - أ

االت      15تخصص لھا (  متطلبات اختیاریة:  - ب د المج ي أح ھ ف ارج كلیت ) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من خ

  على النحو التالي:

 عدد الساعات المساقات اإلنسانیة رمز المساق
Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 
Hum102 3 المواطنة واالنتماء 
Hum 103 سالم فكر وحضارةاإل  3 
Hum 104 3 الفن والسلوك 
Hum 105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 
Hum 107 3 حقوق اإلنسان 
Hum 108 3 مھارات التفكیر 

 

 عدد الساعات المساقات العلمیة رمز المساق
Sci 101 3 البیئة والصحة العامة 
Sci 102 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 
Sci 103 3 اللیاقة البدنیة للجمیع 
Sci 104 3 مھارات التواصل الفعال 
Sci 105 3 الطاقة المتجددة 
Sci 106 3 اإلدارة وتنمیة المجتمع 
Sci 107 3 البحث العلمي 

  
  
  
  ساعة معتمدة،  21متطلبات الكلیة وبواقع  -2
  

  باري) متطلبات الكلیة (االج
  ساعة معتمدة)  15(
 

SOC 101  (مدخل الى علم االجتماع)  
ENGL 105(مھارات لغویة) .  
ARAB 107 (فن الكتابة و التعبیر) .  

HISTORY 121(تاریخ الحضارة العربیة اإلسالمیة) .  
Sci 108  2(مھارات الحاسوب( 

  
  متطلبات الكلیة االختیاري 

  ساعات معتمدة)  6( 
  
  
  
 

  ب من إحدى المجموعات التالیة:یختارھا الطال
1.  ARABIC 108; HISTORY 229 & 231; PS 101 & 106 
2. GEO100،TURK 101; PER 111; HEB 111  
3. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; ATAL 

110; KORE 110; CHIN 110 
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  ساعة معتمدة موزعة حسب التالي: 84متطلبات القسم وبواقع  -3
 عدد ساعات الفرعي عدد الساعات االختیاریة ت االجباریةعدد الساعا المتطلبات

 - ساعة معتمدة 18 ساعة معتمدة 66 التخصص المنفرد

 ساعة معتمدة 18 ساعات معتمدة 6 ساعة معتمدة 60 التخصص الرئیسي
  
  

  المجاالت المعرفیة حسب متطلبات ھیئة االعتماد في وزارة التعلیم العالي:

الساعات المطلوبة عدد  اسم المجال المعرفي
 المساق كحد أدنى

الفكر السیاسي والنظریة 
 ساعة 12 السیاسیة

مقدمة في العلوم السیاسیة، فكر سیاسي قدیم ووسیط، فكر 
سیاسي حدیث، فكر سیاسي حدیث ومعاصر، النظریة 

 السیاسیة، مطالعات سیاسیة باللغة االنجلیزیة

 ساعة 12 النظم والمؤسسات السیاسیة
لسیاسة المقارنة،نظم سیاسیة عربیة، النظام مقدمة في ا

السیاسي االردني، نظم سیاسیة مقارنة، تحلیل السیاسة 
 العامة

 ساعة 12 العالقات الدولیة
مقدمة في العالقات الدولیة، العالقات االقتصادیة الدولیة، 

نظریة السیاسة الخارجیة، النزاعات الدولیة، نظریة 
 العالقات الدولیة

القانون الدولي العام، قضایا دولیة معاصرة، فن  ساعة 12 ةقضایا دولی
 المفاوضات والمحاكاة، دراسات استراتیجیة وأمنیة

  
  - مدلول رقم العشرات في برنامج العلوم السیاسیة: 

 0 مقدمة
 1 عالقات دولیة

 2 الفكر السیاسي والنظریة السیاسیة
 3 قضایا دولیة

 4 النظم  والمؤسسات الساسیة
  

 خطة الدراسیة لتخصص العلوم السیاسیةال
 العالقات الدولیة

 ) معتمدة18المساقات االجباریة ( عدد الساعات المتطلب السابق
 PS106 مقدمة في العالقات الدولیة 3 -

PS106 3 العالقات االقتصادیة الدولیة PS215 
PS106 3 نظریة السیاسة الخارجیة PS310 
PS106 3  العالمیة واالقلیمیةالمنظمات الدولیة PS317 
PS232 3 النزاعات الدولیة PS319 
PS232 3 نظریات العالقات الدولیة PS410 

 الفكر السیاسي والنظریة السیاسیة

 ) ساعة معتمدة15المتطلبات االجباریة ( عدد الساعات المتطلب السابق

 PS101 مقدمة في العلوم السیاسیة 3 -
PS 101 3  ووسیطفكر سیاسي قدیم PS221 
PS221 3 فكر سیاسي حدیث ومعاصر PS321 
PS221 3 النظریة السیاسیة PS421 
PS 101 3 مطالعات سیاسیة باللغة االنجلیزیة PS425 
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 خطة الدراسیة لتخصص العلوم السیاسیةال
 القضایا الدولیة

 )12المساقات االجباریة ( عدد الساعات المتطلب السابق
PS106 3 القانون الدولي العام PS232 
PS106 3 یة معاصرةقضایا دول PS332 
PS106 3 فن المفاوضات والمحاكاة PS433 
PS106 3 دراسات استراتیجیة وأمنیة PS438 

  
 النظم والمؤسسات السیاسیة

 ) ساعة معتمدة15المتطلبات االجباریة ( عدد الساعات المتطلب السابق
 PS105 مقدمة في السیاسة المقارنة 3 -

PS105 3 النظم السیاسیة العربیة PS241 
PS105 3 النظام السیاسي االردني PS242 
PS105 3 نظم سیاسیة مقارنة PS341 
PS105 3 تحلیل السیاسة العامة PS444 

  
 المتطلبات االجباریة المساندة للتخصص المنفرد

 ) ساعة معتمدة6المتطلبات االجباریة ( عدد الساعات المتطلب السابق
PS 101 3 مناھج البحث العلمي PS225 
PS 101 3 دراسات متخصصة في القضیة الفلسطینیة PS322 

  
 ساعة معتمدة 18المساقات االختیاریة 

 ساعات معتمدة للتخصص الرئیسي 3ساعات معتمدة للتخصص المنفرد و 9المجموعة االولى   عدد الساعات
 PS222 علم النفس السیاسي 3
 PS224 الفكر السیاسي العربي واالسالمي 2
 PS322 ات متخصصة في القضیة الفلسطینیةدرس 3
 PS325 حلقة بحث في التحلیل السیاسي 3
 PS340 البیروقراطیة والتحوالت االجتماعیة والسیاسیة 3
 PS343 النظم االنتخابیة 3
 PS432 دراسات متقدمة في حقوق االنسان 3
 PS442 التنمیة السیاسیة والتحدیث 3
 PS443 نظام الحكم في اسرائیل 3

    
 ساعات معتمدة للتخصص الرئیسي 3ساعات معتمدة للتخصص المنفرد و 9المجموعة الثانیة   عدد الساعات

 PS211 دراسات شرق أوسطیة 3
 PS218 االحالف والتكتالت الدولیة 3
 PS231 االقتصاد السیاسي 3
 PS320 دراسات جیواستراتیجیة 3
 PS339 االمن القومي 3
 PS412 العالقات الدولیة دراسات متقدمة في 3
 PS415 دراسات اقلیمیة 3
 PS434 ادارة الصراع والسالم 3
 PS439 دراسات في الدبلوماسیة والقنصلیة 3
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 متطلبات التخصص الفرعي
 ساعة معتمدة 18التخصص الفرعي 

 ساعة معتمدة 12مساقات إجباریة   . أ
 الساعات اسم المساق رقم المساق رمز المساق

PS 101 3 مقدمة في العلوم السیاسیة 
PS 106 3 مقدمة في العالقات الدولیة 
PS 105 3 مقدمة في السیاسة المقارنة 
PS 242 3 النظام السیاسي األردني 

 فوق فما 200ساعات معتمدة مستوى  6مساقات اختیاریة   . ب
 

  
  

  أعضاء ھیئة التدریس في قسم العلوم السیاسیة
 

 البرید_االلكتروني ميالمؤھل_العل الرتبھ االسم
 nizambarakat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نظام محمود عبدالرحمن بركات

 nufala@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد سعيد احمد نوفل
 mohammadu@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد كنوش علوان الشرعه

 walid_a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ وليد سليم محمد عبدالحي
 khalid.edwan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك د عيسى محمد العدوانخال

 aldabbas@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك خالد مفضي فالح الدباس
 khair@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك خير سالم فالح ذيابات

 mmomany@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد حسين سعد المومني
 mohammadtorki@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك حمد بني سالمهمحمد تركي م

 wasfi.aqeel@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد وصفي محمد عيد عقيل
 hayajneh.yu@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ايمن محمد زين محمود هياجنه

 hind.g@yu.edu.jo ماجستير مدرس هند اسماعيل احمد غرير
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  ات السامية والشرقيةقسم اللغ

م ضمن كلیة اآلداب، وذلك استكماًال ألھداف الكلیة وطموحاتھا في تحصیل 2000أنشى قسم اللغات السامیة والشرقیة سنة 

العلم والمعرفة، ومواكبة قضایا العصر ومستجداتھ، وحرصًا منھا على توسیع برامجھا خدمًة لطلبة العلم والمجتمع األردني 

یًا،            والعربي. ویمنح ا ًا رئیس ات الشرقیة (الفارسیة) تخصص ة) واللغ امیة (العبری ات الس ي اللغ الوریوس ف ة البك لقسم درج

ساعات في اللغات المشار إلیھا متطلبات لقسمي اللغة العربیة والتاریخ.  6واللغة التركیة تخصصاً فرعیًا. كما یطرح القسم 

 :وجاء إنشاء ھذا القسم ألسباب كثیرة، أھمھا

 عید       ضرورة م ى الص ة عل احة العالمی ي الس دور ف عرفة بعض اللغات السامیة والشرقیة، وذلك للتسارع الكبیر الذي ی

 .العلمي والمعرفي

      ي ا ف ل مجتمعن إن معرفة لغات األقوام األخرى أصبح مطلبا حضاریا وسیاسیا واقتصادیا، ولیس من المعقول أن یظ

 .منأى عن دراسة ھذه اللغات

  ي        أن یسھم مثل ھذا ال اءات الت الخرجین والكف ث ب ذي مراكز البح درات، وان یغ قسم في رفد المجتمع بالكفاءات والق

 .ستقوم بإجراء دراسات متعددة، حول لغات ھذه الشعوب وثقافتھا واستراتیجیاتھا

 صصات أن فتح مثل ھذا القسم یعطي كلیة اآلداب میزة تنفرد بھا بین الجامعات األردنیة في منح درجات علمیة في تخ

ي         ة أخرى ف ات فرعی تح تخصص ى ف لھا أھمیتھا في الحاضر والمستقبل، ولذا فان ھذا األمر قد یقود في المستقبل إل

 .اللغات السامیة والشرقیة

ویعد قسم اللغات السامیة والشرقیة األول من نوعھ في األردن ویرفد األردن والمنطقة العربیة بالخبرات الالزمة في مجال 

 .یة والفارسیةاللغتین العبر

  

Semitic.dept@yu.edu.jo  

  3360فرعي  0096227211111ھاتف 
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 تخصص اللغة العربية الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في
 

  بعد إتمام المتطلبات التالیة:  للغة العبریةتمنح درجة البكالوریوس في ا

معة الیرموك الصادرة بموجب نظام منح الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات منح درجة البكالوریوس في جا .1

  . 1976لسنة  76الدرجات العلمیة و الشھادات في جامعة الیرموك رقم 

  حسب قرار مجلس التعلیم العالي. ساعة معتمدة  27عددھا و. متطلبات الجامعة 2

  ساعة معتمدة.  21عددھا و. متطلبات كلیة اآلداب 3

    لى النحو اآلتي:ع ساعة معتمدة 84. متطلبات التخصص و ھي 4

  ساعة اختیاریة. 12ساعة معتمدة إجباریة و  72التخصص المنفرد  - أ

   ساعة تخصص فرعي یدرسھا من خارج القسم. 21ساعة معتمدة اجباریة و 63التخصص الرئیس -ب
  

  وتشمل: ساعة معتمدة) 27أّوًال: متطلبات الجامعة (

  النحو التالي: على) ساعة معتمدة 12تخصص لھا ( متطلبات اجباریة:  - أ

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق
AL 101  1لغة عربیة  3  
EL 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  
PS 102 3 التربیة الوطنیة  

MILT 100 3 علوم عسكریة  
EL 99  إستدراكي. –مھارات لغة إنجلیزیة   استدراكي 
AL 99  استدراكي –لغة عربیة ياستدراك    

COMP 99  إستدراكي. –مھارات حاسوب   استدراكي 
  

  
االت    ) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من 15تخصص لھا (متطلبات اختیاریة:   - ب ي أحد المج ى  خارج كلیتھ ف عل

  النحو التالي:
 عدد الساعات المساقات اإلنسانیة رمز المساق
Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 
Hum102 3 المواطنة واالنتماء 
Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 
Hum 104 3 الفن والسلوك 
Hum 105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 
Hum 107 3 حقوق اإلنسان 
Hum 108 3 مھارات التفكیر 

 

 عدد الساعات المساقات العلمیة رمز المساق
Sci 101 لصحة العامةالبیئة وا  3 
Sci 102 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 
Sci 103 3 اللیاقة البدنیة للجمیع 
Sci 104 3 مھارات التواصل الفعال 
Sci 105 3 الطاقة المتجددة 
Sci 106 3 اإلدارة وتنمیة المجتمع 
Sci 107 3 البحث العلمي 
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 ساعة معتمدة) 21ثانیًا:  متطلبات كلیة اآلداب (
  

  
  

  الكلیة (االجباري)متطلبات 
  ساعة معتمدة) 15(

  

  

SOC 101 (مدخل الى علم االجتماع)  
ENGL 105(مھارات لغویة) .  

ARAB 107(فن الكتابة و التعبیر) .  
HISTORY 121(تاریخ الحضارة العربیة االسالمیة) .  

Sci 108  2(مھارات الحاسوب(  

  
  

  الكلیة االختیاريمتطلبات 
  ساعات معتمدة) 6(

  
  
  
  

  
  یختارھا الطالب من احدى المجموعات التالیة:

1.  ARAB 108; HISTORY 229 ،HISTORY 231; PS 101; PS 
106; GEO 100 

2. TURK 101; PER111; HEB111  
3. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; ITAL 110; 

KORE 110; CHIN 110 

  
  

  عبریةاللغة برنامج البكالوریوس في الات السامیة والشرقیة/ اللغجدول تفسیر أرقام العشرات في مقررات قسم اللغات *
  

  التخصص الدقیق  أرقام العشرات
  مساق عام یطرحھ القسم لطلبة كلیة اآلداب  1
  المھارات اللغویة  2
  الدراسات اللغویة والصوتیة  4
  الترجمة  6
  الدراسات التاریخیة واألدبیة  8

  
  

  ثالثًا: متطلبات القسم:

  ) ساعة معتمدة موزعة كما یأتي:84(منفرد التخصص ال -

   وھي: ،) ساعة معتمدة72(المساقات اإلجباریة  -أ

 ) ساعة69) بواقع (التخصص المنفرد(
الساعات 
 المعتمدة

مستوى 
المتطلب  لغة التدریس المساق

 رمز المساق اسم المساق السابق

 HEB121 مساق مكثف في اللغة العبریة ______ العربیة أولى 6
 122HEB )1نصوص وتدریبات عبریة ( HEB121 العبریة والعربیة أولى 3
 124HEB )1حوار ومحادثة بالعبریة الحدیثة ( 121HEB العبریة والعربیة أولى 3
 141HEB )1قواعد اللغة العبریة ( 121HEB العبریة والعربیة أولى 3
 225HEB )2نصوص وتدریبات عبریة ( 122HEB العبریة ثانیة 3
 226HEB )2حوار ومحادثة بالعبریة الحدیثة ( HEB124 العبریة ثانیة 3
 HEB242 )2قواعد اللغة العبریة ( 141HEB العبریة والعربیة ثانیة 3
 HEB243 النحو HEB242 العبریة ثانیة 3
 ARAB244 نحو عام  العربیة ثانیة 3

+HEB242 العبریة والعربیة ثانیة 3
ARAB244 إلى العربیة الترجمة من العبریة HEB261 
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 ) ساعة69) بواقع (التخصص المنفرد(
الساعات 
 المعتمدة

مستوى 
المتطلب  لغة التدریس المساق

 رمز المساق اسم المساق السابق

+  HEB225 العبریة ثالثة 3
HEB242 ) 327 )1التعبیر الكتابيHEB 

 328HEB )2التعبیر الكتابي ( 327HEB العبریة ثالثة 3
 HEB344 العبریة المحكیة 261HEB العبریة ثالثة 3
 HEB345 اللسانیات 242HEB العبریة ثالثة 3
 HEB362 جمة من العربیة إلى العبریةالتر HEB261 العبریة والعربیة ثالثة 3
 HEB381 العبریة التوراتیة والمشنائیة HEB261 العبریة ثالثة 3
 HEB382 األدب العبري في األندلس HEB261 العبریة ثالثة 3
 HEB463 الترجمة ألغراض خاصة HEB362 العبریة والعربیة رابعة 3
 HEB464 في الترجمةقضایا ومشكالت  HEB362 العبریة والعربیة رابعة 3
 HEB483 األدب العبري الحدیث في أوروبا HEB362 العبریة رابعة 3
 HEB484 األدب العبري الحدیث في فلسطین HEB483 العبریة رابعة 3
 HEB485 األدب العبري المعاصر HEB484 العبریة رابعة 3
 HEB486  القصة العبریة القصیرة  HEB 484 العبریة  رابعة 3

  
 ) ساعة معتمدة یختارھا الطالب مما یأتي: 12(قات االختیاریة المسا - ب

 الساعات
 المعتمدة

مستوى 
 المساق

 لغة
 التدریس

 المتطلب
  السابق

 المساق رمز المساق اسم

  HEB280 تاریخ اللغة العبریة HEB261 العربیة ثانیة 3
العبریة  ثانیة 3

  والعربیة
  HEB281  مبادئ اللغة اآلرامیة -------

HEB  العبریة  لثةثا 3   226   HEB329 )3حوار ومحادثة بالعبریة الحدیثة ( 
HEB العبریة ثالثة 3  HEB347  علم اللغة االجتماعي  344
العبریة  رابعة 3

  والعربیة
362 HEB   الترجمة في المجاالت األدبیة  HEB466  

 HEB487  الروایة العبریة المعاصرة    HEB 484 العبریة  رابعة 3
 HEB488  الشعر العبري المعاصر   HEB 484 عبریةال  رابعة 3

  
  
   :التخصص الرئیس -

 وھي: ،) ساعة معتمدة63(المساقات اإلجباریة  -أ

 الساعات
 المعتمدة

مستوى 
 رمز المساق اسم السابق المتطلب التدریس لغة المساق

 المساق
 HEB121 العبریة مساق مكثف في اللغة ______ العربیة أولى 6
  HEB122  )1نصوص وتدریبات عبریة ( HEB121  عبریة والعربیةال أولى 3
 HEB124  )1حوار ومحادثة بالعبریة الحدیثة (  HEB122 العبریة والعربیة أولى 3
 HEB141  )1قواعد اللغة العبریة ( HEB121  العبریة والعربیة  أولى  3
 HEB142  )2قواعد اللغة العبریة ( HEB141  العبریة والعربیة  ثانیة  3
 HEB225  )2نصوص وتدریبات عبریة ( HEB122 العبریة ثانیة  3
  HEB226  )2حوار ومحادثة بالعبریة الحدیثة ( HEB124 العبریة ثانیة 3
 HEB243  النحو HEB142  العبریة ثانیة  3
HEB142+AR  العربیة  ثانیة  3

AB244  
 HEB261 الترجمة من العبریة إلى العربیة

HEB225+HE العبریة  ثالثة 3  HEB327  )1التعبیر الكتابي (
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 الساعات
 المعتمدة

مستوى 
 رمز المساق اسم السابق المتطلب التدریس لغة المساق

 المساق
B242  

 HEB328 )2التعبیر الكتابي ( HEB327 العبریة  ثالثة 3
 HEB344 العبریة المحكیة HEB261 العبریة ثالثة 3
  HEB362  الترجمة من العربیة إلى العبریة  HEB261  العبریة والعربیة ثالثة 3
 HEB381  العبریة التوراتیة والمشنائیة HEB261  العبریة ثالثة 3
  HEB382  األدب العبري في األندلس HEB261 العبریة ثالثة 3
 HEB463  الترجمة ألغراض خاصة  HEB362  العبریة والعربیة  رابعة 3
  HEB483  األدب العبري الحدیث في أوروبا  HEB362 العبریة رابعة 3
 HEB484 األدب العبري الحدیث في فلسطین  HEB483  العبریة  رابعة  3
 HEB485  األدب العبري المعاصر  HEB484  العبریة  رابعة  3

ARB24  نحو عام ------   العربیة ثانیة 3
4 

 
وأقسام  ،) ساعة تخصص فرعي یدرسھا الطالب من خارج القسم. ویجوز لطلبة  القسم التفریع في أقسام كلیة اآلداب األخرى21( -ب

  وأقسام كلیة الشریعة. ،احةوأقسام كلیة السی ،وأقسام كلیة اآلثار واالنثروبولوجیا ،كلیة اإلعالم

 

          ) ساعة وعلى النحو اآلتي:21وبواقع ( في اللغة العبریةلتخصص الفرعي متطلبات ا  -
 الساعات
 المعتمدة

مستوى 
 المساق

 لغة
 التدریس

 المتطلب
 رمز المساق اسم السابق

 المساق
 HEB121 العبریة مساق مكثف في اللغة ______ العربیة أولى 6

العبریة  أولى 3
  HEB122  )1نصوص وتدریبات عبریة ( HEB121  والعربیة

العبریة  أولى 3
 HEB124 )1حوار ومحادثة بالعبریة الحدیثة ( HEB122 والعربیة

العبریة  أولى 3
 HEB141 )1قواعد اللغة العبریة ( HEB121  والعربیة

العبریة  ثانیة 3
  HEB261  الترجمة من العبریة إلى العربیة 141HEB  والعربیة

العبریة  ثالثة 3
 HEB362  الترجمة من العربیة إلى العبریة HEB261 والعربیة

  
  

          ) ساعات یطرحھا القسم مساقًا اختیاریًا لطلبة كلیة اآلداب وعلى النحو اآلتي:3(  -
 الساعات
 المعتمدة

مستوى 
 المساق

 لغة
 التدریس

 المتطلب
  السابق

 رمز المساق اسم
 المساق

 HEB111 العبریة مدخل إلى اللغة ______ لعربیةا أولى 3
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  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في اللغات السامية والشرقية/ تخصص اللغة الفارسية
  تمنح درجة البكالوریوس في اللغة الفارسیة بعد إتمام المتطلبات التالیة: 

في جامعة الیرموك الصادرة بموجب نظام منح الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات منح درجة البكالوریوس  .1

  . 1976لسنة  76الدرجات العلمیة و الشھادات في جامعة الیرموك رقم 

  حسب قرار مجلس التعلیم العالي. ساعة معتمدة  27. متطلبات الجامعة وعددھا 2

  ساعة معتمدة.  21. متطلبات كلیة اآلداب وعددھا 3

    على النحو اآلتي: مدةساعة معت 84. متطلبات التخصص و ھي 4

  ساعة اختیاریة. 12ساعة معتمدة إجباریة و  72التخصص المنفرد  - أ

  ساعة تخصص فرعي یدرسھا من خارج القسم.   21ساعة معتمدة اجباریة و 63التخصص الرئیس -ب

 وتشمل: ساعة معتمدة) 27أّوًال: متطلبات الجامعة (

  على النحو التالي: ) ساعة معتمدة12تخصص لھا ( متطلبات اجباریة:  - أ

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق
AL 101  1لغة عربیة  3  
EL 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  
PS 102 3 التربیة الوطنیة  

MILT 100 3 علوم عسكریة  
EL 99  إستدراكي. –مھارات لغة إنجلیزیة   استدراكي 
AL 99  استدراكي –لغة عربیة دراكياست    

COMP 99  إستدراكي. –مھارات حاسوب   استدراكي 
  

االت  ) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من 15تخصص لھا ( متطلبات اختیاریة:  - ب ى  خارج كلیتھ في أحد المج عل

  النحو التالي:

 عدد الساعات المساقات اإلنسانیة رمز المساق
Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 
Hum102 ماءالمواطنة واالنت  3 
Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 
Hum 104 3 الفن والسلوك 
Hum 105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 
Hum 107 3 حقوق اإلنسان 
Hum 108 3 مھارات التفكیر 

 

 عدد الساعات المساقات العلمیة رمز المساق
Sci 101 ة والصحة العامةالبیئ  3 
Sci 102 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 
Sci 103 3 اللیاقة البدنیة للجمیع 
Sci 104 3 مھارات التواصل الفعال 
Sci 105 3 الطاقة المتجددة 
Sci 106 3 اإلدارة وتنمیة المجتمع 
Sci 107 3 البحث العلمي 
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  )ساعة معتمدة 21ثانیًا:  متطلبات كلیة اآلداب (

  
  

  متطلبات الكلیة (االجباري)
  ساعة معتمدة) 15(

 

  
SOC 101 (مدخل الى علم االجتماع)  

ENGL 105(مھارات لغویة) .  

ARAB 107(فن الكتابة و التعبیر) .  
HISTORY 121 االسالمیة)العربیة . (تاریخ الحضارة  

Sci 108  2(مھارات الحاسوب( 

  
  

  متطلبات الكلیة االختیاري
  )ساعات معتمدة 6(

  
  
  
 

  
  یختارھا الطالب من احدى المجموعات التالیة:

1.  ARAB 108; HISTORY229، HISTORY 231; PS101; PS106; 
GEO 100 

2. TURK 101; PER111; HEB111  
3. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; ITAL 110; 

KORE 110; CHIN 110 

  

  الفارسیةلغة برنامج الیة والشرقیة/ السامجدول تفسیر أرقام العشرات في مقررات قسم اللغات *

  التخصص الدقیق  أرقام العشرات
  مساق عام یطرحھ القسم لطلبة كلیة اآلداب  1
  المھارات اللغویة  4
  الدراسات اللغویة والصوتیة  5
  الترجمة  6
  الدراسات التاریخیة واألدبیة  8

  

  ثالثًا: متطلبات القسم:

  وزعة كما یأتي:) ساعة معتمدة م84(التخصص المنفرد  -

   وھي: ،) ساعة معتمدة66(المساقات اإلجباریة  -أ

المتطلب   اسم المساق  رمز المساق
مستوى   لغة التدریس  السابق

  المساق
الساعات 
  المعتمدة

PER141 6  أولى  العربیة  ----------   مساق مكثف في اللغة الفارسیة  

PER142 )1نصوص وتدریبات فارسیة(  PER  141  
الفارسیة 

  بیةوالعر
  3  أولى

PER143 1حادثة بالفارسیة(محوار و(  PER  141  3  أولى  الفارسیة 
PER151 ) 1قواعد اللغة الفارسیة(  PER141 3  اولى  الفارسیة  
PER  244 PER  )2نصوص وتدریبات فارسیة(   142  3  ثانیة  الفارسیة 
PER  245  3  ثانیة  الفارسیة PER143  )2حوار ومحادثة بالفارسیة( 
PER  246 PER  )3وتدریبات فارسیة(نصوص    244  3  ثالثة  الفارسیة 
PER  252 PER  )2قواعد اللغة الفارسیة(   151   3  اولى  الفارسیة 
PER  253 PER  اللسانیات   252   3  ثانیة  الفارسیة 
PER261 العربیة الترجمة من الفارسیة إلى  PER  252   3  ثانیة  الفارسیة 

PER  347   )1التعبیر الكتابي( 
PER244+ 
PER252 

 3  ثالثة  ارسیةالف
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المتطلب   اسم المساق  رمز المساق
مستوى   لغة التدریس  السابق

  المساق
الساعات 
  المعتمدة

PER362 ترجمة من العربیة إلى الفارسیةال  PER  261   3  ثالثة  الفارسیة 
PER381 تاریخ اللغة واألدب الفارسي  PER  348   3  الثالثة  الفارسیة 
PER  448  3  رابعة  الفارسیة PER347  )2التعبیر الكتابي ( 
PER463 ألغراض خاصةترجمة ال  PER  362   3  رابعة  الفارسیة 
PER483 دخل إلى األدب الفارسي المعاصرم  PER  381   3  الرابعة  الفارسیة 
PER487 مختارات من الفكر والفلسفة الفارسیة  PER  381   3  الرابعة  الفارسیة 
PER  449 PER  الفارسیة المحكیة   448   3  رابعة  الفارسیة 
PER  455 PER  قواعد متقدمة   448   3  رابعة  الفارسیة 

ARAB244 3  ثانیة  ربیةالع  ----------   نحو عام  
HISTORY333   3    العربیة  ------   وتركیا المعاصر إیرانتاریخ  

  

  یختارھا الطالب مما یلي: معتمدة) ساعة 18( المساقات االختیاریةب  

رمز 

  المساق
  اسم المساق

المتطلب 

  السابق
  لغة التدریس

مستوى 

  المساق
  الساعات المعتمدة

PER346 )3حوار ومحادثة الفارسیة(  PER  245   3  ثالثة  الفارسیة 

PER348 دراسات فارسیة معجمیة  PER  347   3  ثالثة  الفارسیة 

PER354 علم اللغة االجتماعي  PER  253   3  ثالثة  الفارسیة 

PER382 النقد األدبي الفارسي  PER  381   3  ثالثة  الفارسیة 

PER383 األدب الملحمي الفارسي  PER381 3  رابعة  الفارسیة  

PER484 لقصیرةالقصة الفارسیة ا  PER  483   3  رابعة  الفارسیة 

PER485 الروایة الفارسیة المعاصرة  PER  483   3  رابعة  الفارسیة 

PER486 الشعر الفارسي المعاصر  PER483 3  رابعة  الفارسیة  

PER489 ادیب فارسي معاصر  PER  483   3  رابعة  الفارسیة 
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   :التخصص الرئیس -

      وھي: ،) ساعة معتمدة63(المساقات اإلجباریة  -أ

مستوى   لغة التدریس  المتطلب السابق  اسم المساق  رمز المساق
  المساق

الساعات 
  المعتمدة

PER141 
مساق مكثف في اللغة 

  الفارسیة
  6  أولى  العربیة  ---------- 

PER142 
نصوص وتدریبات 

  )1فارسیة(
PER  141  

الفارسیة 
  والعربیة

  3  أولى

PER143 )1حوار وحادثة بالفارسیة(  PER  141   3  أولى  لفارسیةا 
PER151 ) 1قواعد اللغة الفارسیة(  PER  141   3  اولى  الفارسیة 

PER244 
نصوص وتدریبات 

  )2فارسیة(
PER  142   3  ثانیة  الفارسیة 

PER245 
حوار ومحادثة 

  )2بالفارسیة(
PER143 3  ثانیة  الفارسیة 

PER246 
ت نصوص وتدریبا

  )3فارسیة(
PER  244  3  ثالثة  الفارسیة 

PER252 2د اللغة الفارسیة(قواع(  PER  151   3  اولى  الفارسیة 
PER  253 PER  اللسانیات   252   3  ثانیة  العربیة 

PER261 
 الترجمة من الفارسیة إلى

  العربیة
PER  252   3  ثانیة  الفارسیة 

PER346 
حادثة محوار و

  )3بالفارسیة(
PER  245  3  ثالثة  الفارسیة 

PER347 )1التعبیر الكتابي(  
PER244 + 
PER252 

 3  ثالثة  فارسیةال

PER362 
ترجمة من العربیة إلى ال

  الفارسیة
PER  261   3  ثالثة   

PER381 
تاریخ اللغة واألدب 

  الفارسي
PER348 3  ثالثة  الفارسیة  

PER449 الفارسیة المحكیة  PER  448   3  رابعة  الفارسیة 
PER455 قواعد متقدمة  PER  448   3  رابعة  الفارسیة 
PER463 ألغراض خاصةترجمة ال  PER  362   3  رابعة   

PER481 
مدخل إلى األدب الفارسي 

  المعاصر
PER381 3  رابعة  الفارسیة  

ARAB244 3  ثانیة  العربیة ----------   نحو عام  

HISTORY445 
تاریخ ایران وتركیا 

  المعاصر
  3  رابعة  العربیة ---------- 

  

ة ال  21( -ب م ویجوز لطلب ارج القس ن خ ب م ھا الطال ي یدرس ص فرع اعة تخص ة اآلداب  ) س ام كلی ي أقس ع ف م التفری قس

  األخرى، وأقسام كلیة اإلعالم، وأقسام كلیة اآلثار واالنثروبولجیا، وأقسام كلیة السیاحة، وأقسام كلیة الشریعة.
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  ) ساعة وعلى النحو التالي:21( متطلبات التخصص الفرعي في اللغة الفارسیة وبواقع -

مستوى   لغة التدریس  المتطلب السابق  اسم المساق  رمز المساق
  المساق

الساعات 
  المعتمدة

PER141 6  أولى  العربیة و الفارسیة  -------   مساق مكثف في اللغة الفارسیة  

PER142 )1نصوص وتدریبات فارسیة(  PER  141   3  أولى  العربیة والفارسیة 

PER143 )1حوار ومحادثة بالفارسیة(  PER  142  3  أولى  العربیة والفارسیة 

PER151 1عد اللغة الفارسیة(قوا(  PER 143+142  3  ثانیة  العربیة والفارسیة 

PER244 )2نصوص وتدریبات فارسیة(  PER  142  3  ثانیة  العربیة والفارسیة 

PER261 
الترجمة من الفارسیة إلى 

  )2العربیة(
PER  244  3  ثالثة  العربیة والفارسیة 

  

 اآلداب وعلى النحو اآلتي: ) ساعات یطرحھا القسم مساقًا اختیاریًا لطلبة كلیة3(  -

 الساعات المعتمدة
مستوى 
 المساق

لغة 
 التدریس

المتطلب 
 السابق

 رمز المساق اسم المساق

 PER111 الفارسیة مدخل إلى اللغة ------------   العربیة أولى 3
  

  
  
  
  

  أعضاء الھیئة التدریسیة في قسم اللغات السامیة والشرقیة
  

 رید_االلكترونيالب المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 mqara@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد عثمان حسن القرعة
 t_alhasan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك تيسير حسن محمد العزام

 mamarat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمود سند محمد العمرات
 noorq@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك نور محمد علي القضاه
 brababah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك بسام علي احمد ربابعه

 aref_zghoul@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عارف احمد مسعود الزغول
 mazin.mustafa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد مازن اسماعيل مصطفى مصطفى

 mnusirat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد قاسم محمد النصيرات
 anas.j@yu.edu.jo ماجستير مدرس انس احمد محمد الجراح

 enas.shdaifat@yu.edu.jo ماجستير مدرس ايناس عواد عبداهللا شديفات
 abader@yu.edu.jo ماجستير مدرس بدر احمد عبدالرحمن عليوه

 dima.obaidat@yu.edu.jo ماجستير مدرس ديما مازن محمد عبيدات
 mousa.a@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس يموسى حسن محمد الزعب
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  قسم الجغرافيا

م للحاجة الماسة لحملة شھادة البكالوریوس في الجغرافیا 2000/2001جاء تأسیس قسم الجغرافیا في مطلع العام الدراسي 

ي ھذ       جیل ف ة للتس ع للطلب ر المتوق رد   سواء في القطاعین العام والخاص. ویستدل على ذلك من اإلقبال غی ا التخصص، ینف

ا         اني، مم ا/تخطیط مك ة، وجغرافی ات جغرافی ا/نظم معلوم ة، وجغرافی التخصص بالمسارات اآلتیة : جغرافیا/ جغرافیا عام

ة       ات المختلف ي القطاع ة ف ل المتاح ، یتیح المجال أمام الخریجین للمنافسة وبشكل أسھل من أجل الحصول على فرص العم

) 859ما مجموعھ ( 2014/2015یة.بلغ عدد الطلبة في القسم حتى نھایة الفصل الصیفي سواء في السوق المحلیة أو الخارج

 . ) طالب وطالبة في برنامج الماجستیر32طالبا وطالبة في برنامج البكالوریوس، و (

الدراسة ویعزى ھذا اإلقبال لشعورھم بأھمیة ھذا التخصص وبحاجة السوق المحلیة والخارجیة، باإلضافة إلى إمكانیة إكمال 

ذي      54العلیا ضمن المسار الذي یریده الطالب. یدرس طالب الجغرافیا ( ب ال ا الطال ة، ویضیف إلیھ ) ساعة معتمدة إجباری

) ساعة معتمدة اختیاریة 12) ساعة معتمدة إجباریة، باإلضافة إلى (21یختار مسار التخطیط السیاحي أو التخطیط المكاني (

) ساعة معتمدة في أي من المسارات الثالثة. تتمیز خطة 132لبكالوریوس الجغرافیا ھي (أي أن متطلبات التخرج ، من مواد

القسم الدراسیة بالصبغة العلمیة والعملیة والتقنیة الحدیثة والتدریب على استخدام الحاسوب في الجغرافیا، ونظم المعلومات 

 .الجغرافیة وتطبیقاتھا واالستشعار عن بعد

ل          ولتحقیق ھذا الھدف أنشئ رامج والخرائط وأجھزة تحلی أجھزة الحاسوب والب ده ب م تزوی مختبر ومرسم الجغرافیا الذي ت

 .التي تحتاجھا المساقات التطبیقیة جمیعھا، الصور الجویة

  

  

Geography.dept@yu.edu.jo  

  3451فرعي  0096227211111ھاتف 
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  ية لدرجة البكالوريوس في الجغرافياالخطة الدراس
  :التالیة المتطلبات اتمام بعد الجغرافیا في البكالوریوس درجة تمنح

 منح نظام بموجب الصادرة الیرموك جامعة في البكالوریوس درجة منح تعلیمات في علیھا المنصوص الشروط .1

 ).1976( لسنة) 76( رقم الیرموك جامعة في والشھادات العلمیة الدرجات

 التعلیم مجلس قرار حسب معتمدة ساعة) 27(وعددھا أعاله المذكورة التعلیمات في المبینة الجامعة متطلبات .2

 .العالي

 .معتمدة ساعة) 21( وعددھا اآلداب كلیة في البكالوریوس لدرجة الدراسیة الخطة في المبینة اآلداب كلیة متطلبات .3

 :تيكاآل معتمدة ساعة)  84( وھي التخصص متطلبات .4

 معتمدة ساعة) 54( وھي  اإلجباریة مساقاتال. 

 معتمدة ساعة) 9( وھي مجموعات االختیاریة المساقات. 

 معتمدة ساعة) 21( وھي) منفردًا الجغرافیا لتخصص( إجباریة مساقات. 

 )21 (التالیة التخصصات وفي الطالب تفریع حالة في آخر تخصص من ساعة: 

 .اآلداب كلیة تخصصات .1

 .ااالنترویولجی .2

  .اراآلث .3

 .العامة اإلدارة .4

 .التسویق .5

 .االقتصاد .6

 .والبیئة األرض علوم .7

 .اإلعالم .8

   .والفنادق السیاحة .9

       

  :وتشمل معتمدة ساعة) 27( لھا تخصص  : الجامعـة متطلبات

  :التالي النحو على معتمدة ساعة) 12( لھا تخصص  :اجباریة متطلبات  - أ

 ابقس المتطلب الساعات عدد المساق اسم رقم المساق رمز
ARABIC 101 3 1 عربیة لغة  

EL 101 3 إنجلیزیة لغة مھارات  
PS 102 3 الوطنیة التربیة  

MIL 100 3 عسكریة علوم  
EL 99 استدراكي .إستدراكي – إنجلیزیة لغة مھارات  

ARABIC 99 استدراكي استدراكي – عربیة لغة  
COMP 99 استدراكي .إستدراكي – حاسوب مھارات  
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 على المجاالت أحد في كلیتھ خارج من الطالب یختارھا معتمدة ساعات) 15( لھا تخصص : اختیاریة تمتطلبا  - ب

  :التالي النحو

 الساعات عدد اإلنسانیة المساقات المساق رمز
Hum 101 3 اإلعالمیة الثقافة 
Hum102 3 واالنتماء المواطنة 
Hum 103 3 وحضارة فكر اإلسالم 
Hum 104 3 والسلوك الفن 
Hum 105 3 اإلنسانیة الحضارة في االردن إسھام 
Hum 106 3 اإلنسانیة الثقافات دراسة في مقدمة 
Hum 107 3 اإلنسان حقوق 
Hum 108 3 التفكیر مھارات 

 

 الساعات عدد العلمیة المساقات المساق رمز
Sci 101 3 العامة والصحة البیئة 
Sci 102 3 والمجتمع المعلومات تكنولوجیا 
Sci 103 3 للجمیع البدنیة اللیاقة 
Sci 104 3 الفعال التواصل مھارات 
Sci 105 3 المتجددة الطاقة 
Sci 106 3 المجتمع وتنمیة اإلدارة 
Sci 107 3 العلمي البحث 

  

  

   .معتمدة ساعة 21 وبواقع :الكلیة متطلبات

  
  )االجباري( الكلیة متطلبات

  )معتمدة ساعة 15(
 

SOC 101 )االجتماع علم الى مدخل (  
ENGL 105) .لغویة مھارات(  
ARAB 107) .التعبیر و الكتابة فن (  

HISTORY 121) .اإلسالمیة العربیة الحضارة تاریخ(  
Sci 108 )2 الحاسوب مھارات( 

  
  االختیاري الكلیة متطلبات

  )معتمدة ساعات 6(
  
  
  
 

  :التالیة المجموعات إحدى من الطالب یختارھا
1.  ARABIC 108; HISTORY 229 & 231; PS 101 & 106 
2. GEO100،TURK 101; PER 111; HEB 111  
3. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; ATAL 110; 

KORE 110; CHIN 110 
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  الترمیز دلیل

  ) Course Codesترمیز المساقات ( .1

Course Code Department 

Geo الجغرافیا 

  

  Field/subject Codes)رموز المجاالت المعرفیة ( .2

 Field/Subject)رمز المجال 
Code) ) مجال التخصص(Field/Subject الترمیز المستوى 

 10 اولى الطبیعیة الجغرافیا 1

 20 ثانیة البشریة الجغرافیا 2

 30 ثالثة المكانیة والعالقات التطبیقیة الجغرافیا 3

 40 رابعة الرقمیة الخرائط وتحلیل  وتصمیم قراءة في مھارات 4

5 
 الجغرافیة البیانات وتفسیر وتحلیل معالجة مھارات

 الجغرافیا في الحاسوب واستخدام
  

 

 Course Number Indication)مدلول رقم المادة ( .3

 
  

 المساق رمز
 منفرد ةساع) 75( اإلجباریة المساقات

 الساعات
 سابق متطلب

 المساق اسم المساق رقم
 المعتمد عملي نظري

Geo 111 3  3 .الطبیعیة الجغرافیا إلى مدخل  
Geo 121 3  3 .البشریة الجغرافیا إلى مدخل  
Geo 122 3  3 .األردن جغرافیة  
Geo 123 3  3 .العربي الوطن جغرافیة  
Geo 124 121 3  3 .السكان جغرافیة Geo 
Geo 211 111 3  3 .المناخیة الجغرافیا Geo 
Geo 212 111 3  3 .األرض سطح أشكال Geo 
Geo 221 121 3  3 .اقتصادیة جغرافیا Geo 
Geo 241 3  3 .الخرائط مبادئ  

Geo 242 المعلومات نظم قي مقدمة 
  3 4 2 .الجغرافیة

Geo 243 3 4 2 .بعد عن االستشعار في مقدمة  

Sequence Field (Subject) Year 

Example (Geo 111)  

 اولى سنة الطبیعیة الجغرافیا التسلسل
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 المساق رمز
 منفرد ةساع) 75( اإلجباریة المساقات

 الساعات
 سابق متطلب

 المساق اسم المساق رقم
 المعتمد عملي نظري

Geo 251 3  3 .الجغرافیا قي البحث مناھج  
Geo 311 3  3 .المائیة الموارد جغرافیا  
Geo 321 121 3  3 .السیاسیة الجغرافیا Geo 
Geo 322 3  3 العمران جغرافیة  
Geo 351 3  3 .الجغرافیا في كمیة أسالیب  
Geo 431 3  3 الحضري اإلقلیمي التخطیط  

Geo 451 3  3 .الجغرافیا في  تخرج مشروع Geo 251، Geo 
351 

Geo 213 3  3 وتربة حیویة جغرافیة  
Geo 231 3  3 موقع نظریة  
Geo 331 3  3 والمواصالت النقل جغرافیة  

Geo 341 المعلومات نظم في تطبیقات 
 Geo  242 3 4 2 الجغرافیة

Geo 342 عن االستشعار في في تطبیقات 
 Geo  243 3 4 2 بعد

Geo 323 3  3 الخدمات جغرافیة  

Geo 452 12  0 الجغرافیا في میداني تدریب Geo  342  Geo  
341 

  
  :) ساعات بواقع ثالث ساعات من كل مجموعة9اختیاري قسم (

 األولى المجموعة
Geo 312 3 الجافة المناطق جغرافیة Geo  212 
Geo 432 3 االراضي تحلیل Geo  211 
Geo 433 3 البیئیة اراالخط جغرافیة  

 :الثانیة المجموعة
Geo 252 3 الجغرافي الفكر في مقدمة  
Geo 421 3 والطاقة الصناعة جغرافیة  
Geo 422 3 دولیة جغرافیة مشكالت Geo  321 

 :الثالثة المجموعة
Geo 343 3 الخرائط استعمال و رقمیة كارتوغرافیة Geo  241 Geo 242 

Geo 441 
 المعلومات نظم في المكاني والتحلیل  البرمجة

 الجغرافیة
3 Geo  242 

Geo 453 3 االنجلیزیة باللغة جغرافیة موضوعات  
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  مجموعة كل من ساعات ثالث بواقع ساعات) 9( قسم اختیاري

 األولى المجموعة
Geo 312 3 الجافة المناطق جغرافیة Geo   212  
Geo 432 3 االراضي تحلیل Geo   211  
Geo 433 3 البیئیة االخطار جغرافیة  

:الثانیة المجموعة  
Geo 252 3 الجغرافي الفكر في مقدمة  
Geo 421 3 والطاقة الصناعة جغرافیة  
Geo 422 3 دولیة جغرافیة مشكالت Geo   321  

:ثةالثال المجموعة  
Geo 343 3 الخرائط استعمال و رقمیة كارتوغرافیة Geo   241  Geo 242 

Geo 441 المعلومات نظم في المكاني والتحلیل  البرمجة 
Geo 3 الجغرافیة   242  

Geo 453 3 االنجلیزیة باللغة جغرافیة موضوعات  
  

  

  

  

  

 رمز
 المساق

القسم خارج تفریع ساعة) 54( اإلجباریة المساقات  
سابق متطلب الساعات المساق رقم   المساق اسم 

 المعتمد عملي نظري
Geo 111 3  3 .یةالطبیع الجغرافیا إلى مدخل  
Geo 121 3  3 .البشریة الجغرافیا إلى مدخل  
Geo 122 3  3 .األردن جغرافیة  
Geo 123 3  3 .العربي الوطن جغرافیة  
Geo 124 121 3  3 .السكان جغرافیة Geo 
Geo 211 111 3  3 .المناخیة الجغرافیا Geo 
Geo 212 111 3  3 .األرض سطح أشكال Geo 
Geo 221 121 3  3 .اقتصادیة جغرافیا Geo 
Geo 241 3  3 .الخرائط مبادئ  

Geo 242 المعلومات نظم قي مقدمة 
  3 4 2 .الجغرافیة

Geo 243 3 4 2 .بعد عن االستشعار في مقدمة  
Geo 251 3  3 .الجغرافیا قي البحث مناھج  
Geo 311 3  3 .المائیة الموارد جغرافیا  
Geo 321 121 3  3 .السیاسیة الجغرافیا Geo 
Geo 322 3  3 العمران جغرافیة  
Geo 351 3  3 .الجغرافیا في كمیة أسالیب  
Geo 431 3  3 الحضري اإلقلیمي التخطیط  

Geo 451 3  3 .الجغرافیا في  تخرج مشروع Geo 251، Geo 
351 



 
 

143 
 

  .كمتطلب كلیة اختیاري  GEO 100اق تم اعتما د مس

  

  
  أعضاء ھیئة التدریس في قسم الجغرافیا

 

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 banidomi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد احمد الحمد بني دومي
 qasemmd@yu.edu.jo دكتوراه استاذ قاسم محمد عبداهللا الدويكات

 ahmad.aw@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك الدهاحمد عواد سالم الخو
 s_nawaiseh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك سامر عوض محمد النوايسه

 housain@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك حسين منصور الحاج رشيد منصور
 a.magbile@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد علي فؤاد سالم المقبل
 m.zeitoun@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد مد زيتونمحمد عبدالكريم مح

 rnjawarneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رنا نسيم علي الجوارنه
 noah.h@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نوح محمدعلي حسن الصبابحة

 reem.k@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ريم عدنان واصف الخاروف
 omar.d@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد يافلهعمر محمد ابنيه الض

 khazaymeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد خالد محمد امين احمد هزايمه
 nehal.t@yu.edu.jo ماجستير مدرس نيهال حسين محمد طالفحه
 areej.r@yu.edu.jo ماجستير مدرس اريج عبداهللا محمد الرفاعي

  

   

 الجغرافیا إلى األخرى التخصصات من التفریع مساقات
Geo 111 الطبیعیة الجغرافیا لىإ مدخل.  3  
Geo 121 البشریة الجغرافیا إلى مدخل.  3  
Geo 122 األردن جغرافیة.  3  
Geo 124 السكان جغرافیا.  3 Geo   121  
Geo 211 المناخیة الجغرافیا.  3 Geo  111  
Geo 241 الخرائط مبادئ.  3  
Geo 242 الجغرافیة المعلومات نظم قي مقدمة.  3  
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  قسم الرتجمة

اء    ولوھو األ، 2008/2009ة في مطلع العام الجامعي أنشىء قسم الترجم من نوعھ في الجامعات األردنیة الرسمیة. وج

ة والشفویة       ة التحریری االت كالترجم ة المج ي كاف ة    تأسیس القسم نظرا للحاجة الماسة لتوفیر المترجمین المؤھلین ف وخدم

ة     یمنح القسم برنامجین:  المؤتمرات والندوات . یعد قسم الترجمة دینامیكیا ومتطورا حیث ي الترجم درجة البكالوریوس ف

ویخطط  ،2010/2011في العام الجامعي   ودرجة الماجستیر في الترجمة حیث إنتقل ھذا األخیر من قسم اللغة االنجلیزیة

 ودرجة الدكتوراة في الترجمة.  القسم حالیا لمنح درجتي الماجستیر في الترجمة الشفویة

على الجانب النظري والتطبیقي والتدریب، حیث یعد القسم خریجین للعمل في مھنة الترجمة، حیث تمرس ویشتمل البرنامج 

ة،              ة، والفوری فویة، والمتخصص ة، والش ة التحریری ل الترجم وص: مث واع النص ف ان ة مختل ى ترجم ة عل ؤالء الطلب ھ

المھارات اللغویة باللغة   لبرنامج عدة مساقات فيوالتتابعیة، باالضافة إلى الدراسات النظریة والتطبیقیة االخرى. ویشمل ا

ة و إستخدام أدوات       ،وأیضا مساقات تشمل اللغویات المقارنة والتحلیلیة ،العربیة واالنجلیزیة م الدالل اب وعل ل الخط وتحلی

یة والشفویة) الترجمة (التحریر   ویھدف البرنامج إلى تطویر مھارة الطلبة في ). CATتطبیق الترجمة بإستخدام الحاسوب (

وخصوصا في ھذا العصر الذي  ،من أجل تلبیة متطلبات سوق العمل من المرتجمین لیس فقط في االردن ولكن في المنطقة

ي   ورا ف ھد تط االت    یش ات واإلتص ا المعلوم االت        ،تكنولوجی ف المج ي مختل رجمین ف ة للمت ة ماس اك حاج ث أن ھن حی

ة  والمؤسسات الح ،والقطاعات مثل وسائل اإلعالم كومیة وغیر الحكومیة وكذلك في المؤسسات المحلیة والوطنیة واإلقلیمی

ن    یعقد القسم والدولیة والمؤسسات التعلیمیة. حوارات نقاشیة وندوات سنویة حول دراسات الترجمة التحریریة والشفویة م

ا  أجل یبقى األساتذه والطلبة مواكبین للمعرفة.وھناك عدد من الطلبة من خریجي القسم یتا اتھم العلی (الماجستیر   بعون دراس

ة          اء ھیئ ن أعض ة م دریس نخب ى الت وم عل ة. ویق ة مرموق ة وأمریكی ات بریطانی ة وجامع ات اردنی ي جامع دكتوراه) ف وال

  من خریجي الجامعات األمریكیة والبریطانیة واألسترالیة والعربیة.  التدریس

  

Trans_dept@yu.edu.jo  

  2391فرعي  0096227211111ھاتف 
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  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في الرتجمة
 

  تمنح درجة البكالوریس في الترجمة بعد اتمام المتطلبات التالیة: 

الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات منح درجة البكالوریس في جامعة الیرموك الصادرة بموجب نظام منح الدرجات  .1

  . 1976لسنة  76علمیة و الشھادات في جامعة الیرموك رقم ال

  حسب قرار مجلس التعلیم العالي. ساعة معتمدة  27. متطلبات الجامعة المبینة في التعلیمات المذكورة اعاله و عددھا 2

  عة معتمدة. سا 21. متطلبات كلیة االداب المبینة في الخطة الدراسیة لدرجة البكالوریس في كلیة االداب و عددھا 3

      االتیة: المساراتفي  ساعة معتمدة 84. متطلبات التخصص و ھي 4

  . المجاالت النظریة األساسیة1

 .ساعة معتمدة 18: و یخصص لھا . المھارات اللغویةأ

  ساعات معتمدة. 9: ویخصص لھا  . دراسات أدبیةب

 ساعة معتمدة.  9: و یخصص لھا دراسات لغویة ج.

 ساعة معتمدة.  24: و یخصص لھا لیةالترجمة العمد. 

  ساعة معتمدة.  9: و یخصص لھا دراسات نظریة في الترجمة. ھـ

  مساقات مساندة. 2

  ساعات معتمدة. 3مھارات لغویة: ویخصص لھا   أ.

  .ساعات معتمدة 3دراسات صوتیة: ویخصص لھا  ب.

  

  :وتشمل معتمدة ساعة) 27( لھا تخصص :الجامعـة متطلبات
       

  :التالي النحو على معتمدة ساعة) 12( لھا تخصص :اجباریة اتمتطلب  - أ
 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق

AL 101  1لغة عربیة  3  
EL 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  
PS 102 3 التربیة الوطنیة  

MILT 100 3 علوم عسكریة  
EL 99  إستدراكي. –مھارات لغة إنجلیزیة راكياستد    
AL 99  استدراكي –لغة عربیة   استدراكي 

COMP 99  إستدراكي. –مھارات حاسوب   استدراكي 
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 على المجاالت أحد في كلیتھ خارج من الطالب یختارھا معتمدة ساعات) 15( لھا تخصص : اختیاریة متطلبات  - ب
  :التالي النحو

 عدد الساعات المساقات اإلنسانیة رمز المساق
Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 
Hum102 3 المواطنة واالنتماء 
Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 
Hum 104 3 الفن والسلوك 
Hum 105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 
Hum 107 3 حقوق اإلنسان 
Hum 108 3 مھارات التفكیر 

 

قرمز المسا  عدد الساعات المساقات العلمیة 
Sci 101 3 البیئة والصحة العامة 
Sci 102 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 
Sci 103 3 اللیاقة البدنیة للجمیع 
Sci 104 3 مھارات التواصل الفعال 
Sci 105 3 الطاقة المتجددة 
Sci 106 3 اإلدارة وتنمیة المجتمع 
Sci 107 3 البحث العلمي 

  

  .معتمدة ساعة 21: الكلیة متطلبات

  ) االجباري( الكلیة متطلبات

  ) معتمدة ساعة 15(

 

SOC 101 )االجتماع علم الى مدخل (  

ENGL 105 )لغویة مھارات(  

ARAB 107 )التعبیر و الكتابة فن (  

HISTORY 121 )االسالمیة العربیة الحضارة تاریخ(  

Sci 108 )2 الحاسوب مھارات( 

   االختیاري ةالكلی متطلبات

 )معتمدة ساعات 6( 

  :التالیة المجموعات احدى من الطالب یختارھا

1.  ARAB 108; HISTORY 229; HISTORY 231; PS 101; PS 106; 
GEO 100 

2. TURK 101; PER 111; HEB 111  
3. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; ITAL 110; 

KORE 110; CHIN 110 
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  ) Course Codesترمیز المساقات ( .4
  

  

  

  Field/subject Codes)رموز المجاالت المعرفیة ( .5
 

 Field/Subject)مجال التخصص ( (Field/Subject Code)رمز المجال 

 مھارات لغویة 0

 دراسات أدبیة 1

 دراسات لغویة 2

 ترجمة عملیة 3

 نظریات الترجمة 4

  
  
  
 Course Number Indication)المادة ( مدلول رقم .6
 

 السنة التخصص التسلسل
 (TRA 101) مثال

األولى السنة في یؤخذ مساق اول   1 لغویة مھارات ) 0  ) 1 ( االولى السنة ) 
  

  )ساعة 69(  اإلجباریة القسم متطلبات. أ: ثالثا

 رمز
 المساق

 رقم
 المساق اسم المساق

 عدد
 الساعات
 المعتمدة

 مالحظات بقالسا المتطلب

TRA 101 English Listening and 
Speaking 3  قدیم 

TRA 102 English Syntax for 
Translation Purposes 3  جدید 

TRA 104 Paragraph Writing in 
English 3  قدیم 

TRA 105 English Phonetics 3 TRA 101 قدیم 

TRA 202 )1النحو التطبیقي المقارن(  
Comparative Syntax (1) 3 TRA 101 جدید 

TRA 206 English Essay Writing 3 TRA 101 و  
TRA 102 فقط المساق رقم تغییر 

TRA 208 
Advanced Reading in 

English for Translation 
Purposes 

3 TRA 101 
+TRA 102 فقط المساق رقم تغییر 

TRA 210 Introduction to English and 3 TRA 101 ونقلھ المساق رقم تغییر 

Course Code Department 
TRA. Translation 
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 رمز
 المساق

 رقم
 المساق اسم المساق

 عدد
 الساعات
 المعتمدة

 مالحظات بقالسا المتطلب

Arabic Literature االنجلیزیة اللغة قسم من 

TRA 230 General translation 
(English- Arabic) 3 TRA 101 فقط المساق رقم تغییر 

TRA 232 General Translation 
(Arabic-English) 3 TRA 101 فقط المساق رقم تغییر 

TRA 241 Translation Theories 3 TRA 101، 
TRA 102 فقط المساق رقم غییرت 

TRA 311 Literary Translation 3 TRA210 فقط المساق رقم تغییر 

TRA 320 
Advanced English 

Grammar for Translation 
Purposes 

3 TRA101+
TRA102 جدید 

TRA 321 Semantics and Pragmatics 
for Translation Purposes 3 TRA320 تعدیل اسم المساق 

TRA 330 
Consecutive and 

Simultaneous Interpreting 
(English-Arabic) 

3 TRA 230 فقط المساق رقم تغییر 

TRA 331 
  

Simultaneous Interpreting 
(Arabic-English) 

3 TRA 330 فقط المساق رقم تغییر 

TRA 332 Computer-Assisted 
translation 3 

TRA230 +
TRA232  

 
 نقل من إختیاري قسم

TRA 333 Legal Translation 3 TRA230+
TRA232 فقط المساق رقم تغییر 

TRA 334 Media translation 3 TRA230+
TRA232 نقل من إختیاري قسم 

TRA 335 Technical Translation 3 
TRA 

230+TRA
232 

نقل من إختیاري  قدیم
 قسم

TRA 430 Discourse Analysis 3 TRA 320 قدیم 

TRA 431 
  

Arabic Syntax for 
Translation Purposes 

3 TRA 202 تغییر االسم 

TRA 439 Graduation Project 3 

TRA 230 
+TRA 232 
+TRA240 
+TRA 241 

 قدیم

        

   



 
 

149 
 

  )ساعة 15( االختیاریة القسم متطلبات. ب 

 رقم المساق رمز
 الساعات عدد المساق اسم المساق

 المعتمدة
 المتطلب
 مالحظات السابق

TRA 312 Translation of 
Documentaries and movies 3 TRA 332 قدیم 

TRA 336 Court and Conference 
Interpreting 3 TRA 333 اسم تعدیل 

 المساق

TRA 340 Dictionaries and 
Terminology 3 TRA104+

TRA241 قدیم 

TRA 412   
Translation of Short Stories 3 TRA 210 قدیم 

TRA 432 Critique of Religious 
Translation 3 

TRA 
230+TRA

232 
 قدیم

TRA 433 
  سیاحیة نصوص ترجمة

Translation of Touristic 
Texts 

3 
TRA 

230+TRA
232 

 قدیم

TRA 435 الترجمة في خاص موضوع  
Special Topic in Translation 3 

TRA 
230+TRA 

232 
 جدید

TRA 437 
Advanced Consecutive and 
Simultaneous Interpreting 

 
3 TRA330 +

TRA 331 جدید 

TRA 438 Translation of Religious 
Texts 3 

TRA 
230+TRA

232 
 قدیم

  
  

   



 
 

150 
 

  كرسي عرار

، ومن مھام مجلس 8/11/2010أنشئ كرسي عرار في قسم اللغة العربیة/ كلیة اآلداب في جامعة الیرموك بتاریخ 

ا وضبط         الكرسي: وضع السیاسھ العامھ للكرسي وتنفیذھا وفق أ ھ وتنمیتھ ى الوقفی ا، اإلشراف عل ة وتعلیماتھ ة الجامع نظم

ب        ي الجوان راز دور عرار ف ى إب ل عل نفقاتھا وعلى المنشورات والمطبوعات ذات العالقھ التي تصدر عن الكرسي والعم

  الحیاتیھ األردنیة في النصف األول من القرن العشرین وأیة أمور أخرى ذات عالقھ بالكرسي. 

  
  
  

 ھیئة التدریس في قسم الترجمةعضاء أ

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 mahmoud.k@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمود علي محمد الكناكري

 shunnaq@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبداهللا طالل محمد الشناق
 mjarrah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد علي مجلي الجراح

 mquran@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك سن القرعانمحمد احمد ح
 saraireh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد عطوى ظاهر الصرايره
 somia.qudah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد سميه عبدالحميد العبداهللا القضاه

 darwish1470@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ابراهيم محمد نهار درويش
 m_bataineh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد حمد صبري العبد المفلح البطاينهم

 bsayaheen@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد بالل ناجح محمد صياحين
 harahsheh77@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد محمد احمد الحراحشه

 rafat.r@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رأفت محمود رفاعي الروسان
 anjadmahasneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد انجاد عبداهللا موسى محاسنه
 mmobeidat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد محمود محمد عبيدات

 monanm@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد منى نبيل علي ملكاوي
 fadiah@yu.edu.jo ماجستير مدرس فاديه يوسف عامر حواري

 nansi.mesleh@yu.edu.jo ماجستير مدرس نانسي احمد داود مصلح
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  والعلوم اإلدارية االقتصاد ةــكلي
 1981، وفي عام 1976كانت تدرس تخصصات االقتصاد والعلوم اإلداریة من خالل كلیة اآلداب منذ إنشاء الجامعة عام 

ال الش       ة، ونتیجة لإلقب وم اإلداری اد والعل ي        أنشئت كلیة االقتص ى المستویین المحل ا عل ة وتمیزھ ات الكلی ى تخصص دید عل

اة           وتر وغرف للمحاك رات للكمبی دریس ومختب ات ت ھ قاع وفر فی ة تت واإلقلیمي شیدت الجامعة مبنى جدیدا بمواصفات حدیث

 .وقاعة للمؤتمرات والندوات

علیا اعتمادًا على قدراتھا التنافسیة الفائقة، تقدم الكلیة برامج تعلیمیة متمیزة لطلبتھا على مستوى البكالوریوس والدراسات ال

وفر       ة، وت وتواصل الكلیة السیر نحو السمـو في تبني البحث العلمي المتمیز لمواكبة أحدث المستجدات والتطورات العالمی

ا ت       ارجي، كم ي والخ ع المحل ات المجتم ة احتیاج ارات لتلبی دریب واالستش دمات الت دیم خ ة لتق وادر المؤھل ة الك د الكلی عق

ب             د الكت ا تعتم دیھا، كم دریس ل ي الت ة ف ة اإلنجلیزی ة اللغ د الكلی ي. تعتم المؤتمرات والندوات العلمیة على المستوى اإلقلیم

  .درس في أعرق الجامعات األمریكیةالمنھجیة الحدیثة التي ت

وم             اد، والمحاسبة، والعل ي : االقتص الوریوس ھ ة البك نح درج ام تم ًا ستة أقس ة حالی رفیة، وإدارة   تضم الكلی ة والمص المالی

األعمال، واإلدارة العامة، والتسویق، باإلضافة إلى منحھا درجة البكالوریوس في برنامج اقتصاد المال واألعمال. كما تمنح 

ال، واإلدارة    الكلیة درجة الماجستیر في ستة برامج ھي : االقتصاد، والمحاسبة، والعلوم المالیة والمصرفیة، وإدارة األعم

ة      الع ع كلی اون م ة بالتع ھ الكلی ذي تطرح حیة ال دمات الص ي إدارة الخ تیر ف امج الماجس ى برن افة إل ة، واإلدارة، باإلض ام

 .الجراحین الملكیة في إیرلندا

والعمل على طرح برامج دكتوراه في  تتطلع الكلیة إلى طرح تخصصات جدیدة لخدمة التنمیة في األردن والمنطقة العربیة،

ة      لمختلفة، والتعاون مع جامعات عالمیة لتنفیذ برامج علمیة مشتركة،تخصصات الكلیة ا اء مراكز بحثی ي إنش والمساھمة ف

 .متقدمة ومتطورة

 

  
economics.fac@yu.edu.jo  

  6801 – 6800فرعي  0096227211111ھاتف 

  0096227211147فاكس: 

  
   :ةاألقسام األكادیمی

 .قسم االقتصاد -
 . قسم المحاسبة -
 . قسم العلوم المالیة والمصرفیة -
 . قسم إدارة األعمال -
 .قسم اإلدارة العامة -
  .قسم التسویق -
  .قسم المال واألعمال -
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  قسم االقتصاد

ام      1976تأسس القسم عام  ي ع اءه. وف ذ إنش اد من امج    1986، وبدأ بتقدیم برنامج بكالوریوس في االقتص م برن ، طرح القس

ام   ى مستوى درجة             2002ماجستیر في االقتصاد. في ع ال عل ال واألعم ال اقتصاد الم ي مج دًا ف ارًا جدی دأ بطرح مس ، ب

 .البكالوریوس

ل       ات سوق العم ة حاج ة لتلبی یقوم القسم بتأھیل طلبتھ بالمعرفة والمھارات الالزمة في مجاالت االقتصاد النظریة والتطبیقی

 .محلیًا ودولیًا

 .األول على مستوى األردن و الوطن العربي من حیث التعلیم والبحث العلمي في مجال االقتصاد أن نكون القسم

ة للنھوض             ة والتطبیقی اد النظری االت االقتص ي مج ة ف ارات الالزم ارف والمھ ھ بالمع د طلبت یسعى قسم االقتصاد إلى تزوی

 .ببلدھم نحو التقدم واالزدھار

  

Economic.dept@yu.edu.jo 
  6706فرعي  0096227211111ھاتف 

  

   



 
 

153 
 

  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في االقتصاد
  - معتمدة: ) ساعة132بعد إتمام المتطلبات التالیة ( االقتصادتمنح درجة البكالوریوس في 

  أ. المجاالت النظریة األساسیة اإلجباریة:

 األدنى للساعات المعتمدةالحد  المجال المعرفي

 12 االقتصاد الكلي

 12 االقتصاد الجزئي

 12 االقتصاد التحلیلي والقیاسي

 12 االقتصاد المتخصص

  

  ب.  المجاالت المساندة:

 الحد األدنى للساعات المعتمدة المجال المعرفي

ة     ات مصرفیة دولی ، محاسبة مالیة، أدارة االستثمار، المحافظ االستثماریة، عملی

غیرة والمتوسطة      روعات الص ل المش الي، تموی  ،اإلدارة اإلستراتیجیة، اقتصاد م

  اإلدارة المالیة،

 مقدمة في نظم المعلومات اإلداریة، األعمال االلكترونیة،

الریاضیات لألعمال، مبادئ اإلحصاء لألعمال، مبادئ اإلدارة، مبادئ التسویق، 

 یعات تجاریةمبادئ  المحاسبة، أسالیب البحث العملي، تشر

12 

  

  ) ساعة معتمدة وتشمل:27ویخصص لھا (  :أوال: متطلبات الجامعة

   .) ساعة معتمدة12لھا ( یخصصومتطلبات الجامعة اإلجباریة:   -  أ

  رمز
 المساق

  رقم
 المساق

 الساعات المعتمدة عنوان المساق

AL 101  ساعات معتمدة 3 1لغة عربیة 
EL 101 تمدةساعات مع 3 إنجلیزیة مھارات لغة 
PS 102 ساعات معتمدة 3 التربیة الوطنیة 

MILT 100 ساعات معتمدة 3 علوم عسكریة 
EL 099 استدراكي استدراكي - إنجلیزیة  مھارات لغة 
AL 099  استدراكي استدراكي - لغة عربیة 

COMP 099  استدراكي استدراكي -مھارات حاسوب 
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 یختارھا الطالب من المساقات اإلنسانیة والعلمیة التالیة: : ة)ساعة معتمد 15متطلبات الجامعة االختیاریة  (  - ب

 المساقات اإلنسانیة

رمز 
 المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة

الساعات 
المتطلبات  المعتمدة

 عملي نظري السابقة

Hum 101 ال یوجد 0 3 3 الثقافة اإلعالمیة 

Hum 102 یوجدال 0 3 3 المواطنة واالنتماء  

Hum 103 ال یوجد 0 3 3 اإلسالم فكر وحضارة 

Hum 104 ال یوجد 0 3 3 الفن والسلوك 

Hum 105 ال یوجد 0 3 3 إسھام األردن في الحضارة اإلنسانیة 

Hum 106 ال یوجد 0 3 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 

Hum 107 ال یوجد 0 3 3 حقوق اإلنسان 

Hum 108 ال یوجد 0 3 3 یرمھارات التفك 

 

 

 المساقات العلمیة

رمز 
 المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة

الساعات 
المتطلبات  المعتمدة

 عملي نظري السابقة

Sci 101 ال یوجد 0 3 3 البیئة والصحة العامة 

Sci 102 ال یوجد 0 3 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 

Sci 103 ال یوجد 0 3 3 یة للجمیعاللیاقة البدن 

Sci 104 ال یوجد 0 3 3 مھارات التواصل الفعال 

Sci 105 ال یوجد 0 3 3 الطاقة المتجددة 

Sci 106 ال یوجد 0 3 3 اإلدارة وتنمیة المجتمع 

Sci 107 ال یوجد 0 3 3 البحث العلمي 
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  شمل:) ساعة معتمدة وت24ویخصص لھا ( :ثانیا: متطلبات الكلیة اإلجباریة

 الساعات المعتمدة عنوان المساق رمز ورقم المساق
101ACC ) ساعات معتمدة 3 )1مبادئ في المحاسبة 

101 BA ) ساعات معتمدة 3 )1مبادئ في اإلدارة 
101  ECON ساعات معتمدة 3 مبادئ في االقتصاد الكلي 
105  ECON ساعات معتمدة 3 مبادئ في االقتصاد الریاضي 

210  BF ساعات معتمدة 3 )1في المالیة ( مبادئ 
130  PA ساعات معتمدة 3 اإلدارة العامة في األردن 
107STAT ساعات معتمدة 3 اإلحصاء لطلبة كلیة االقتصاد 

SCI 108 ساعات معتمدة 3 مھارات الحاسوب 
  

  .) ساعة معتمدة81ویخصص لھا (: ثالثا: متطلبات القسم

  ة معتمدة وتشمل:) ساع81ویخصص لھ ( التخصص المنفرد: .1

 ) ساعة معتمدة:66متطلبات إجباریة بواقع (  .أ 

102 ECON ،102BA ،102ACC ،200 ECON ،201 ECON ،203 ECON  

207 ECON ،231PA ،MKT 210 ،280 ECON  ،281 ECON ،302 ECON ،307 

ECON، 311 ECON ،320 ECON ،350 ECON ،351 ECON ،     ECON363 ،

383 ECON ،470 ECON ،482 ECON ،499   ECON 

  

) ساعة معتمدة یختارھا الطالب من المساقات التي یطرحھا القسم  من 15بواقع ( متطلبات اختیاریة .ب 

  فما فوق. 200مستوى

  توزیع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد في االقتصاد

 المجموع الساعات االختیاریة الساعات اإلجباریة المتطلبات

 27 15 12 متطلبات الجامعة
 24 - 24 متطلبات الكلیة
 81 15 66 متطلبات القسم

 132 المجمـــوع
  

  ) ساعة معتمدة وتشمل:81ویخصص لھ ( التخصص الرئیسي اقتصاد / التخصص الفرعي: .2

 ) ساعة معتمدة:54متطلبات إجباریة بواقع (  .أ 

102 ECON ،102BA ،102ACC ،200 ECON ،201 ECON ،  

 203 ECON ،  207 ECON ،280 ECON ،281 ECON ،302 ECON  ، 

 307 ECON ،311 ECON ،320 ECON ،350 ECON ،351 ECON ،383 

ECON ،470 ECON ،482 ECON  
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ن        6متطلبات اختیاریة بواقع ( .ب  م م ا القس ي یطرحھ اقات الت ن المس ب م ) ساعات معتمدة یختارھا الطال

  فما فوق. 200مستوى 

قسم التخصص الفرعي. ویسمح  حسب ما یحدده ) ساعة معتمدة21بواقع ( متطلبات التخصص الفرعي  .ج 

ال)،      لطالب االقتصاد بالتخصص الفرعي ال واالعم اد الم في أقسام الكلیة األخرى (ماعدا قسم اقتص

ي  اء  ، جغرافیا، شریعة، العلوم السیاسیة، اللغة اإلنجلیزیة، علوم األرض والبیئة، إحصاء ریاض إحص

م معلو الم، نظ حافة وإع یات، ص ي، ریاض م  تطبیق انون، عل ات حاسوبیة، ق م معلوم ة، نظ ات إداری م

 اقتصاد ومصارف إسالمیة.، حاسوب

  

  توزیع الساعات المعتمدة للتخصص الرئیسي اقتصاد / التخصص الفرعي

 المجموع الساعات االختیاریة الساعات اإلجباریة المتطلبات
 27 15 12 متطلبات الجامعة
 24 - 24 متطلبات الكلیة
 60 6 54 متطلبات القسم

 21 حسب ما یحددھا قسم التخصص الفرعي متطلبات التخصص الفرعي
 132 المجمـــوع

  

  

  ) ساعة معتمدة.21و یخصص لھ ( االقتصادالتخصص الفرعي في 

  لطلبة كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة. 1

  ) ساعة معتمدة15ویخصص لھا ( أ . متطلبات إجباریة:

201 ECON  ،207 ECON  ،302 ECON ،311 ECON ،350 ECON   

ي  ا ) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من6لھا (یخصص و ب . متطلبات اختیاریة: ا لمساقات الت م  یطرحھ  القس

  فما فوق. 200من مستوى 

  

  للطلبة من خارج كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة. 2

  ) ساعة معتمدة18لھا (یخصص و . متطلبات إجباریة:أ

101 ECON ،102 ECON ،105 ECON  101(اوMATH  ،(201 ECON  ،  

207 ECON ،    421 ECON 

القسم من  یطرحھا) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من المساقات التي 3لھا ( یخصصو متطلبات اختیاریة:ب. 

 فما فوق. 200مستوى 
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  أعضاء ھیئة التدریس في قسم االقتصاد
  

 رونيالبرید_االلكت المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 ahmad.malawi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد ابراهيم مالوي عبدالهادي

 zakia@yu.edu.jo دكتوراه استاذ زكيه احمد محمد مشعل
 qasem@yu.edu.jo دكتوراه استاذ قاسم محمد نزال حموري

 abanihani@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالرزاق حسين على بني هاني
 El-Nader@yu.edu.jo دكتوراه استاذ درحسن محمد علي النا

 whmedat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ وليد محمود محمد حميدات
 Almomani_r@yu.edu.jo دكتوراه استاذ رياض عبداهللا محمد المومنى

 Rawabdeh_m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك موسى عقيل محمد روابده
 anwara@yu.edu.jo دكتوراه شاركاستاذ م انور الحاج راشد العلى القرعان
 athamneh71@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبدالباسط عبداهللا محمد عثامنه

 alshyab.nooh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نوح علي محمد الشياب
 mahailat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمود علي مفلح الهيالت

 ajlouni.sameh@yu.edu.jo دكتوراه تاذ مساعداس سامح عاصم ناصر العجلوني
 smagableh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد سهيل عيسى محمد مقابلة

 Wardat@yu.edu.jo ماجستير مدرس خليل عوض الخليل وردات
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  قسم املحاسبة

طرح القسم     1999و في عام  وبدأ بتقدیم برنامج البكالوریوس في المحاسبة منذ إنشائھ. 1982تأسس قسم المحاسبة عام 

 .برنامج الماجستیر في المحاسبة ضمن مساري الرسالة و االمتحان الشامل

یعمل في القسم مجموعة من أعضاء ھیئة التدریس من حملة درجتي الدكتوراه والماجستیر من جامعات عریقة ومتمیزة في 

 .الدكتوراه في الجامعات البریطانیة واالسترالیة مختلف تخصصات المحاسبة. وللقسم خمسة مبتعثین للحصول على درجة

ویقوم القسم وبشكل دوري بإعادة النظر في الخطط الدراسیة لبرنامجي البكالوریوس والماجستیر بھدف إعداد خطط دراسیة 

القسم  متطورة تلبي احتیاجات المجتمع وتتواكب مع متطلبات سوق العمل الدینامیكیة من جھة، وتعزز من تنافسیة خریجي 

 .في الحصول على فرص العمل المناسبة من جھة أخرى

 .كما یقوم القسم بعقد العدید من المؤتمرات العلمیة والمشاركة الفعالة في المؤتمرات المحلیة واإلقلیمیة والعالمیة

    

Accounting.dept@yu.edu.jo 
  6723فرعي  0096227211111ھاتف 
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  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في املحاسبة
  توزیع ساعات الخطة الدراسیة على المتطلبات المختلفة

مجموع الساعات   نوع المتطلب المتطلب
 المعتمدة

النسبة المئویة من مجموع 
 ساعات الخطة الدراسیة

  متطلبات الجامعة
  ساعة) 27(

 %9 12 إجباري

 %12 15  اختیاري

 متطلبات الكلیة
 %18 24 إجباري

 -  -  اختیاري

  متطلبات التخصص
 ساعة) 81(

  %52  69  إجباري

  %9  12  اختیاري

 المواد الحرة
  -  -  إجباري

  -  -  اختیاري

  %100  132  -  المجموع الكلي
 

 
 

  مدلول العشرات في رقم المساق

  المدلول الرقم

  المحاسبة المالیة 0

 ات الخاصةمحاسبة الشركات والمؤسس 1

 المحاسبة الحكومیة 2

 محاسبة التكالیف واإلداریة 3

 التحلیل المالي 4

 تدقیق الحسابات 5

 محاسبة الضرائب 6

 نظم المعلومات المحاسبیة 7

 النظریة والمعاییر الدولیة 8

 البحث والندوة والتدریب المیداني 9
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  .ساعة معتمدة) 27أّوًال: متطلبات الجامعة (
  .)معتمدة ساعة 12( متطلبات الجامعة اإلجباریةأ. 

رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة

الساعات 
المتطلبات  المعتمدة

  عملي  نظري السابقة

AL 101  ال یوجد  0  3  3  1 لغة عربیة 

EL 101  ال یوجد  0  3  3  نجلیزیةإمھارات لغة 

PS 102 جدال یو  0  3  3  التربیة الوطنیة  

MILT 100  ال یوجد  0  3  3  علوم عسكریة 

EL 099   ال یوجد  استدراكي  استدراكي  استدراكي  - مھارات لغة إنجلیزیة  

AL 099  ال یوجد  استدراكي  استدراكي  استدراكي  - لغة عربیة 

COMP 099   ال یوجد  استدراكي  استدراكي  استدراكي  -مھارات حاسوب 
  
  

 یختارھا الطالب من المساقات اإلنسانیة والعلمیة التالیة:: ساعة معتمدة) 15( ب.  متطلبات الجامعة اإلختیاریة 
 المساقات اإلنسانیة

رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة

الساعات 
المتطلبات  المعتمدة

 السابقة
  عملي  نظري

Hum 101  ال یوجد  0  3  3 الثقافة اإلعالمیة 
Hum 102  ال یوجد 0  3  3  نتماءالمواطنة واال 
Hum 103  ال یوجد 0  3  3 اإلسالم فكر وحضارة  
Hum 104  ال یوجد 0  3  3 الفن والسلوك 
Hum 105  ال یوجد 0  3  3  إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة  
Hum 106  ال یوجد 0  3  3  مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 
Hum 107  ال یوجد 0  3  3  حقوق اإلنسان 
Hum 108  ال یوجد 0  3  3  مھارات التفكیر  
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  المساقات العلمیة

رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة

الساعات 
المتطلبات  المعتمدة

  عملي  نظري السابقة

Sci 101  ال یوجد  0  3 3  البیئة والصحة العامة 
Sci 102  ال یوجد  0  3 3  تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 
Sci 103  ال یوجد  0  3 3  اللیاقة البدنیة للجمیع  
Sci 104  ال یوجد  0  3 3  مھارات التواصل الفعال 
Sci 105  ال یوجد  0  3  3  الطاقة المتجددة  
Sci 106  ال یوجد  0  3  3  اإلدارة وتنمیة المجتمع 
Sci 107  ال یوجد  0  3  3  البحث العلمي 

 
  

  
 .ساعة معتمدة) 24(االقتصاد والعلوم اإلداریة ثانیًا: متطلبات كلیة 

  .ساعة معتمدة) 24متطلبات الكلیة  اإلجباریة (أ. 

رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة

الساعات 
المتطلبات  المعتمدة

  مالحظات السابقة
  عملي  نظري

ACC 101 ) قدیم  ال یوجد 0 3 3 )1مبادئ في المحاسبة  

BA 101 ) قدیم ال یوجد 0 3 3  )1مبادئ في اإلدارة 

ECON 101 قدیم ال یوجد 0 3 3  مبادئ في االقتصاد الكلي 

ECON 105 قدیم ال یوجد 0 3 3  مبادئ في االقتصاد الریاضي 

BF 210 ) قدیم  ال یوجد 0 3 3  )1مبادئ في المالیة 

PA 130 قدیم ال یوجد 0 3 3  اإلدارة العامة في األردن 

STAT 107 قدیم ال یوجد 0 3 3  قتصاداالكلیة  اإلحصاء لطلبة 

SCI 108 قدیم ال یوجد 0 3 3 مھارات الحاسوب 
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  )ال یوجد( االختیاریةمتطلبات الكلیة  ب. 

رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة

الساعات 
المتطلبات  المعتمدة

  مالحظات السابقة
  عملي  نظري

  ال یوجد  
 

       
  
  
 ساعة معتمدة) 81(المنفرد  التخصصبات ًا:  متطللثثا

  ساعة معتمدة) 69اإلجباریة ( التخصصمتطلبات أ. 

رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة

الساعات 
المتطلبات  المعتمدة

  مالحظات السابقة
  عملي  نظري

ECON 102 قدیم  ال یوجد  0 3  3  مباديء االقتصاد الجزئي  

BA 102 0 3 3  )2ء في اإلدارة (مبادي BA 101 قدیم 

BA 213  0 3 3  1التحلیل الكمي BA 102 قدیم 

MKT 210 ) قدیم  ال یوجد 0 3 3  )1مبادئ التسویق 

BF 313 جدید  ال یوجد 0 3 3  تشریعات مالیة ومصرفیة 

PA  231 0 3 3  السلوك التنظیمي BA 101 قدیم 

ECON  200 0 3 3  أسالیب البحث العلمي STAT 
107 

 قدیم

ACC 102 ) 0 3 3  )2مبادئ في المحاسبة ACC 101 قدیم 

ACC  201 ) 0 3 3  )1محاسبة متوسطة ACC 102 قدیم 

ACC  202 ) 0 3 3  )2محاسبة متوسطة ACC 201 قدیم 

ACC 321 0 3 3  محاسبة المؤسسات الحكومیة ACC 102 قدیم 

ACC 331 ) 0 3 3  )1محاسبة تكالیف ACC 102 قدیم 

ACC 341 0 3 3  تحلیل القوائم المالیة ACC 201 قدیم 

ACC 351 ) 0 3 3  )1تدقیق حسابات ACC 202 قدیم 

ACC 361 0 3 3  محاسبة الضرائب ACC 102 قدیم 

ACC 371 3 0 3  تطبیقات محاسبیة على الحاسوب ACC 102  من
  اختیاري

ACC 382 0 3 3  محاسبة إسالمیة ACC 102  من
  اختیاري

ACC 402 0 3 3  ة متقدمةمحاسب ACC 202 قدیم  

ACC 411 0 3 3  الدولیة المحاسبة ACC 202 جدید  
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رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة

الساعات 
المتطلبات  المعتمدة

  مالحظات السابقة
  عملي  نظري

ACC 431 ) 0 3 3  )2محاسبة تكالیف ACC 331 قدیم 

ACC 432 0 3 3  محاسبة إداریة ACC 331 قدیم 

ACC 471 3  0 3  نظم المعلومات المحاسبیة  ACC 202 قدیم 

ACC 481 0  3 3  لمالیةالمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر ا  ACC 202 جدید  

  
 

  یختارھا الطالب من المساقات التالیة:: ساعة معتمدة) 12 اریة (ختیاال التخصصمتطلبات ب. 

رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة

الساعات 
المتطلبات  المعتمدة

  مالحظات السابقة
  عملي  نظري

ACC 210 0 3  3  محاسبة الشركات ACC 102 
من 

 إجباري

ACC 311 0 3 3  محاسبة البنوك ACC 102 قدیم 

ACC 451  ) 0 3 3  )2تدقیق حسابات ACC 351  من
 إجباري

ACC 483  0 3 3 النظریة المحاسبیة ACC 202 جدید 

ACC 491  0 3 3  بحث التخرج ECON 
200 

من 
 إجباري

BF 312  0 3 3  تمویل وإدارة المشاریع الصغیرة BF 210 جدید 

ECON 421 0 3 3  دراسات الجدوى االقتصادیة 
ECON 

102+105 
  جدید
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 ساعة معتمدة) 81(التخصص الرئیسي محاسبة/الفرعي  : متطلبات رابعًا
  ساعة معتمدة) 60اإلجباریة ( التخصصمتطلبات أ. 

رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة

الساعات 
المتطلبات  المعتمدة

  مالحظات السابقة
  عملي  نظري

ECON 102 قدیم  ال یوجد  0 3  3  مباديء االقتصاد الجزئي  

BA 102 ) 0 3 3  )2مباديء في اإلدارة BA 101 قدیم 

BA 213  0 3 3  1التحلیل الكمي BA 102 قدیم 

MKT 210 ) قدیم  ال یوجد 0 3 3  )1مبادئ التسویق 

BF 313 جدید  ال یوجد 0 3 3  تشریعات مالیة ومصرفیة 

PA  231 0 3 3  السلوك التنظیمي BA 101 قدیم 

ECON  200 0 3 3  أسالیب البحث العلمي STAT 
107 

 قدیم

ACC 102 ) 0 3 3  )2مبادئ في المحاسبة ACC 101 قدیم 

ACC  201 ) 0 3 3  )1محاسبة متوسطة ACC 102 قدیم 

ACC  202 ) 0 3 3  )2محاسبة متوسطة ACC 201 قدیم 

ACC 331 ) 0 3 3  )1محاسبة تكالیف ACC 102 قدیم 

ACC 341 0 3 3  تحلیل القوائم المالیة ACC 201 قدیم 

ACC 351 ) 0 3 3  )1تدقیق حسابات ACC 202 قدیم 

ACC 361 0 3 3  محاسبة الضرائب ACC 102 قدیم 

ACC 371 3 0 3  تطبیقات محاسبیة على الحاسوب  ACC 102  من
  اختیاري

ACC 402 0 3 3  قدمةمحاسبة مت ACC 202 قدیم  

ACC 431 ) 0 3 3  )2محاسبة تكالیف ACC 331 قدیم 

ACC 432 0 3 3  محاسبة إداریة ACC 331 قدیم 

ACC 471 3  0 3  نظم المعلومات المحاسبیة  ACC 202 قدیم 

ACC 481 0  3 3  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ACC 202 جدید  

  
  ساعة معتمدة) حسبما یحدده قسم التخصص الفرعي.  21( :فرعيب. متطلبات التخصص اال

   ویسمح لطالب المحاسبة بالتخصص الفرعي في أي من البرامج التي تطرحھا أقسام الجامعة المختلفة.
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 خامسًا: التخصص الفرعي في المحاسبة

  ) ساعة معتمدة ویشمل:21لطلبة كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة: یخصص لھ ( -1

 على النحو التالي: ) ساعة معتمدة15ویخصص لھا ( متطلبات إجباریة: أ .

رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة

الساعات 
المتطلبات  المعتمدة

  مالحظات السابقة
  عملي  نظري

ACC  201 ) 0 3  3  )1محاسبة متوسطة ACC 102 قدیم 

ACC  202 ) 0 3 3  )2محاسبة متوسطة ACC 201 قدیم 

ACC 331 ) 0 3 3  )1محاسبة تكالیف ACC 102 قدیم 

ACC 341 0 3 3  تحلیل القوائم المالیة ACC 201 قدیم 

ACC 351 ) 0 3 3  )1تدقیق حسابات ACC 202 قدیم 

  
  التالیة:  ) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من المساقات6ویخصص لھا (ب . متطلبات اختیاریة: 

رمز  
  المساق

رقم 
 مساقال

الساعات  اسم المساق
 المعتمدة

الساعات 
المتطلبات  المعتمدة

 السابقة
  مالحظات

  عملي  نظري

ACC 210 0 3  3  محاسبة الشركات ACC 102 
من 

 إجباري
ACC 361 0 3 3  محاسبة الضرائب  ACC 102 قدیم 

ACC 371 3 0 3  تطبیقات محاسبیة على الحاسوب ACC 102  
من 

  اختیاري

ACC 432 0  3 3  حاسبة إداریةم  ACC 331 قدیم 

ACC 451  ) 0  3 3  )2تدقیق حسابات ACC 351 
من 

 إجباري

ACC 471 3  0 3  نظم المعلومات المحاسبیة  ACC 202 قدیم 

ACC 481 0  3 3  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ACC 202 جدید  

  
  

 المساقات التالیة: ) ساعة معتمدة ویشمل21صص لھ (یخ: كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریةمن خارج طلبة لل  -2

رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة

الساعات 
المتطلبات  المعتمدة

  مالحظات السابقة
  عملي  نظري

ACC 101 ) قدیم - 0 3 3  )1مبادئ في المحاسبة 

ACC 102 ) 0 3 3  )2مبادئ في المحاسبة ACC 101 قدیم 

ACC  201 ) 0 3 3  )1محاسبة متوسطة ACC 102 قدیم 

ACC  202 ) 0 3 3  )2محاسبة متوسطة ACC 201 قدیم 
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رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة

الساعات 
المتطلبات  المعتمدة

  مالحظات السابقة
  عملي  نظري

ACC 331 ) 0 3 3  )1محاسبة تكالیف ACC 102 قدیم 

ACC 341 0 3 3  تحلیل القوائم المالیة ACC 201 قدیم 

ACC 351 ) 0 3 3  )1تدقیق حسابات ACC 202 قدیم 

  

  

  المحاسبة أعضاء ھیئة التدریس في قسم
 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم

 msuwaidan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ميشيل سعيد ميخائيل سويدان
 mqaqish@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمود حسن سالم قاقيش

 alhmoud@yu.edu.jo دكتوراه استاذ تركى راجى موسى الحمود
 aalomari@yu.edu.jo كتوراهد استاذ احمد محمد مصطفى العمري
 riad.jasem@yu.edu.jo دكتوراه استاذ رياض جاسم محمد العبداهللا

 sartawi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك اياد عيسـى سليمان مصطفى
 m.odat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمود علي  محمد عودات

 khaldoon.aldaoud@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد خلدون احمد محمد الداود
 maleqab@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمود محمد احمد العقاب

 salah.alshorman@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد صالح الدين عبداهللا عبدالقادر الشرمان
 huseinraba@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد حسين محمد حسين الرباع

 Fawwaz.a@yu.edu.jo ماجستير درسم فواز علي طه عبابنه
 melena.alhasan@yu.edu.jo ماجستير مدرس ميلينا فايز محمود الحسن
 sanaa.quraan@yu.edu.jo ماجستير مدرس سناء صالح عليان قرعان

 ruwaidah@yu.edu.jo ماجستير مدرس رويده حنا ابراهيم حداد
 rawan@yu.edu.jo ماجستير مدرس روان حكم نايف عطوه

 Mohamad.abwini@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد حكمت محمود عبويني
 omar.mo@yu.edu.jo ماجستير مدرس عمر تيسير حسين موافي

 ruba@yu.edu.jo ماجستير مدرس ربا ماجد محمد بصول
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  قسم العلوم املالية واملصرفية

ام    ،م المالیة والمصرفیة منذ إنشاءهوبدا بتقدیم برنامج بكالوریوس في العلو ،1982تأسس القسم عام  ي ع طرح   1999وف

 . القسم برنامج ماجستیر في العلوم المالیة والمصرفیة

ة          ة المختلف ول المعرف ي حق ا ف ا وعملی ة نظری ل الطلب یھدف القسم ومن خالل محتوى المساقات التي یقوم بطرحھا إلى تأھی

ي     ،والتي لھا عالقة في مجال العلوم المالیة والمصرفیة ات ف ة القطاع كما ویسھم القسم في تقدیم الخدمات االستشاریة لكاف

ى  ، المجتمع األردني ویركز القسم على التدریس والبحث العلمي في مجاالت العلوم المالیة والمصرفیة كذلك یقوم القسم عل

ا      ة محلی رات العالمی ة التغی ا تطویر الخطط الدراسیة بما یتناسب ومتطلبات سوق العمل ومواكب ذلك یواظب القسم     ،ودولی ك

على عقد المؤتمرات والندوات العلمیة لمتابعة ما یستجد من قضایا وتحدیات تواجھ القطاع المالي والقطاع المصرفي محلیا 

ة        ألوراق المالی ان ل ة عم اة لبورص ة محاك غیل غرف م بتش وم القس ا ویق ا كم ا وعالمی ة ، وإقلیمی اون مع إدارة البورص ، بالتع

وقد ، وذلك إلغراض التدریب والبحث العلمي في األسواق المالیة، سوق افتراضي لتبادل العمالت (فوركس) باإلضافة إلى

 (UNDP) وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، تم تقییم أداء القسم أكادیمیا من خالل لجان تابعة لصندوق الملك حسین للتمیز

 . وحصل القسم على المرتبة األولى في المملكة

ز محلیا وعربیًا في طرح مساقات العلوم المالیة والمصرفیة واستخدام أحدث الكتب األجنبیة المتقدمة في المجال وربط التمی 

 .النظریة بالتطبیق العملي والتركیز على المشروعات البحثیة والحالت الدراسیة

 

Finance.dept@yu.edu.jo 
  6868فرعي   0096227211111ھاتف 
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  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في العلوم املالية واملصرفية
ة              ان مستوى باللغ ي : إمتح ة وھ ي تحددھا الجامع ات المستوى الت ي إمتحان اح ف ة النج یجب على الطالب المقبول بالجامع

ات       ب مھارات الحاسووإمتحان ، وإمتحان مھارات اللغة اإلنجلیزیة، العربیة ن إمتحان ي أي م ب ف اق الطال ال إخف . وفي ح

  یجب علیھ النجاح في المساق المعادل لذلك اإلمتحان المبین أدناه : ، المستوى المحددة من الجامعة

  

رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  سم المساقإ المساق

 المعتمدة
المتطلبات 

 السابقة

EL 99 3  مھارات لغة انجلیزیة استدراكي   
AL 99  3  ) إستدراكي1بیة (لغة عر  

COMP 99  3  مھارات الحاسوب إستدراكي * 
  

  . ICDLمن یحمل الرخصة الدولیة في قیادة الحاسوب مھارات الحاسوب * ُیعفى من إمتحان 
  

  المتطلبات التالیة: العلوم المالیة والمصرفیة بعد إتمامقسم تمنح درجة البكالوریوس في العلوم المالیة والمصرفیة في 

  موزعة على النحو اآلتي:، ساعة دراسیة 27خصص لھا ت: متطلبات الجامعة :أوًال

  ساعة معتمدة، وحسب ما تحدده الجامعة، وھي: 12وتخصص لھا ) متطلبات الجامعة االجباریة: 1(

رمز 
  المساق

الساعات  سم المساقإ رقم المساق
 المعتمدة

المتطلبات 
 السابقة

PS 102 3  التربیة الوطنیة - 
AL 101  3  لغة عربیة - 

MILT 100  3  علوم عسكریة - 
EL 101  3  مھارات لغة انجلیزیة - 

  
  :ختیاریة) متطلبات الجامعة اإل2(

ساعة معتمدة یختارھا الطالب من بین مساقات محدده تطرحھا الجامعة شریطة أن ال یكون أحدھا من  15وتخصص لھا 

  یة. المساقات التي تطرحھا كلیة اإلقتصاد والعلوم االدار

رمز 
 المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة

الساعات 
المتطلبات  المعتمدة

 السابقة
 عملي نظري

Hum 101 ال یوجد 0 3 3 الثقافة اإلعالمیة 

Hum 102 ال یوجد 0 3 3 المواطنة واالنتماء 

Hum 103 ال یوجد 0 3 3 اإلسالم فكر وحضارة 

Hum 104 ال یوجد 0 3 3 الفن والسلوك 

Hum 105 ال یوجد 0 3 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 

Hum 106 ال یوجد 0 3 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 
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رمز 
 المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة

الساعات 
المتطلبات  المعتمدة

 السابقة
 عملي نظري

Hum 107 ال یوجد 0 3 3 حقوق اإلنسان 

Hum 108 ال یوجد 0 3 3 مھارات التفكیر 

  
  المساقات العلمیة

رمز 
  المساق

رقم 
ات الساع اسم المساق المساق

 المعتمدة

الساعات 
 المعتمدة

المتطلبات 
  عملي  نظري السابقة

Sci 101  ال یوجد  0  3  3  البیئة والصحة العامة 

Sci 102  ال یوجد  0  3  3  تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 

Sci 103  ال یوجد  0  3  3  اللیاقة البدنیة للجمیع  

Sci 104  ال یوجد  0  3  3  مھارات التواصل الفعال 

Sci 105  ال یوجد  0  3  3  الطاقة المتجددة  

Sci 106  ال یوجد  0  3  3  اإلدارة وتنمیة المجتمع 

Sci 107  ال یوجد  0  3  3  البحث العلمي 

  
  :متطلبات الكلیة اإلجباریة ثانیًا:

 ) ساعة معتمدة، حسب ما تحدده كلیة اإلقتصاد والعلوم اإلداریة، وكما یلي:24ویخصص لھا (

رمز 
 اسم المساق رقم المساق  المساق

الساعات 
 المعتمدة

المتطلبات 
 السابقة

BA 101  ) 3  )1مبادئ في اإلدارة   
ECON 101  3  قتصاد الكليمبادئ في اإل   
ECON 105  3  قتصاد الریاضيمبادئ في اإل   
ACC 101  3  )1المحاسبة (في   يءمباد   
PA 130  3  األردنالعامة في  اإلدارة   

BF 210  3  )1( مبادئ في المالیة  
101 ACCو  

BA101 
STAT 107  3  اإلحصاء لطلبة االقتصاد واإلدارة   
SCI 108  3  مھارات الحاسوب   
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  .القسم: متطلبات ثالثًا
  ُموزعة على النحو اآلتي:، ) ساعة معتمدة81ویخصص لھا (  ) التخصص المنفرد:1( 

  كما یلي: ) ساعة معتمدة،69ویخصص لھا ((أ) متطلبات التخصص المنفرد اإلجباریة:  

رمز 
  المساق

الساعات  اسم المساق رقم المساق
 المعتمدة

 المتطلبات السابقة

ECON  102  101  3  مباديء في اإلقتصاد الجزئي ECON  
ACC 102  101  3  )2المحاسبة (في   يءمبادACC 
BF 209  3  ریاضیات مالیة   
BF 211 ) 3 )2مباديء في المالیة  BF210 
BF 310  3  مباديء التأمین  BF210 
BF 311  3  إدارة اإلستثمار  BF210 

ACC  311  101  3 محاسبة بنوكACC 
BF 313  3  تشریعات مالیة ومصرفیھ  BF210 
BF 316  3  إدارة البنوك والمخاطر اإلئتمانیة  BF210 
BF 317  3  مالیة دولیة  BF210 
BF 318  3  تحلیل مالي  BF210 
BF 322  316  3 البنوك اإلسالمیةBF 
BF 328  3 ق والمؤسسات المالیةاألسوا  BF210 
BF 337  317  3  العملیات والمشتقات المالیةBF 

ECON 200  طلبة السنة الثالثة فما فوق  3 أسالیب البحث العلمي  
BF 410  3 إدارة مالیھ  BF211  
BF 415 318 3  تطبیقات مالیة ومصرفیة على الحاسوبBF  

BF 416  337  3  إدارة المخاطر المالیةBF 

BF 418  311  3  ارة المحافظ اإلستثماریةإدBF 

BF 499  3  بحث التخرج  
ECON200 

طلبة فصل التخرج والسنة 
 الرابعة

MKT 210 3  مبادئ التسویق   
BA  213  ) 3  )1تحلیل كمي   

ECON 421 3  دراسة الجدوى اإلقتصادیة   
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  التالیة:ذ من المجموعة تؤخ، ) ساعة معتمدة12ویخصص لھا ( (ب) متطلبات التخصص المنفرد اإلختیاریة:

رمز 
  المساق

رقم 
 المساق

الساعات  اسم المساق
 المعتمدة

 المتطلبات السابقة
PA  231   إدارة السلوك  201السلوك التنظیمي (ُتعادل م.ع

  التنظیمي)
3  101 BA  

BF 312  3  تمویل وإدارة المشاریع الصغیرة والمتوسطھ  BF210 
BF 319  3  التمویل الشخصي  BF210 

BF 412  موافقة رئیس القسم  3  تطبیقات مصرفیة 
BF 419  3  التثمین العقاري  BF318 
BF 420  3 للشركات التخطیط المالي  BF318 

BF 421  3  رأس المال المغامر  BF311 

BF 495  طلبة فصل التخرج   3  موضوعات خاصة في المالیة والمصرفیھ
 والسنة الرابعة

ECON 311  3  النقود والبنوك   
MKT  339  210  3  ویق مصرفيتس MKT  

  
  
  ) التخصص الرئیسي:2(

  ) ساعة معتمدة، وكما یلي:60ویخصص لھا ( (أ) متطلبات التخصص الرئیسي اإلجباریة:

رمز 
الساعات  اسم المساق رقم المساق  المساق

 المتطلبات السابقة المعتمدة

ECON  102  101  3  مباديء في اإلقتصاد الجزئي ECON  
ACC 102  101  3  )2محاسبة (الفي   يءمبادACC 
BF 209  3  ریاضیات مالیة   
BF 211 ) 3 )2مباديء في المالیة  BF210 
BF 310  3  مباديء التأمین  BF210 
BF 311  3  إدارة اإلستثمار  BF210 

ACC  311  101  3 محاسبة بنوكACC 
BF 313  3  تشریعات مالیة ومصرفیھ  BF210 
BF 316  3  إدارة البنوك والمخاطر اإلئتمانیة  BF210 
BF 317  3  مالیة دولیة  BF210 
BF 318  3  تحلیل مالي  BF210 
BF 322  316  3 البنوك اإلسالمیةBF 
BF 328  3 األسواق والمؤسسات المالیة  BF210 
BF 337  317  3  العملیات والمشتقات المالیةBF 

ECON 200  طلبة السنة الثالثة   3 أسالیب البحث العلمي
  فما فوق

BF 410  3 یھإدارة مال  BF211  
BF 415 318 3  تطبیقات مالیة ومصرفیة على الحاسوبBF  

BF 416  337  3  إدارة المخاطر المالیةBF 
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رمز 
الساعات  اسم المساق رقم المساق  المساق

 المتطلبات السابقة المعتمدة

BF 418  311  3  إدارة المحافظ اإلستثماریةBF 

BF 499  3  بحث التخرج  
ECON200 

طلبة فصل التخرج 
 والسنة الرابعة

  
  حسب ما یقرره قسم التخصص الفرعي.، ساعة معتمدة) 21ویخصص لھا ((ب) متطلبات التخصص الفرعي اإلجباریة : 

  
  

  المساقات التدریبیة (التدریب المیداني أو الخبرة المیدانیة)رابعًا: 
ن          ك م ي فروع ھذه البنوك . وذل دریب ف یقوم القسم وبالتنسیق مع إدارات البنوك األردنیة بالسماح لطلبة القسم بالت

ذي    ك ال ب    خالل إعطاء الطلبة كتب رسمیة للبن دریب الطال ل بت دریب       ، یقب ن الت ة ع منًا عدم مسؤولیة الجامع متض

  وخالیة الطرف عن أیة أمور أخرى .

  
  

  قسم العلوم المالیة والمصرفیة أعضاء ھیئة التدریس في

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 majlouni@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد محمود عثمان العجلوني

 malmwalla@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مدوح عمر الموالمنى م
 d_daradkah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ديمه احمد علي درادكه
 dima@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ديما وليد حنا الربضي

 zeyad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك زياد محمد سالم زريقات
 gharibeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك رايبهمحمد عبدالرحمن عبداهللا الغ

 ghaith.n@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد غيث حسن محمد النادر
 buthiena@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد بثينه عليان رضوان خرابشه

 Khalid.q@yu.edu.jo ماجستير مدرس خالد قاسم سعيد بطاينه
 ahlam.aldaher@yu.edu.jo ماجستير مدرس احالم عبداهللا مفلح الظاهر

 mwafaq.ayad@yu.edu.jo ماجستير مدرس موفق ماجد علي عياد
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  سم إدارة األعمالق

طرح القسم برنامج  1993، وبدأ بتقدیم برنامج بكالوریوس في إدارة األعمال منذ إنشاءه، وفي عام 1982تأسس القسم عام 

 .(MBA) ماجستیر في إدارة األعمال

رات والتطورات    یقوم  اراة التغی القسم بتأھیل طلبتھ بالمعرفة النظریة والتطبیقیة في إدارة األعمال والمھارات اإلداریة لمج

 .محلیًا وعالمیًا

ام    اعین الع ال للقط االت إدارة األعم تى مج ي ش ارات ف دریب واالستش دمات الت دیم خ ة لتق وادر مؤھل ا ك م أیض وفر القس ی

 .والخاص محلیًا ودولیًا

ى  یط م إل ح القس ة       م ة والعملی ة النظری زودة بالمعرف ھ وم ریة مؤھل وارد بش ز م داد وتجھی زة ألع ة متمی ة تعلیمی وفیر بیئ ت

ي      ز ف ق النجاح والتمی لتخصص إدارة االعمال القادرة على تلبیة احتیاجات السوق المحلي واإلقلیمي والعالمي وذلك لتحقی

 . منظمات االعمال

  

Business.dept@yu.edu.jo  

  6605 فرعي 0096227211111ھاتف 
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  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في إدارة األعمال
  ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 132تمنح درجة البكالوریوس بعد دراسة الطالب 

  تشتمل على:ساعة معتمدة و 27ویخصص لھا  :: متطلبات الجامعةأوًال

 التالي:) ساعة معتمدة وكما ھو مبین في الجدول 12متطلبات إجباریة ویخصص لھا (  -  أ

رمز 
الساعات  اسم المساق رقم المساق  المساق

 المعتمدة

الساعات 
المتطلبات  المعتمدة

  عملي  نظري السابقة

AL  101  ال یوجد  0  3  3  1 لغة عربیة 

EL  101  یوجد ال  0  3  3  نجلیزیةإمھارات لغة 

PS  102  ال یوجد  0  3  3  التربیة الوطنیة  

MILT  100  ال یوجد  0  3  3  علوم عسكریة 

EL 099*   ال یوجد  استدراكي  استدراكي  استدراكي  - مھارات لغة إنجلیزیة  

AL  *099    *   ال یوجد  استدراكي  استدراكي  استدراكي  - لغة عربیة 

COMP 099*   ال یوجد  تدراكياس  استدراكي  استدراكي  -مھارات حاسوب 
 

 ) ساعة معتمدة  من خارج الكلیة.15متطلبات الجامعة االختیاریة ویخصص لھا (  - ب

 یختارھا الطالب من المساقات اإلنسانیة والعلمیة التالیة:

 المساقات اإلنسانیة

رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة

الساعات 
المتطلبات  المعتمدة

 السابقة
  عملي  نظري

Hum 101  ال یوجد  0  3  3 الثقافة اإلعالمیة 
Hum 102   ال یوجد  0  3  3 المواطنة واالنتماء 
Hum 103   ال یوجد  0  3  3 اإلسالم فكر وحضارة  

Hum 104  ال یوجد  0  3  3 الفن والسلوك 
Hum 105  ال یوجد  0  3  3  إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة  
Hum 106  ال یوجد  0  3  3  فات اإلنسانیةمقدمة في دراسة الثقا 
Hum 107  ال یوجد  0  3  3  حقوق اإلنسان 
Hum 108  ال یوجد  0  3  3  مھارات التفكیر  
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 المساقات العلمیة

رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة

الساعات 
المتطلبات  المعتمدة

 السابقة
  عملي  نظري

Sci 101  ال یوجد  0  3  3  البیئة والصحة العامة 
Sci 102  ال یوجد  0  3  3  تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 

Sci 103  ال یوجد  0  3  3  اللیاقة البدنیة للجمیع  
Sci 104  ال یوجد  0  3  3  مھارات التواصل الفعال 
Sci 105  ال یوجد  0  3  3  الطاقة المتجددة  

Sci 106  ال یوجد  0  3  3  اإلدارة وتنمیة المجتمع 
Sci 107   ال یوجد  0  3  3  العلميالبحث 

  
  

  : متطلبات الكلیة ثانیًا
  التالي: ) ساعة معتمدة وكما ھم مبین في الجدول 24ویخصص لھا (

 ) ساعة معتمدة) 24متطلبات الكلیة اإلجباریة  

رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة

الساعات 
المتطلبات  المعتمدة

  عملي  نظري السابقة

Acc 101 ) ال یوجد 0 3 3 )1مبادئ في المحاسبة  

BA 101 ) ال یوجد 0 3 3  )1مبادئ في اإلدارة 

Econ 101 ال یوجد 0 3 3  مبادئ في االقتصاد الكلي 

Econ 105 ال یوجد 0 3 3  مبادئ في االقتصاد الریاضي 

BF 210 ) ال یوجد 0 3 3  )1مبادئ في المالیة  

PA 130 ال یوجد 0 3 3  اإلدارة العامة في األردن 

Stat 107 ال یوجد 0 3 3  اإلحصاء لطلبة  كلیھ االقتصاد 

Sci 108  ال یوجد 0 3 3 مھارات الحاسوب 

 
  :) ساعة معتمدة81ویخصص لھا (

 ) ساعة موزعة على النحو التالي: 81ویخصص لھ ( التخصص المنفرد: .1

  على المساقات التالیة:) ساعة معتمدة وتشتمل 72ویخصص لھا ( :متطلبات القسم اإلجباریة   ) أ

BA102 ، Econ102،  102  ACC، Econ200 ،  PA 241 ، 210  MKT،  241 BA ،213  BA ،  
BA316 ،314  BA،  320 BA ، BA 301 ،302  BA ، 422  MKT ، BA 430 ،425 BA، 408 BA،  

409 BA،   498 BA، 330 BA،  311 BA ، BA 341 ، BA 426،    332 ACC.  
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ا (  لقسم االختیاریة:متطلبات ا    ) ب اقات        9ویخصص لھ ة المس ن مجموع ب م ا الطال دة یختارھ اعات معتم ) س
 التالیة: 

BA 202 ، 243 BA ،304 BA ، 317 BA ، 332 BA ، 329  BA ، 434 BA ،435 BA ،  
BA436.  

  
  توزیع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد في إدارة األعمال

  المجموع  اختیاري  إجباري  المتطلب
  27  15  12  لجامعةا

  24  ---   24  الكلیة
  81  9  72  مـالقس

  ساعة معتمدة 132  المجموع
  

 ) ساعة موزعة على النحو التالي: 81ویخصص لھ ( التخصص الرئیسي إدارة أعمال/تخصص فرعي:ج)  
 ساعة معتمدة وتشتمل على المساقات التالیة:57ویخصص لھا ( : متطلبات القسم اإلجباریة (  

BA102 ،102 Econ،  ACC102 ،Econ  200 ، PA241،  MKT 210،   BA241، 
213  BA،314 BA ، BA 316، 320  BA، 310  BA، 302 BA ،MKT 422، 

BA430 ،425 BA, 408 BA،  409 BA ، BA 498   
  
  :ساعات معتمدة یختارھا الطالب من مجموعة المساقات 3ویخصص لھا (  متطلبات القسم االختیاریة (

 التالیة: 
BA 202 ،243 BA، BA 304، BA317 ،BA 332، 329 BA، BA  434، 435  BA، 

436  BA.  
  
 ساعة معتمدة. ویحق لطالب إدارة األعمال التفریع إلى 21ویخصص لھا (  :متطلبات التخصص الفرعي (

ن    ،وتكنولوجیا المعلومات ،كافة أقسام كلیات االقتصاد ي م والقانون. ویمكن أن یختار التخصص الفرع

وعلم  ،والعلوم السیاسیة ،فرنسي واللغات الحدیثة/ ،وعلوم األرض والبیئة ،واإلحصاء ،یاضیاتقسم الر

  واالقتصاد والمصارف اإلسالمیة. ،واللغة اإلنجلیزیة ،االجتماع والخدمة االجتماعیة

  
  توزیع الساعات المعتمدة للتخصص الرئیسي إدارة األعمال/تخصص فرعي

  وع المجم  اختیاري   إجباري  المتطلب
  27  15  12  الجامعة
  24  ---   24  الكلیة
  60  3  57  القسم

  21  حسبما یحددھا التخصص الفرعي  الفرعي
  ساعة معتمدة 132  المجموع
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  ساعة معتمدة)  27متطلبات القسم اإلجباریة (
  المتطلب السابق  عدد الساعات  اسم المساق  رقم المساق  رمز المساق

BA  102  ) 3  )2مبادئ اإلدارة  BA 101  
Econ 102  3  مبادئ في االقتصاد الجزئي  ECO 101  
ACC 102  ) 3  )2مبادئ في المحاسبة  ACC101 
Econ  200  3  أسالیب البحث العلمي في إدارة األعمال  STAT 107  
PA   231  3  السلوك التنظیمي  BA 102 

MKT  210  ) 3  )1مبادئ التسویق  BA 102  
BA 241 3  إحصاء األعمال  STAT 107  
BA 213  ) 3  )1التحلیل الكمي  BA 102 

 STAT 107    
BA 314  3  إدارة العملیات   BA 213  
BA 316  ) 3  )2التحلیل الكمي   BA 241 

BA 213،   
BA 320   دارة اإلتطبیقات الحاسوب في    BA 316  
BA 301  3  إدارة الموارد البشریة  BA 102  
BA 302  3  ریبدراستراتیجیات الت  BA 301  

MKT  422   3  التسویقإدارة  MKT210  
BA 430  3  إدارة األعمال الدولیة  MKT210  
BA 425  3  أنظمة المعلومات اإلداریة  BA 320  
BA 408  3  نظریة المنظمة  BA 102  
BA 409  3  اإلدارة اإلستراتیجیة  BA 301    
BA 498  موافقة رئیس القسم  3  بحث التخرج  

  ) ساعة إجباریة للتخصص المنفرد أعاله15(

BA 330  3  الریادة/ إدارة المنشآت الصغیرة  BA 102  
BA 311  3  إدارة المشاریع  BA 314  
BA 341  3  تشریعات األعمال والبیئة القانونیة  BA 301  
BA 426  3  إدارة المعرفة  BA 425  

ACC 322   3  محاسبة إداریةمقدمة في ال  ACC102  

  ساعات اختیاریة للتخصص الرئیسي/الفرعي) 3( ،) ساعات اختیاري یختارھا الطالب للتخصص المنفرد فقط9(

BA 202   3  اإلشراف التنظیمي  BA 102  
BA 243  3  أخالقیات العمل اإلداري  BA 102  
BA 304   3  إدارة التغییر التنظیمي  PA 231  
BA 317  3  إدارة سلسلة التورید  BA 314  
BA 332   3  إدارة األزمات  BA 102  
BA 329   3  إدارة الجودة  BA 314  
BA 434  3  تطبیقات األعمال الدولیة  BA 430  
BA 435   3  اإلدارة التحویلیة  BA 408  

BA 409  
BA 436  3  موضوعات إداریة معاصرة  BA 301،BA 409 

  قسم ادارة األعمالأعضاء ھیئة التدریس في 
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 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 jdoleh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ جمال داود محمود ابودولة

 arasheed@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عادل محمود الرشيد ابراهيم
 eco_fshaikh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ فؤاد نجيب محمد الشيخ

 hasan.issa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك حسن محمد حسن العيسى
 yazan.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك يزن خالد عبداهللا مقدادي

 ymelhem@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك يحيى سليم فرحان بني ملحم
 akarasneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبدالفتاح عبدالرحمن حسن كراسنه

 ammar.a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عمار علي الفالح العالونه
 alazzam@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد اسالم احمد خالد العزام

 saleh.f@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد صالح فهد صالح الخطيب
 majedaz@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ماجد كامل علي العزام

 ali.tubishat@yu.edu.jo ماجستير مدرس علي محمود عطيه الطبيشات
 n.melhem@yu.edu.jo ماجستير مدرس نيفين طالل حسين بني ملحم
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  دارة العامةقسم اإل

طرح القسم برنامج  1993، وبدأ بتقدیم برنامج بكالوریوس في اإلدارة العامة منذ إنشاءه، وفي عام 1982تأسس القسم عام 

اون   (MA) ، بدأ بطرح برنامجًا آخرًا لدرجة الماجستیر في اإلدارة2003ماجستیر في اإلدارة العامة. في عام  وذلك بالتع

 .مع قسم إدارة األعمال

ل         یق ى مواضیع تحلی التركیز عل ة ب االت اإلدارة العام ي مج ة ف وم القسم بتأھیل طلبتھ بالمعرفة النظریة والمھارات التطبیقی

 .السیاسات العامة، تنمیة الموارد البشریة، صنع القرار، واإلدارة المحلیة

 .ن العام والخاصیوفر القسم أیضا كوادر مؤھلة لتقدیم خدمات التدریب واالستشارات لمنظمات القطاعی

  

Administration.dept@yu.edu.jo 

  6846فرعي   0096227211111ھاتف 
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  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في االداره العامة
 

) ساعة 132ھو (اإلدارة العامة  صصلعدد الساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوریوس في تخ األدنىیكون الحد 

  :موزعة على النحو التالي

  عدد الساعات المعتمدة  المتطلب

  متطلبات الجامعة
ساعة معتمدة حسب قرار مجلس  27

  التعلیم العالي

  ساعة 24  متطلبات الكلیة

واالختیاریة  اإلجباریةالتخصص  متطلبات
  والمساندة (ان وجدت)

  ساعة 81

  -  مواد حرة (ان وجدت)

  

مجموع الساعات   نوع المتطلب المتطلب
 المعتمدة

النسبة المئویة من مجموع 
 ساعات الخطة الدراسیة

  متطلبات الجامعة
 %9 12 إجباري

 %11 15  اختیاري

 متطلبات الكلیة
 %18 24 إجباري

 -  -  اختیاري

 متطلبات التخصص
  %52  69  إجباري

  %10  12  اختیاري

 -  -  المواد الحرة

  %100  132 الكلي المجموع
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  اإلجباري ): متطلبات الجامعة1جدول رقم (

رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة

الساعات 
المتطلبات  المعتمدة

  عملي  نظري السابقة

AL  101  ال یوجد  0  3  3  1 لغة عربیة 

EL  101   ال یوجد  0  3  3  ةإنجلیزیإمھارات لغة 

PS  102  ال یوجد  0  3  3  طنیةالتربیة الو  

MILT  100  ال یوجد  0  3  3  علوم عسكریة 

EL 099*   ال یوجد  استدراكي  استدراكي  استدراكي  - مھارات لغة إنجلیزیة  

AL  099*   ال یوجد  استدراكي  استدراكي  استدراكي  - لغة عربیة 

COMP 099*   ال یوجد  استدراكي  استدراكي  استدراكي  -مھارات حاسوب 
  

ي السنتین     یدرس الطالب*  اق ف ى المس د    األول ة كح ى والثانی ات     أقص د امتحان ھ والیوج ة    وال یتخرج بدون لیھ أو نھائی فص

 .راسب)/للمساق وعالمتھ (ناجح
  

  یختارھا الطالب من المساقات اإلنسانیة والعلمیة التالیة::ساعة معتمدة)  15(  االختیاریةمتطلبات الجامعة 

 الساعات عدد المساقات اإلنسانیة  رمز المساق

Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 

Hum102 3 المواطنة واالنتماء 

Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

Hum 104 3 الفن والسلوك 

Hum 105 3  إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 

Hum 106 3  مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة  

Hum 107 3  حقوق اإلنسان  

Hum 108  3  یرمھارات التفك  
 

  عدد الساعات  المساقات العلمیة  رمز المساق

Sci 101  3  البیئة والصحة العامة  

Sci 102 3  تكنولوجیا المعلومات والمجتمع  

Sci 103  3  اللیاقة البدنیة للجمیع  

Sci 104 3  مھارات التواصل الفعال  

Sci 105  3  الطاقة المتجددة  

Sci 106  3  اإلدارة وتنمیة المجتمع  

Sci 107 3  البحث العلمي 
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 ) متطلبات الكلیة اإلجباریة2جدول رقم (

 المتطلبات السابقة الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق  رمز المساق

ACC 101  ) ال یوجد 3 )1مبادئ في المحاسبة  

BA 101  ) ال یوجد 3  )1مبادئ في اإلدارة 

ECON 101  ال یوجد 3  مبادئ في االقتصاد الكلي 

ECON  105  ال یوجد 3  مبادئ في االقتصاد الریاضي 

BF  210  ) ال یوجد 3  )1مبادئ في المالیة  

PA 130 ال یوجد 3  اإلدارة العامة في األردن 

STAT 107  ال یوجد 3  االقتصاد كلیة اإلحصاء لطلبة 

SCI 108  ال یوجد 3  مھارات الحاسوب 

    24  المجموع    

  

 ة): متطلبات الكلیة االختیاری3جدول رقم (

 المتطلبات السابقة المعتمدة الساعات اسم المساق رقم المساق  رمز المساق
    ال یوجد  

     

  

  منفرد\): متطلبات التخصص اإلجباریة4جدول رقم (

رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المتطلبات السابقة المعتمدة

BA  102   3  2مبادئ في اإلدارة  BA101 

LAW 161   3  2اإلداري القانون    

ECON 200  3  أسالیب البحث العلمي  STAT 107  

PA  231 3  السلوك التنظیمي  B101،BA102  

MKT 210  3  )1(مبادئ في التسویق    

BA 213   3  1التحلیل الكمي B101،BA102  

PA 234 3  أسس اإلدارة العامة PA 130  

PA  240  3  إدارة المالیة العامة ECON 101  

ACC  361  3  ائبمحاسبة الضر    

PA 341  3  إدارة الموازنة العامة  PA 240  

PA 310 3  إدارة الموارد البشریة   
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رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المتطلبات السابقة المعتمدة

PA 320  3  السیاسات العامة PA 234  

PA 321 3  إدارة المشاریع وتقییم جدواھا PA 240، PA 320  

BA 320  3  تطبیقات الحاسوب في اإلدارة    

PA 350 3  الحكومة االلكترونیة  BA 320  

PA 312  3  وتنمیة الموارد البشریة التدریب    

PA  311  3  إدارة الخدمة المدنیة  PA 310 

PA 432  3  اإلدارة المحلیة وتطبیقاتھا في االردن  PA 130  

PA 433 3  تصمیم المنظمات  PA 234 

PA 413  3  إدارة األداء  PA 311  

BA  409  3  اإلدارة اإلستراتیجیة    

PA 451  3  قضایا معاصرة في اإلدارة العامة  PA 311، PA 413  

PA 423  3  بحث التخرج    

    69  المجموع
  

 ساعة) 12( ): متطلبات التخصص االختیاریة5جدول رقم (

رمز 
الساعات  اسم المساق رقم المساق  المساق

 المتطلبات السابقة المعتمدة

ساعات من المساقات التي یطرحھا القسم فوق  6   
 ،PA 334، PA 422من المساقات التالیة:  200

PA 452،PA 453، PA 414 

6   

فما  200ساعات من المساقات من مستوى  6   
  :فوق من التالیة

BA202، 
A213،BA304،BA330،BA425 BF313، 
BF322، MKT330،MKT213، 
ECON472، ECON470 

6   

    12  المجموع   
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  ة)المساقات التدریبیة (التدریب المیداني أو التربیة العملیة أو الخبرة المیدانی

 المتطلبات السابقة الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق  رمز المساق

   ال یوجد  

  
  

  رئیسي\): متطلبات التخصص اإلجباریة4جدول رقم (

رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المتطلبات السابقة المعتمدة

BA  102   3  2مبادئ في اإلدارة  BA101  

LAW 161  3  2اري القانون اإلد    

ECON 200  3  أسالیب البحث العلمي  STAT 107  

PA  231 3  السلوك التنظیمي  B101،BA102  

MKT 210  3  )1(مبادئ في التسویق    

BA 213   3  1التحلیل الكمي B101،BA102  

PA 234 3  أسس اإلدارة العامة PA 130  

PA  240  3  إدارة المالیة العامة ECON 101  

PA 341  3  لعامةإدارة الموازنة ا  PA 240  

PA 310 3  إدارة الموارد البشریة   

PA 320  3  السیاسات العامة PA 234  

PA 321 3  إدارة المشاریع وتقییم جدواھا PA 240، PA 320  

BA 320  3  تطبیقات الحاسوب في اإلدارة    

PA 350 3  الحكومة االلكترونیة  BA 320  

PA  311  3  إدارة الخدمة المدنیة  PA 310 

PA 432  3  اإلدارة المحلیة وتطبیقاتھا في االردن  PA 130  

PA 433 3  تصمیم المنظمات  PA 234 

PA 413  3  إدارة األداء  PA 311  

PA 451  3  قضایا معاصرة في اإلدارة العامة  PA 311، PA 413  

PA 423  3  بحث التخرج    

    60  المجموع
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  من التالیة:ساعة  21تخصص فرعي 
، الشریعة، االقتصاد والمصارف اإلسالمیة، القانون، العالقات العامة، ITلعلوم اإلداریة، أقسام كلیة أقسام كلیة االقتصاد وا

  اللغة االنجلیزیة، العلوم السیاسیة
  
  

  ساعة): 21الخطة الدراسیة للطلبة الراغبین التفریع  إلى تخصص اإلدارة العامة (
 ة:الكلیة: یدرس الطالب المساقات التالی داخلالطلبة من  -1

PA231، PA234، PA240، PA320، PA432  
  ساعات اختیاریة من المساقات التالیة:  6و دراسة 

)PA334، PA350، PA312، PA432، PA433، PA414(  
 الطلبة من خارج الكلیة: یدرس الطالب المساقات التالیة: -2

         BA101، BA102،  PA231، PA234، PA240، PA320، PA432 
  
  

  اإلدارة العامةیس في قسم أعضاء ھیئة التدر

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 frefat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ رفعات عبدالحليم المحمد الفاعورى

 Khasawneh_a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ انيس صقر حسين الخصاونه
 Naim@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نعيم عقله محمد نصير

 Shiyab@yu.edu.jo دكتوراه استاذ يد حسن شياباحمد محمدسع
 Taamneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد محمود مصطفى طعامنه
 samir.balas@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد سمير مصطفى بركات البلص

 seif.athamneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد سيف ناصر يوسف عثامنه
 sahem.n@yu.edu.jo دكتوراه ستاذ مساعدا سهم احمد محمود نوافله

 rami.tbaishat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رامي محمد عطيه طبيشات
 anan.abuhummour@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عنان محمد احمد ابو حمور

 ali.rawabdeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك علي احمد عواد الروابده
 rawabdeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ل الروابدهمحمد على اعقي

 Ababneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك رائد اسماعيل موسى عبابنه
 nor@yu.edu.jo ماجستير مدرس نور علي فيصل القرعان
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  قسم التسويق

الت متنوعة في التسویق مثل: . یمتاز القسم بوجود أعضاء ھیئة تدریسیة متخصصة في مجا1997تأسس قسم التسویق عام 

 سلوك المستھلك، بحوث التسویق، التسویق الدولي، والتسویق االلكتروني.

تعمل الخطة التدریسیة في القسم على تزوید الطلبة بالمفاھیم األساسیة لعلم التسویق ودور التسویق في نجاح المؤسسات في 

ارات          ة مھ ب الطلب الم یكس ى مستوى الع ة تنافسیة عل ل بیئ ي مجاالت ادارة         ظ داع ف ؤھلھم لإلب ي ت لیة والت ة وتواص تحلیلی

  المنتجات، بحوث التسویق، الدعایة واالعالن.

ارات   ان رسالة القسم تتجلى بتھیئة وتخریج طلبة لدیھم القدرة على منفعیة المؤسسات التي یعملون بھا من خالل تطویر مھ

  ب تدریسي عصري یواكب التطورات التكنولوجیة المعاصرة.حل المشكالت التسویقیة. یعمل القسم على انتھاج اسلو

ي   300یخدم القسم حالیًا ما یزید عن  طالب في برنامج بكالوریوس التسویق، ویتطلع القسم الستحداث برنامج الماجستیر ف

   المستقبل القریب. 

  

Marketing.dept@yu.edu.jo 

  6745فرعي  0096227211111ف ھات
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  الدراسية لدرجة البكالوريوس في التسويق ةالخط
  :توزیع ساعات الخطة الدراسیة على المتطلبات المختلفة

مجموع الساعات   نوع المتطلب المتطلب
 المعتمدة

النسبة المئویة من مجموع 
 ساعات الخطة الدراسیة

  متطلبات الجامعة
  ساعة) 27(

 %9 12 إجباري

 %11 15  یارياخت

 متطلبات الكلیة
 %18 24 إجباري

 -  -  اختیاري

  متطلبات التخصص
 ساعة) 81(

  %52  69  إجباري

  %9  12  اختیاري

 المواد الحرة
  -  -  إجباري

  -  -  اختیاري

  %100  132  -  المجموع الكلي
  

  ساعة معتمدة) 27أّوًال: متطلبات الجامعة (

  )معتمدة ةساع 12( متطلبات الجامعة اإلجباریةأ. 

رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة
الساعات 
 المعتمدة

المتطلبات 
  عملي  نظري السابقة

AL  101  ال یوجد  0  3  3  1 لغة عربیة 

EL  101   ال یوجد  0  3  3  نجلیزیةإمھارات لغة 

PS  102  ال یوجد  0  3  3  التربیة الوطنیة  

MILT  100  یوجدال   0  3  3  علوم عسكریة 
EL 099*   ال یوجد  استدراكي  استدراكي  استدراكي  - مھارات لغة إنجلیزیة  

AL  099*   ال یوجد  استدراكي  استدراكي  استدراكي  - لغة عربیة 

COMP 099*   ال یوجد  استدراكي  استدراكي  استدراكي  -مھارات حاسوب 
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 ساعة معتمدة)    15ب.  متطلبات الجامعة اإلختیاریة  (

 الطالب من المساقات اإلنسانیة والعلمیة التالیة:یختارھا  

 المساقات اإلنسانیة

رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة
الساعات 
 المعتمدة

المتطلبات 
  عملي  نظري السابقة

Hum 101  ال یوجد  0  3  3 الثقافة اإلعالمیة 

Hum 102  ال یوجد  0  3  3 المواطنة واالنتماء 

Hum 103  ال یوجد  0  3  3 اإلسالم فكر وحضارة  

Hum 104  ال یوجد  0  3  3 الفن والسلوك 

Hum 105  ال یوجد  0  3  3  إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة  

Hum 106  ال یوجد  0  3  3  مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 
Hum 107  ال یوجد  0  3  3  حقوق اإلنسان 

Hum 108  وجدال ی  0  3  3  مھارات التفكیر  
 

 المساقات العلمیة

رمز 

  المساق

رقم 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

المتطلبات الساعات 

  عملي  نظري السابقة
Sci 101  ال یوجد  0  3  3  البیئة والصحة العامة 

Sci 102  ال یوجد  0  3  3  تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 
Sci 103  ال یوجد  0  3  3  اللیاقة البدنیة للجمیع  

Sci 104  ال یوجد  0  3  3  مھارات التواصل الفعال 

Sci 105  ال یوجد  0  3  3  الطاقة المتجددة  
Sci 106  ال یوجد  0  3  3  اإلدارة وتنمیة المجتمع 

Sci 107  ال یوجد  0  3  3  البحث العلمي 
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 ساعة معتمدة) 24(االقتصاد والعلوم اإلداریة ثانیًا:  متطلبات كلیة 

  ساعة معتمدة) 24الكلیة اإلجباریة ( متطلباتأ. 

رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة
الساعات 
 المعتمدة

المتطلبات 
  مالحظات السابقة

  عملي  نظري
Acc 101 ) قدیم  ال یوجد 0 3 3 )1مبادئ في المحاسبة  

BA 101 ) قدیم ال یوجد 0 3 3  )1مبادئ في اإلدارة 
Econ 101 قدیم ال یوجد 0 3 3  دئ في االقتصاد الكليمبا 

Econ 105 قدیم ال یوجد 0 3 3  مبادئ في االقتصاد الریاضي 

BF 210 ) قدیم  ال یوجد 0 3 3  )1مبادئ في المالیة 
PA 130 قدیم ال یوجد 0 3 3  اإلدارة العامة في األردن 

Stat 107  قدیم ال یوجد 0 3 3  االقتصادكلیة اإلحصاء لطلبة 

Csi 108 قدیم ال یوجد 0 3 3 مھارات الحاسوب 
  

  ) ساعة معتمدة یحددھا مجلس قسم التخصص المنفرد وتوزع كما في الجدولین التالیین: 81وتخصص لھا (: ب . متطلبات القسم

  

  الخطة الدراسیة لدرجة البكالوریوس في تخصص التسویق/تخصص منفرد

    ) ساعة معتمدة موزعة كاآلتي: 81أوًال: (

 ) ساعة معتمدة كما یلي : 69ات إجباریة (مساق  . أ

رمز 
 المتطلبات السابقة الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق  المساق

B.A  102  ) 3  )2مباديء في اإلدارة  B.A 101  

MKT  210  ) 3  )1مبادئ في التسویق  -  

MKT  211  3  )2التسویق ( في مبادئ  MKT 210  

MKT  213  3  التسویق السیاحي  MKT 210  وMKT 211  

MKT  215  3  التسویق الدولي  MKT 210  وMKT 211  

MKT  216  3  اداره التجزئھ  MKT 210  وMKT 211  

MKT  240  3  التسویق التحلیلي  MKT 210  وMKT 211  

Econ  200  3  اسالیب البحث العلمي  Stat 107  

B.A  213  3  1 التحلیل الكمي    

MKT  330  3  تسویق الخدمات  MKT 210  وMKT 211  

MKT  331  3  اداره المبیعات  MKT 210  وMKT 211  

MKT  324  3  اداره المنتج  MKT 210  وMKT 211  

MKT  341  3  اداره الترویج  MKT 210  وMKT 211  

MKT  342  3  التسویق االجتماعي  MKT 210  وMKT 211  

MKT  441  3  التسویق االلكتروني  MKT 210  وMKT 211  
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رمز 
 المتطلبات السابقة الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق  المساق

MKT  431  3  سلوك المستھلك  MKT 210  وMKT 211  

MKT  421  3  التسویق المستدام  MKT 210  وMKT 211  

MKT  422  3  اداره التسویق  MKT 210  وMKT 211  

MKT  426  3  قنوات التوزیع  MKT 210  وMKT 211  

MKT  427  3  استراتیجیات التسویق  MKT 422  

MKT  442   التسویق عبر مواقع التواصل
  MKT 441  3  االجتماعي

MKT  435  3  لومات التسویقیھانظمھ المع  MKT 210  وMKT 211  

MKT  449  3  بحث التخرج  MKT 240  وEco 200  
  

  

  : ) ساعة معتمدة یختارھا الطالب من الجدول التالي12مساقات اختیاریة (  . ب

رمز 
 المتطلبات السابقة الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق  المساق

Econ  102  3  مباديء االقتصاد الجزئي  -  

B.A  301  3  اداره الموارد البشریھ  BA 102  

MKT  328 3  تجاره الجملھ MKT 210  وMKT 
211  

MKT  339 3  التسویق المصرفي MKT 210  

MKT  315 3  اداره العالمھ التجاریھ MKT 210  وMKT 
211  

MKT  423 3  بحوث التسویق Eco 200  وMKT 210 
  MKT 221و 

MKT  425 3  تسویق الصناعي MKT 210  وMKT 
211  

MKT  439  3  موضوعات معاصره في التسویق  MKT 210  وMKT 
211  

B.A 330  3  اداره المشروعات الصغیره BA 102  
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  ملخص الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد في قسم التسویق

 المجموع اختیاري   اجباري  مجموعة المساقات

 27 15 12  متطلبات الجامعة

 24 ---  24 متطلبات الكلیة

  81  12  69 ات التخصصمتطلب

  132  المجموع الكلي
 

  

  الخطة الدراسیة لدرجة البكالوریوس في تخصص التسویق/ فرعي تخصص آخر

قسم التخصص الفرعي. ویسمح لطالب  ) ساعة معتمدة حسبما یحدده21متطلبات التخصص الفرعي بواقع (

 القانون،، ة االقتصاد والعلوم اإلداریةجمیع األقسام في كلی :في المجاالت التالیة بالتخصص الفرعي التسویق

والعالقات العامة ( في قسم  الریاضیات، اللغة اإلنجلیزیة، تكنولوجیا المعلومات، علوم الحاسوب، اإلحصاء،

  الصحافة) واللغات.

  

  توزیع الساعات المعتمدة للتخصص الرئیسي تسویق / التخصص الفرعي

  المجموع  تیاریةالساعات االخ  الساعات اإلجباریة  المتطلبات

  27  6  21  متطلبات الجامعة

  24  -  24  متطلبات الكلیة

  60  6  54  متطلبات القسم

  21  6  15  متطلبات القسم الفرعي

  132  المجمـــوع
  

  ) ساعة معتمدة كما یلي: 54مساقات اجباریة (  .أ 

 المتطلبات السابقة الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق  رمز المساق

B.A  102  3  )2اديء في اإلدارة (مب  B.A 101  

MKT  210  ) 3  )1مبادئ في التسویق  -  

MKT  211  3  )2التسویق ( في مبادئ  MKT 210  

MKT  240  3  التسویق التحلیلي  MKT 210  وMKT 211  

Econ  200  3  اسالیب البحث العلمي  Stat 107  

B.A  213  3  1 التحلیل الكمي    

MKT  330  3  تسویق الخدمات  MKT 210  وMKT 211  

MKT  331  3  اداره المبیعات  MKT 210  وMKT 211  

MKT  324  3  اداره المنتج  MKT 210  وMKT 211  

MKT  341  3  اداره الترویج  MKT 210  وMKT 211  
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 المتطلبات السابقة الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق  رمز المساق

MKT  441  3  التسویق االلكتروني  MKT 210  وMKT 211  

MKT  431  3  سلوك المستھلك  MKT 210  وMKT 211  

MKT  422  3  اداره التسویق  MKT 210  وMKT 211  

MKT  426  3  قنوات التوزیع  MKT 210  وMKT 211  

MKT  427  3  استراتیجیات التسویق  MKT 422  

MKT  442  3  التسویق عبر مواقع التواصل االجتماعي  MKT 441  

MKT  435  3  انظمھ المعلومات التسویقیھ  MKT 210  وMKT 211  

MKT  449  3  بحث التخرج  MKT 240  وEco 200  
  

  ) ساعات یختارھا الطالب من المساقات في الجدول التالي: 6تیاریة (مساقات اخ  .ب 

 المتطلبات السابقة الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق  رمز المساق

Econ  102  3  مباديء االقتصاد الجزئي  -  

B.A  301  3  اداره الموارد البشریھ  BA 102  

MKT  328 3  تجاره الجملھ MKT 210  وMKT 211  

MKT  339 3  التسویق المصرفي MKT 210  وMKT 211  

MKT  315 3  اداره العالمھ التجاریھ MKT 210  وMKT 211  

MKT  423 3  بحوث التسویق 
Eco 200  وMKT 210  و

MKT 221  

MKT  425 3  تسویق الصناعي MKT 210  وMKT 211  

MKT  439  3  موضوعات معاصره في التسویق  MKT 210  وMKT 211  

B.A 330   3  المشروعات الصغیرهاداره BA 102  

  

  ) ساعة معتمدة یختارھا الطالب من القسم الفرعي 15(   .ج 

  ) ساعات اجباریة یحددھا القسم الفرعي 6(   .د 

  

  .) ساعة معتمدة21یخصص لھ ( التسویقالتخصص الفرعي في 

  . لطلبة كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة 1

   مدة) ساعة معت15ویخصص لھا ( أ . متطلبات إجباریة:

210MKT ،211MKT ،431MKT ،330MKT، 441MKT   

من  القسم یطرحھاالتي  لمساقات الب من ا) ساعات معتمدة یختارھا الط6لھا (یخصص و ب . متطلبات اختیاریة:

  .فما فوق 200مستوى 

  



 
 

193 
 

 في تخصص التسویق  للطلبة من خارج كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة. التخصص الفرعي 2

  ) ساعة معتمدة 18لھا (یخصص و باریة:أ. متطلبات إج

      210MKT ،211MKT ،341MKT، 441MKT ،431 MKT ،442MKT   

یختارھا الطالب من المساقات التي یطرحھا القسم ) ساعات معتمدة 3لھا ( یخصصو ب. متطلبات اختیاریة:

  .فما فوق 200من مستوى 

  

  

  أعضاء ھیئة التدریس في قسم التسویق
 البرید_االلكتروني مؤھل_العلميال الرتبھ االسم

 samis@yu.edu.jo دكتوراه استاذ سامي احمد محمد الصمادي
 mkailani@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمود محمدعلي عبدالقادر الكيالني

 khaledhailat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد خالد قاسم محمد هيالت
 ramez@yu.edu.jo ماجستير مدرس رامز محمد احمد ادحيل

 khalid.mizyed@yu.edu.jo ماجستير مدرس خالد شحاده عبدالرحمن مزيد
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  قسم املال واألعمال

ام   امج            2016تأسس قسم المال واألعمال كقسم مستقل ع ث طرح برن اد حی م االقتص ن قس ك جزءًا م ل ذل ان القسم قب . وك

 .2002البكالوریس في اقتصاد المال واألعمال في العام 

  :الرؤیة 

ال      اد والم االت االقتص ي مج ط ف رق األوس توى الش ى مس زًا عل ًا متمی ال برنامج ال واألعم اد الم امج إقتص ون برن أن یك

 . واألعمال

 :الرسالة 

دیات     اءات إلدارة التح اء الكف أن یكون برنامج إقتصاد المال واألعمال رائدا في مواكبة التغیرات االقتصادیة والمالیة ؛ وبن

 . وإیجاد الحلول لتنمیة مستدامة، واالقتصادیة المالیة
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  الخطط الدراسية لدرجة البكالوريوس في املال واألعمال
ي          ة وھ ي تحددھا الجامع ات المستوى الت ي إمتحان اح ف ة النج ة     : یجب على الطالب المقبول بالجامع ان مستوى باللغ إمتح

ات         .ھارات الحاسوب موإمتحان  ،وإمتحان مھارات اللغة اإلنجلیزیة ،العربیة ن إمتحان ي أي م ب ف اق الطال ال إخف ي ح وف

   : یجب علیھ النجاح في المساق المعادل لذلك اإلمتحان المبین أدناه ،المستوى المحددة من الجامعة

 المتطلبات السابقة الساعات المعتمدة إسم المساق رقم المساق رمز المساق
EL 99 3 مھارات لغة انجلیزیة استدراكي  
AL 99 ) إستدراكي1لغة عربیة (  3  
SCI 99 3 مھارات الحاسوب إستدراكي  

 

 توزیع متطلبات الخطة

 االختیاریة االجباریة عدد الساعات المعتمدة المتطلبات

 15 12 27 متطلبات الجامعة

 - 24 24 متطلبات الكلیة

 9 72 81 متطلبات التخصص

  - 132 المجموع الكلي
 

ساعة معتمدة) 27امعة (أّوًال: متطلبات الج  

  ساعة معتمدة) 12( متطلبات الجامعة اإلجباریةأ. 

 الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق رمز المساق

AL 101 3 1 لغة عربیة 

EL 101  نجلیزیةإمھارات لغة  3 

PS 102 3 التربیة الوطنیة 

MILT 100 3 علوم عسكریة 
  

  ساعة معتمدة)    15ة  (ب.  متطلبات الجامعة اإلختیاری

 یختارھا الطالب من المساقات اإلنسانیة والعلمیة التالیة: 

 المساقات اإلنسانیة

 الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق رمز المساق

Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 

Hum 102 3 المواطنة واالنتماء 

Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 
Hum 104  والسلوكالفن  3 
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 الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق رمز المساق
Hum 105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 

Hum 107 3 حقوق اإلنسان 

Hum 108 3 مھارات التفكیر 
 
 

 المساقات العلمیة

 الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق رمز المساق

Sci 101 3 البیئة والصحة العامة 
Sci 102 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 

Sci 103 3 اللیاقة البدنیة للجمیع 

Sci 104 3 مھارات التواصل الفعال 
Sci 105 3 الطاقة المتجددة 

Sci 106 3 اإلدارة وتنمیة المجتمع 

Sci 107 3 البحث العلمي 
  

ساعة معتمدة) 24ثانیًا:  متطلبات الكلیة (  

قرقم المسا رمز المساق  الساعات المعتمدة اسم المساق 

ACC 101 ) 1مبادئ في المحاسبة(  3 

BA 101 ) 1مبادئ في اإلدارة(  3 

ECON 101 3 مبادئ في االقتصاد الكلي 
ECON 105 3 مبادئ في االقتصاد الریاضي 

BF 210 ) 1مبادئ في المالیة(  3 

PA 130 3 اإلدارة العامة في األردن 
STAT 107 لطلبة كلیة االقتصاد اإلحصاء  3 

SCI 108 3 مھارات الحاسوب 
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 ساعة معتمدة) 81ثالثًا:  متطلبات التخصص (

  ساعة معتمدة) 72أ. متطلبات التخصص اإلجباریة (

رمز 
 المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة

الساعات 
 المتطلبات السابقة المعتمدة

 عملي نظري
ECON 102 االقتصاد الجزئي مباديء  ال یوجد 0 3 3 

BA 102 ) 2مباديء في اإلدارة(  3 3 0 BA 101 

Acc 102 ) 2مبادئ في المحاسبة(  3 3 0 Acc 101 

ECON 200 0 3 3 أسالیب البحث العلمي STAT107 
BF 211  2مبادئ في المالیة  3 3 0 BF210 

ECON 201  1نظریة االقتصاد الكلي  3 3 0 ECON101 & 
ECON105 

ECON 207  1نظریة االقتصاد الجزئي  3 3 0 ECON102 & 
ECON105 

FE 210 0 3 3 االقتصاد المالي ECON102 & 
ECON105 

FE 201 0 3 3 مبادئ الموازنة المالیة والعامة - 

FE 280  التحلیل الریاضي في اقتصاد
 ECON105 0 3 3 المال واألعمال

ECON 311 0 3 3 نقود وبنوك ECON 201 

ECON 330 0 3 3 االقتصاد الصناعي ECON 207 

BF 311 0 3 3 إدارة استثمار BF 210 

BF 312  تمویل وإدارة المشاریع
 BF 210 0 3 3 الصغیرة والمتوسطة

BF 328 0 3 3 األسواق والمؤسسات المالیة BF 210 

FE 371  االقتصاد الدولي (التجارة
 & ECON 207 3 0 3 والمالیة الدولیة)

ECON 201 
FE 380 0 3 3 االقتصاد القیاسي المالي FE280 

FE 402  اقتصاد المال تطبیقات في
 FE 382 & FE210 0 3 3 واألعمال

ECON 390 0 3 3 اقتصادیات الطاقة ECON201 & 
ECON207 

BF 410 0 3 3 إدارة مالیة BF211 

BA 432 0 3 3 إدارة األعمال الدولیة BA101 
Acc 471 یةمحاسبة إدار  3 0 3 Acc  102  

FE 481 0 3 3 نظریة األلعاب ECON207 & 
ECON280 

FE 482  األقتصاد األسالمي بین
 & ECON207 0 3 3 النظریة والتطبیق

ECON201 
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 ساعة معتمدة) 9متطلبات التخصص االختیاریة (  -ب

  یختارھا الطالب من المساقات التالیة:

رمز 
 المساق

رقم 
ات الساع اسم المساق المساق

 المعتمدة

الساعات 
 المتطلبات السابقة المعتمدة

 عملي نظري
BF 416 0 3 3 إدارة المخاطر المالیة BF311 

PA 231 0 3 3 السلوك التنظیمي BA101 

FE 212 0 3 3 التجارة االلكترونیة - 
ECON 213 0 3 3 اقتصادیات السكان ECON 102 

FE 230 0 3 3 اإلحصاء واالحتماالت STAT 107 

FE 310  مھارات االتصال والریادة
 - 0 3 3 في األعمال

FE 410 0 3 3 تشریعات مالیة واقتصادیة ----- 
FE 430 0 3 3 اقتصادیات البیئة ECON207 

FE 498  موضوعات خاصة في
 .DEPT 0 3 3 االقتصاد المالي

PERMISSION 
 

 

 

  في قسم المال واألعمال أعضاء ھیئة التدریس

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي رتبھال االسم
 hallaqsaid@yu.edu.jo دكتوراه استاذ سعيد سامى على حالق

 atefbaniata@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عاطف محمد خليل بني عطا
 ahmad.waked@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد عبدالرحمن فهد الواكد

 hanna.rabadi@yu.edu.jo ستيرماج مدرس حنا وليد حنا الربضي
 arwa.bustanji@yu.edu.jo ماجستير مدرس اروى رزق اسماعيل البستنجي
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  الحجاوي للهندسة التكنولوجية كلية
ة          1984تأسست الكلیة عام  ن ذوي الدرای ة بھدف تخریج مھندسین م اوي العلمی ب حج بتبرع سخي من مؤسسة ھشام أدی

ة ا   ارات العملی ة والمھ ي        العلمی الوریوس ف ة البك ة درج نح الكلی ات. تم ا المعلوم ة وتكنولوجی االت الھندس ي مج ة ف لعالی

نظم           ة، ھندسة ال ة القوى الكھربائی ة الحاسوب، ھندس االت، ھندس ة االتص التخصصات اآلتیة: ھندسة اإللكترونیات، ھندس

ي    والمعلوماتیة الطبیة والحیویة، الھندسة المدنیة، ھندسة العمارة، الھندسة ال صناعیة. وكما تمنح الكلیة درجة الماجستیر ف

ودرجة الماجستیر في ھندسة الحاسوب تخصص النظم   (Industrial Automation) الھندسة تخصص األتمتة الصناعیة

ي الھندسة       (Embedded Systems) المضمنة ة الماجستیر ف حیث یتبع ھذان التخصصان قسم ھندسة الحاسوب، ودرج

 .ودرجة الماجستیر في ھندسة القوى الكھربائیة  (Wireless Communications) سلكیةتخصص االتصاالت الال

ي   4تتمیز الكلیة بطرحھا مشروع تخرج بواقع ( ة ف ) ساعات معتمدة، وبإلزامھا الطالب تدریبًا میدانیًا لمدة ستة أشھر متتالی

ث   9المؤسسات والشركات ذات العالقة بتخصصھ بواقع ( دة، حی داني خالل السنوات      ) ساعات معتم دریب المی انعكس الت

  الماضیة ایجابیًا على فرص حصول خریجي الكلیة على وظائف مناسبة في تخصصاتھم.

ة (   39یبلغ عدد المختبرات في الكلیة ( ي الكلی ات، وف ي مختلف      92) مختبرًا في مختلف التخصص دریس ف ة ت ) عضو ھیئ

ي الماجستیر    31كلیة (ولل، ) مھندسًا وفنیًا45التخصصات باإلضافة إلى ( ى درجت ) مبعوثًا في بعثات دراسیة للحصول عل

  .طالبًا وطالبة 4880والدكتوراه في مختلف التخصصات، ویدرس في الكلیة حالیًا ما یزید عن 

ورات               ع التط تالءم م جم وی ا ینس الوریوس بم ة البك یة لدرج ط الدراس دیث الخط ویر وتح ؤخرًا بتط ة م ت الكلی د قام وق

  .العالمیة الحدیثة واحتیاجات سوق العمل التكنولوجیة

ة     ویوجد في الكلیة مجمع الریادة األكادیمیة للتمیز الذي أنشىء بھدف تفعیل العالقة مع قطاعي الصناعة والخدمات ورعای

ي المجمع (      ة، ویوجد ف اث صناعیة    4طلبة الكلیة المتمیزین ولتوفیر فرص التدریب المیداني لھؤالء الطلب ) حاضنات أبح

) حاضنات أبحاث وتطویر ألعضاء من الھیئة التدریسیة في قسم ھندسة الحاسوب 3كبرى الشركات العالمیة والمحلیة و (ل

  حیث یقوم طلبة الكلیة المتمیزین بالتدرب في ھذه الحاضنات.

  

fac_hij@yu.edu.jo   

  4251فرعي  0096227211111  ھاتف 

  
  األقسام األكادیمیة

 قسم ھندسة الحاسوب 
 قسم ھندسة االتصاالت 
 الكھربائیة قسم ھندسة القوى 
 قسم ھندسة االلكترونیات 
 قسم ھندسة النظم والمعلوماتیة الطبیة الحیویة 
  قسم الھندسة المدنیة 
  قسم الھندسة الصناعیة 
  قسم ھندسة العمارة 
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  قسم هندسة الحاسوب

تأسیس القسـم   و أحد االقسام الرئیسیة في كلیة الحجاوي للھندسة التكنولوجیة في جامعة الیرموك. تمقسم ھندسة الحاسوب ھ

ام  ناعة       1993ع ة الص ـد حاج ات لرف ا المعلوم وب وتكنولوجی ال الحاس ي مج وجي ف ي والتكنول ور التعلیم ة التط لمواكب

ـر     التكنولوجیـة أردنیـا وعربیـا وإقلیمیـا بالكوادر البشریـة المؤ ـى المعایی ـد إل دع المستن ھلـة بالمنھج التعلیمي والعملي المب

وب        بكات الحاس میم ش ـا وتص یب وبنائھ ات الحواس االت برمجی ي مج ز ف ى التمی ـة إل ـة المنطق تقرئ لحاج ى والمس المثل

ذا ال      ي ھ ة ف ن المواضیع المتخصص ـع   وتطبیقات متعـددة الوسائط وقواعد البیانات والنظم المضمنة وغیرھـا م ال. وتنب مج

أھمیـة ھذا التخصص من التوجـھ العالمـي إلى حوسبـة نظم المعلومات في قطاعات عریضة من مؤسسات المجتمع المدني 

 .بحیث أصبح ھذا العلم نـواة عصر العولمـة وأسـاس اقتصادیات المعرفـة وآلـة تشكـل العالـم الرقمـي

ي      الوریس ف ة: البك رامج اكادیمی الث ب ي          یطرح القسم ث نظم المضمنة, والماجستیر ف ي ال ة الحاسوب, والماجستیر ف ھندس

األتمتة الصناعیة. و یحتوي كل برنامج على مجموعـة من المساقات المتمیزة والتي تطرح العدید من المواضیع المتقدمة في 

 .المجاالت المختلفة في ھندسة الحاسوب وتطبیقاتھا المتصلة بالصناعة التكنولوجیة

ـال             یعمـل في ا ـام بأعم ـن للقی ة مھندسین مؤھلی ـة وثمانی اءات العالی ن ذوي الكف ـس م ـة تدری ـر عضو ھیئ لقسـم تسعة عش

ي      ـة ف ـد الدراس ى مقاع اإلشـراف علـى المختبرات في القسـم والمساعـدة في العملیـة التدریسیـة وفنییـن اثنین، ویوجـد عل

ـین على نفقـة الجامعـة لدراسـة الدكتـوراه في مجاالت مختلفـة في ھندسة ) مبعوث5أعرق الجامعات األمریكیـة واألوروبیة (

ـة           ى مستوى درج ذا التخصص عل ـى ھ دید عل ـال الش ك لإلقب الحاسوب لتعزیز عدد أعضاء ھیئـة التدریـس في القسـم وذل

  البكالوریوس والماجستیر.

  

dept@yu.edu.jocomputer.   

  4439فرعي     0096227211111  ھاتف
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 الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس/ قسم هندسة الحاسوب

ھو  حاسوبھندسة الدنى لعدد الساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوریوس في تخصص یكون الحد األ

  ) ساعة موزعة على النحو التالي:167(

  االخـتیاریة  الجــباریةا  عدد الساعات  المتطــلبات

  15  12  27  متطلبات جامعـة

  -  27  27  متطلبات كلــیة

  9  104  113  متطلبات قسم التخصص

      167  المجمــوع
 

  المتطلب
مجموع الساعات 

 المعتمدة

النسبة المئویة من مجموع 

 ساعات الخطة الدراسیة

  متطلبات الجامعة
  % 7.18 12  إجباري

 % 8.98 15  اختیاري

 بات الكلیةمتطل
 % 16.16 27 إجباري

 -  -  اختیاري

 متطلبات التخصص
 % 62.27  104  إجباري

 % 5.38  9  اختیاري

  % 100  167 المجموع الكلي

  

  ساعة معتمدة): 27متطلبات الجامعة ( :أوًال

  ساعة معتمدة): 12متطلبات إجباریة ( -أ 

  رمــز
  المسـاق

رقم 
  المساق

  اســــم
  المســــاق

  المتطلب ـاعـاتعــدد الس
  المعتمدة  عملي  نظري  السـابق

MILT  100*  3  -  3  علــوم عسكریــة  -  

AL 101  3  -  3  لغـــة عـربــیة  -  

EL  101  3  -  3  مھارات اللغـة اإلنجلیزیة  -  

PS 102  3  -  3  التربیة الوطنیة  -  
    

سـاق على أساس النجاح والرسـوب، وال تدخل ویحسب ضمن الساعات المعتمدة المقـررة للتخرج وتعطى نتـائج ھـذا الم *

حین والمعاھد       ، نتائجـھ في حساب المعـدل التراكمي ة ومدرسة المرش كریة الملكی ة العس ویعفى من دراستھ خریجو الكلی

خ   دیال،   376المعادلـة لھا في األردن ویجـوز للطلبة غیر األردنیین أن یدرسـوا مساق (تاریخ االردن الحدیث ت اقا ب ) مس

  في ھذه الحالة تدخل عالمة ھذا المساق في حساب المعدل التراكمي للطالب.و
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  ساعات معتمدة): 15متطلبات اختیاریة (  -ب

  -:التالیة والعلمیة اإلنسانیة المساقات من الطالب) ساعات معتمدة یختارھا 15یخصص لھا (

  ضم المساقات التالیـة:تاإلنسانیة و المساقاتأوال: 

 عدد الساعات المساق اسم لمساقرقم ا المساق رمز
HUM  101 3 الثقافة اإلعالمیة 

HUM  102 3 المواطنة واالنتماء 

HUM  103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

HUM  104 3 الفن والسلوك 

HUM  105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 

HUM 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 

HUM  107 3 حقوق اإلنسان 

HUM  108 3 مھارات التفكیر 

HUM 109 3  النظم اإلسالمیة  

  

  ضم المساقات التالیـة:تو المساقات العلمیةثانیا: 

 عدد الساعات المساق اسم رقم المساق رمز المساق

SCI  101  3  العامة والصحة البیئة  

SCI  102  3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع  

SCI  103  3 اللیاقة البدنیة للجمیع  

SCI  104  3 مھارات التواصل الفعال  

SCI  105  3 الطاقة المتجددة  

SCI  106  3 اإلدارة وتنمیة المجتمع  

SCI  107  3 البحث العلمي  

  

التقدم  2009/2010یتوجب على كافة الطلبة المستجدین إعتبارًا من بدایة الفصل األول ، أما ما یتعلق بإمتحانات المستوى

اللغة اإلنجلیزیة والحاسوب على أن یسجل الطالب الذي یخفق في النجاح في أي من ھذه لإلمتحان في اللغة العربیة و

  ) خارج خطتھ الدراسیة، وھذه المساقات ھي:099اإلمتحانات مساقا إستدراكیًا (

-  EL 099   (إستدراكي) مھارات لغة إنجلیزیة  

-  AL 099   ) (إستدراكي)1لغة عربیة  (  

-  COMP 099   ) إستدراكي)مھارات حاسوب  
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  رموز المساقات في األقسام األكادیمیة لكلیة الحجاوي للھندسة التكنولوجیة
ELE  ھندسة اإللكترونیات  
CME  ھندسة االتصاالت  
CPE  ھندسة الحاسبات  
EPE  ھندسة القوى الكھربائیة  
BME  ھندسة النظم والمعلوماتیة الطبیة الحیویة  
CE  الھندسة المدنیة  
IE  ناعیةالھندسة الص  
AE  ھندسة العمارة  

  

  ساعة معتمدة):   27: متطلبات كلیة إجباریة (ثانیًا

 المساق اسم المساق رقم  المساق رمز
 المتطلب عــدد السـاعـات

 المعتمدة عملي نظري السـابق

MATH  101  3 - 3 1تفـاضـل وتكامـل - 

MATH 102  3 - 3 2تفـاضـل وتكامـل MATH 
101 

PHYS 101 3 - 3 1یـاء عامة فیز -  

PHYS 105  1 3 - 1فیزیـاء عامة عملي PHYS 
101* 

PHYS 102  3 - 3 2فیزیاء عامة PHYS 101 

PHYS 106  102 1 3 - 2فیزیاء عامة عملي* 
PHYS  

CHEM 104 (لطلبھ الھندسة)3 - 3 كیمیــاء عـامـة - 

CHEM 105 1 3 - كیمیاء عـامـة عملي CHEM 
104 

MATH 205 دیة (لطلبة ادالت تفاضلیة عمعا
 MATH 3 - 3 الھندسة)

102 
CPE 150 4 - 3 مقدمة  الى البرمجة - 

CPE 150L  0 3 - مقدمة  الى البرمجةمختبر - 

BME 152 2  -  2  مقدمة في الھندسة  - 
  .* یمكن الجمع
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  ساعة معتمدة) 113( متطلبات قسم ھندسة الحاسوبثالثا: 

  ساعة معتمدة). 104(  متطلبات قسم إجباریة  -أ 

  ساعات معتمدة). 9متطلبات قسم اختیاریة  ( -ب 

  : وعلى النحو التاليمعتمدة  ة) ساع104اإلجباریة ( متطلبات القسم

  رمز
  قالمسا

  رقم
 المساق

  اسم
 المساق

  المتطلب عدد الساعات
 معتمدة عملي نظري السـابق

MATH  152 3 - 3 ریاضیات متقطعـة MATH 101 

ELE 205 3 - 3 مھارات االتصال BME 152 

CME 216 3 - 3 طرق التحلیل الھندسي MATH 205 

EPE  220   3 - 3 1دوائر كھربائیة 
PHYS 102 

+ 
MATH 205 

EPE  222   3 - 3 2دوائر كھربائیة EPE 220 

EPE  223  1 3 - مختبر دوائر كھربائیة EPE 222 

CPE  230  3  - 3 المنطق الرقمي EPE 220 

CPE  231  1 3 - مختبر المنطق الرقمي CPE 230 

ELE  250   3 - 3 1الكترونیات EPE 220 

ELE  251   1 3 - 1مختبر الكترونیات ELE 250 

CPE  310  3 - 3 التحلیالت العددیة في الھندسة 
MATH 205  

+  
CPE 150 

CME  312  3 - 3 اإلشارات والنظم EPE 220 

CME  314  في  االحتماالت والعملیات العشوائیة
 CME 312 3 - 3 الھندسة

CPE  320  3 - 3 تنظیم الحاسوب CPE 230 

CPE  344  3 - 3 تصمیم نظم المعالجات والمتحكمات الدقیقة CPE 230 

CPE  345   مختبر تصمیم نظم المعالجات والمتحكمات
 CPE 344 1 3 - الدقیقة

CPE 354 4 - 3 ھیكلة البیانات والخوارزمیات CPE 150 

CPE 354L 0 3 - تبر ھیكلة البیانات والخوارزمیاتمخ CPE 150 

CPE  360  ) 4 - 3 )1برمجة متقدمة CPE 150 

CPE  360L  ) 0 3 - )1مختبر برمجة متقدمة CPE 150 

CPE  440  3 - 3 بناء  الحاسوب CPE 320 

CPE  441 1 3 - مختبر  تنظیم الحاسوب CPE 440 

ELE  450  3 - 3 اإللكترونیات الرقمیة ELE 250 

CPE 450 4 - 3  تصمیم أنظمة قواعد البیانات CPE 360  

CPE 450L 0 3 -  مختبر تصمیم أنظمة قواعد البیانات CPE 360  
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  رمز
  قالمسا

  رقم
 المساق

  اسم
 المساق

  المتطلب عدد الساعات
 معتمدة عملي نظري السـابق

CPE  452  3 - 3 ھندسة البرمجیات CPE 360 

CPE  453   مختبر ھندسة البرمجیات و التصمیم
 CPE 452 1 3 - الكینوني

CME  456 3 - 3  أنظمة االتصاالت CME 312 

CPE  460  4 - 3 تصمیم أنظمة تشغیل  الحاسوب CPE 354 

CPE  460L  0 3 - مختبر تصمیم أنظمة تشغیل  الحاسوب CPE 354 

CPE  466  4 - 3 برمجة انظمة تشغیل الحاسبات 
CPE 460 

+ 
CPE 360 

CPE  466L   0 3 - برمجة انظمة تشغیل الحاسباتمختبر 
CPE 460 

+ 
CPE 360 

CME  462 3 - 3 تراسل البیانات 
CME 456 

 أو
CME 452 

CPE 498  1 - 1 1مشروع التخرج 

ساعة  120دراسة 
  بنجاح

+ 
ELE 205 

CPE  500  التدریب المیداني 
 اربعة

شھور 
 متتالیة

ساعة  120دراسة  6  6
 بنجاح

CPE  542  3 - 3 مبادئ النظم المضمنة CPE 344 

CPE  543  1 3 - مختبر األنظمة المضمنة CPE 542 

CPE  562   3 -  3 الحاسباتشبكات CME 462  

CPE  563  1 3 - مختبر شبكات الحاسبات CPE 562 

CPE  576  3  3 الذكاء االصطناعي CME 312 

CPE  578  3 - 3 أمن أنظمة الكمبیوتر CPE 562 

CPE  584  3 - 3 معالجة الصور الرقمیة CME 312 

CPE  598    3 - 3 2مشروع التخرج CPE 498 
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  المساقات التالیة:             ) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من9اریة (االختیالقسم متطلبات 

 رمـز
 المساق

 رقم
 المســاق اسم المساق

 عـدد السـاعـات
 السابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري

EPE 320 3 - 3 أنظمة التحكم اآللي 
EPE 222 

  أو
ELE 220 

CS  380  3 - 3 الرسم بالحاسوب CPE 354 

CIS  467  3 - 3  التنقیب عن المعلومات CIS 260  

CPE  560  3 - 3 أنظمة تشغیل الحاسبات الموزعة CPE 460 

CPE  564  3 - 3 بروتوكوالت الشبكات CPE 562 

CME  568  3 - 3 أنظمة االتصاالت المتحركة 
CME 452 

 أو
CME 456 

CPE  570  3 - 3 المعالجات المتوازیة CPE 440 

CPE  574 3 - 3 واألنظمة المشوشة الذكیة الشبكات العصبیة CME 312 

CPE  596  ساعة  120دراسة  3 - 3 مواضیع  مختارة
 بنجاح

  

  

 المساقات التي یطرحھا القسم لطلبة األقسام األخرى

  رمـز
 المساق

  قمر
 المساق

  اسم 
 المســاق

  المتطلب عـدد السـاعـات
 معتمدة عملي نظري السابق

CPE 352  3 - 3  ھیكلة البیانات CPE 150 

CPE  454  3 - 3  أنظمة قواعد البیانات CPE 352  
  

  مـدلـول أرقـام العشـرات فـي الخطـة الدراسـیة لقسـم ھندسـة الحاسوب

 التدریب المیداني. )0(

 .التحلیل والمحاكاة )1(

 .تنظیم الحاسوب )2(

 المنطق الرقمي. )3(

 النظم المضمنة. ،التصمیم والبناء المادي للحاسبات )4(

 اتھا.البرمجیات وتطبیق )5(

 .البرمجة المتقدمة ،الشبكات ونظم التشغیل )6(

 المعالجات المتوازیة. ،أمن الكومبیوتر ،الذكاء الصناعي )7(

 التحكم الرقمي.، المعالجة الرقمیة لإلشارات والصور )8(

 .مختارةمشروع التخرج، مواضیع  )9(
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  أعضاء ھیئة التدریس في قسم ھندسة الحاسوب

 ترونيالبرید_االلك المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 fomari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ فاروق عبداهللا رشيد العمري

 zakaria.al-qudah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك زكريا محمد أحمد القضاه
 halzoubi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك حسين راشد ابراهيم الزعبي

 Khassaweneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمود عاليا جميل الخصاونه
 jarrah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد عبداهللا محمد الجراح

 ansour@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عاطف عبداهللا عوده ابو ياسين النسور
 amin.alqudah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك امين تركي يوسف القضاه
 shamdan@yu.edu.jo اهدكتور استاذ مشارك سامى فتحى سليم الحمدان

 olataani@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عال علي عايد طعاني
 amin.jarrah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد امين عبدالكريم امين جراح

 maalzubaidi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد عبدالهادي محمد الزبيدي
 almasaeid@yu.edu.jo كتوراهد استاذ مساعد هشام محمد خلف المساعيد

 mof.otoom@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد موفق نايف محمد عتوم
 mdhall@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد دميثان ابديوي حلوش

 altamimi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبدالكريم رحاب كامل التميمي
 mbzoor@yu.edu.jo كتوراهد استاذ مساعد منال حسن عبداهللا البزور

 alissay@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد يزن محمد توفيق سليم العيسى
 osameh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد اسامه محمود مجلي الكوفحي
 almehai@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد هيثم عبدالرزاق احمد المفلح
 tasneem@yu.edu.jo يرماجست مدرس تسنيم ابراهيم احمد دواهده
 momare@yu.edu.jo ماجستير مدرس ماهر محمد ونس العمرى
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  سم هندسة االتصاالتق

ي ھندسة     1989انشيء قسم ھندسة االتصاالت في كلیة الحجاوي / جامعة الیرموك عام  الوریوس ف یمنح القسم درجة البك

ي القسم (     ودرجة الماجستیر في ھندسة االتصاالت الالسلكیة، االتصاالت دریس ف ة الت ) عضوًا  16. یبلغ عدد اعضاء ھیئ

ي القسم          100) یقبل القسم حوالي 7) وعدد المختبرات (3وعدد المھندسین ( ًا ف ي القسم حالی ًا ف د حالی طالب سنویًا، ویوج

الوریوس و    600حوالي   امج البك ي برن ة ف ب وطالب امج الماجستیر،      40طال ي برن ة ف ًا وطالب ن  10طالب نھم م ارج % م خ

 االردن.

  یقوم القسم بدور حیوي برفد السوق المحلي والعربي بمھندسین ذات كفاءات علمیة عالیة المستوى.

برنامج البكالوریوس : یقدم القسم برنامج ھندسي متطور یركز على المواضیع النظریة والعملیة لھندسة االتصاالت. تتكون 

ومتخصصة في ھندسة   مساقات متقدمة  ت الھندسة الكھربائیة وكذلكساعة معتمدة تغطي اساسیا 167الخطة الدراسیة من 

ات          ل البیان ات وتراس ة المكیروویف والھوائی لكیة وھندس االت الالس ة واالتص االتصاالت مثل االتصاالت التماثلیة والرقمی

  وشبكات الكمبیوتر وتحلیل االشارة الرقمیة وغیرھا.

ال      یتمیز القسم ببرنامج التدریب المیداني ال ي مج ة ف ة والعربی ذي یعطي الطالب الخبرة العملیة في افضل الشركات المحلی

ا         6ھندسة االتصاالت، بواقع  ب علیھ لة، یستحق الطال ة المتواص ة االكادیمی ل والمراقب  9شھور متواصلة من الدوام الكام

  ي االردن والخارج.ساعات معتمدة، وقد ساھم ھذا البرنامج بمساعدة الخریجیین للحصول على فرص وظیفیة ف

ع المستوى    یواكب القسم على تحدیث خططھ الدراسیة باستمرار وذلك تحدیث خطة القسم لتواكب التطورات المتالحقة لرف

  العلمي للخریج واكسابھ المھارات الالزمة في تكنولوجیا المعلومات.

لكیة       االت الالس ص االتص ي تخص تیر ف امج الماجس يء برن تیر : انش امج الماجس ام برن ھادة   2004ع ریج ش نح الخ ویم

اقات متخصصة           ھ مس ن خالل ب م درس الطال امل، ی الة والش اري الرس الماجستیر في ھندسة االتصاالت الالسلكیة في مس

یكون     ي س ھ الت وادر المؤھل ن الك دًا م ًا فری یخرج نوع تیر س امج الماجس ان برن ذا ف لكیة. ل االت الالس ي االتص ومتطورة ف

  ات السریعة في ھذا المجال الحیویة في المجالین العملي واالكادیمي.بمقدورھا مواكبة التطور

  

Communications.dept@yu.edu.jo  

  4539فرعي    0096227211111  تف  اھ
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 الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس/ قسم هندسة االتصاالت

ھو ھندسة اإلتصاالت ى لعدد الساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوریوس في تخصص یكون الحد االدن

  ) ساعة موزعة على النحو التالي:167(

  االخـتیاریة  االجــباریة  عدد الساعات  المتطــلبات

  15  12  27  متطلبات جامعـة

  -  27  27  متطلبات كلــیة

  9  104  113  متطلبات قسم التخصص

      167  المجمــوع
 

 النسبة المئویة من مجموع ساعات الخطة الدراسیة مجموع الساعات المعتمدة  المتطلب

  متطلبات الجامعة
  %7.18 12  إجباري

 %8.98  15  اختیاري

 متطلبات الكلیة
 %16.16  27 إجباري

  -  -  اختیاري

 متطلبات التخصص
 %62.27  104  إجباري

 %5.38  9  اختیاري

  %100  167  المجموع الكلي
  

  ساعة معتمدة): 27متطلبات الجامعة (  :أوًال

  ساعة معتمدة): 12متطلبات إجباریة ( - أ 

رمــز 
  المسـاق

 رقم
  اســــم المســــاق  المساق

 عــدد السـاعـات
  السـابق المتطلب

  المعتمدة  عملي  نظري

MILT  100* 3  -  3  علــوم عسكریــة  -  

AL  101  3  -  3  1لغـــة عـربــیة  -  

EL  101 3  -  3  مھارات اللغـة اإلنجلیزیة  -  

PS  102 3  -  3  التربیة الوطنیة  -  
  
ویحسب ضمن الساعات المعتمدة المقـررة للتخرج وتعطى نتـائج ھـذا المسـاق على أساس النجاح والرسـوب، وال تدخل    *

مدرسة المرشحین والمعاھد  ویعفى من دراستھ خریجو الكلیة العسكریة الملكیة و، نتائجـھ في حساب المعـدل التراكمي

) مساقا بدیال، 376المعادلـة لھا في األردن ویجـوز للطلبة غیر األردنیین أن یدرسـوا مساق (تاریخ االردن الحدیث تخ 

 وفي ھذه الحالة تدخل عالمة ھذا المساق في حساب المعدل التراكمي للطالب.
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  ساعات معتمدة): 15متطلبات اختیاریة (  -ب

  -) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من المساقات اإلنسانیة والعلمیة التالیة:15یخصص لھا (

  أوال: المساقات اإلنسانیة وتضم المساقات التالیـة:

رقم  رمز المساق
 المساق

عدد  اسم المساق
 لساعات

HUM  101 3 الثقافة اإلعالمیة 

HUM  102 3 المواطنة واالنتماء 

HUM  103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

HUM  104 3 الفن والسلوك 

HUM  105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 

HUM 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 

HUM  107 3 حقوق اإلنسان 

HUM  108 3 مھارات التفكیر 

HUM  109 3 النظم االسالمیة 

  
  ثانیا: المساقات العلمیة وتضم المساقات التالیـة:

رقم  رمز المساق
 عدد الساعات اسم المساق مساقال

SCI  101 3  البیئة والصحة العامة  

SCI  102 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع  

SCI  103 3 اللیاقة البدنیة للجمیع  

SCI  104 3 مھارات التواصل الفعال  

SCI  105 3 الطاقة المتجددة  

SCI  106 3 اإلدارة وتنمیة المجتمع  

SCI  107 3 البحث العلمي  

  
التقدم  2009/2010یتوجب على كافة الطلبة المستجدین إعتبارًا من بدایة الفصل األول ، ا ما یتعلق بإمتحانات المستوىأم

لإلمتحان في اللغة العربیة واللغة اإلنجلیزیة والحاسوب على أن یسجل الطالب الذي یخفق في النجاح في أي من ھذه 

  ھ الدراسیة، وھذه المساقات ھي:) خارج خطت099اإلمتحانات مساقا إستدراكیًا (

-  EL 099  (إستدراكي) مھارات لغة إنجلیزیة.  

-  AL 099  ) (إستدراكي)1لغة عربیة  (.  

-  COMP 099  (إستدراكي) مھارات حاسوب.  
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  ساعة معتمدة):   27: متطلبات كلیة إجباریة (ثانیًا

 اسم المساق رقم المساق  المساق رمز
 السـابق لبالمتط عــدد السـاعـات

 المعتمدة عملي نظري

MATH  101  3 - 3 1تفـاضـل وتكامـل - 

MATH 102  3 - 3 2تفـاضـل وتكامـل MATH 101 

PHYS 101  3 - 3 1فیزیـاء عامة -  

PHYS 105  1 3 - 1فیزیـاء عامة عملي PHYS 101* 

PHYS 102  3 - 3 2فیزیاء عامة PHYS 101 

PHYS 106 1 3 - 2لي فیزیاء عامة عم PHYS 102*  

CHEM 104 (لطلبھ الھندسة) 3 - 3 كیمیــاء عـامـة -  

CHEM 105 1 3 - كیمیاء عـامـة عملي CHEM 101E 

MATH 205 دیة (لطلبة امعادالت تفاضلیة ع
 الھندسة)

3 - 3 MATH 102 

CPE 150 4 - 3 مقدمة  الى البرمجة - 

CPE 150L  0 3 - مقدمة  الى البرمجةمختبر - 

BME 152 2  -  2  مقدمة في الھندسة  - 
  * یمكن الجمع

  
  رموز المساقات في األقسام األكادیمیة لكلیة الحجاوي للھندسة التكنولوجیة

ELE  ھندسة اإللكترونیات  
CME  ھندسة االتصاالت  
CPE  ھندسة الحاسبات  
EPE  ھندسة القوى الكھربائیة  
BME  یةھندسة النظم والمعلوماتیة الطبیة الحیو  
CE  الھندسة المدنیة  
IE  الھندسة الصناعیة  
AE  ھندسة العمارة  

  
  ساعة معتمدة) 113ثالثا: متطلبات قسم ھندسة اإلتصاالت (

  ساعة معتمدة). 104متطلبات قسم إجباریة   (  -  أ

  ساعات معتمدة). 9متطلبات قسم اختیاریة  (   - ب

  : ليوعلى النحو التامعتمدة  ة) ساع104اإلجباریة ( متطلبات القسم

 رمز
  المساق 

   رقم
 معتمدة عملي نظري  السـابق المتطلب عدد الساعات المساق اسم المساق

ELE  205 3  -  3  مھارات االتصال  BME 152   
CME  216 3  -  3  طرق التحلیل الھندسي  MATH 205 

MATH  241 3  -  3  الجبر الخطي  MATH 101 

EPE  220  3  -  3  1دوائر كھربائیة   + PHYS 102  
MATH 205  

EPE  222  3  -  3  2دوائر كھربائیة  EPE 220 
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 رمز
  المساق 

   رقم
 معتمدة عملي نظري  السـابق المتطلب عدد الساعات المساق اسم المساق

EPE  223 1  3  -  مختبر دوائر كھربائیة  EPE 222 
CPE  230 3  -  3  المنطق الرقمي  EPE 220 
CPE  231 1  3  -  مختبر المنطق الرقمي  CPE 230 
ELE  250 3  -  3  1 الكترونیات  EPE 220 
ELE  251  1  3  -  1مختبر الكترونیات  ELE 250 

CPE  310 3  -  3  التحلیالت العددیة في الھندسة  MATH 205 
+  CPE 150 

CME  312  3  -  3  اإلشارات والنظم  EPE 220 

CME  314  العملیات العشوائیة في  االحتماالت و
 CME 312  3  -  3  الھندسة

EPE  320 3  -  3  أنظمة التحكم اآللي  EPE 222  أوELE 220  
CME  342 3  -  3  الكھرومغناطیسیة الھندسیة  CME 216   

CPE  344  المتحكمات  تصمیم نظم المعالجات و
 CPE 230  3  -  3  الدقیقة

CPE  345  مختبر تصمیم نظم المعالجات و 
 CPE 344  1  3  -  المتحكمات الدقیقة

ELE  350   3  -  3  2الكترونیات  ELE 250 
ELE  351   1  3  -  2مختبر الكترونیات  ELE 350  + ELE 251 
IE  432 3  -  3  االقتصاد الھندسي  MATH 205 

CME  442 3  -  3  المجاالت الكھرومغناطیسیة األمواج و  CME 342 
CME  446  3  -  3  ةاألنظمة المایكروی  CME 442 
CME  450  3  -  3  التماثلیة االتصاالت  CME 314 
CME  451 1  3  -  التماثلیة االتصاالت مختبر  CME 450 
CME  452 3  -  3  االتصاالت الرقمیة  CME 450 
CME  453 1  3  -  االتصاالت الرقمیة مختبر  CME 452 
CME  454 3  -  3  معالجة اإلشارة الرقمیة  CME 312 
CME  455 1  3  -  معالجة اإلشارة الرقمیة مختبر  CME 454 

CME  460  3  -  3  اتصاالت األلیاف الضوئیة  CME 442 
+  CME 452 

CME  461 1  3  -  اتصاالت األلیاف الضوئیة مختبر  CME 460 

CME  462 3  -  3  تراسل البیانات  CME 452 
  CME 456 أو

CME  498  1  -  -  1 مشروع التخرج  
 ساعة معتمدة 120 دراسة

  بنجاح
+ ELE 205  

CME  500  التدریب المیداني  
 اربعة

شھور 
 متتالیة

 ساعة معتمدة 120 دراسة 6  6
 بنجاح

CME  548  3  -  3  انتشار األمواج الھوائیات و  CME 442 

CME  549 1  3  -  والمیكرویف لھوائیاتا مختبر  CME 446 
+  CME 548*  

CPE  562 3  -  3  شبكات الحاسبات  CME 462 

CME  568  3  -  3  أنظمة االتصاالت المتحركة  CME 452  أو  
CME 456 
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 رمز
  المساق 

   رقم
 معتمدة عملي نظري  السـابق المتطلب عدد الساعات المساق اسم المساق

CME  570  3  -  3  شبكات االتصاالت الالسلكیة  CME 452  أو  
CME 456 

ELE  575 3  -  3  الكترونیات االتصاالت  ELE 350 
CME  576 3  -  3 أنظمة االتصاالت المتقدمة  CME 452 
CME  598  3  -  -  2  مشروع التخرج  CME 498 

  * یمكن الجمع
 

  ) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من المساقات التالیة:            9االختیاریة (القسم متطلبات 

  رمـز
 المساق

  رقم
 المساق

  اسم
 المســاق

  المتطلب عـدد السـاعـات
 معتمدة عملي نظري  السابق

EPE  354 3  -  3  اآلالت الكھربائیة    EPE 222     أو  
ELE 220  

ELE  450  3  -  3  االلكترونیات الرقمیة  ELE 250 

CPE  542 3  -  3  مبادئ النظم المضمنة  CPE 344 

CME  552 3  -  3  االتصاالت الرقمیة المتقدمة  CME 452 

CME  556 3  -  3  النقل في أنظمة االتصاالت  CME 452  أو 
CME 456 

CME  558 3  -  3 نظریة المعلومات  CME 452 

CPE  564  3  -  3  شبكات بروتوكوالت ال  CPE 562 

CME  578 3  -  3  أنظمة الرادار  CME 452 

CME  596 ساعة  120 دراسة  3  -  3  مواضیع مختارة
  بنجاح معتمدة

  
  تصاالتمـدلـول أرقـام العشـرات فـي الخطـة الدراسـیة لقسـم ھندسـة اإل

  التدریب المیداني  )0(
  طرق التحلیل الھندسي، اإلشارات والنظم، االحتماالت والعملیات العشوائیة )1(
  الكھرومغناطیسیة، األنظمة المیكرویة، الھوائیات وانتشار األمواج )4(
  لنقل في أنظمة االتصاالتمعالجة اإلشارة، أنظمة االتصاالت، االتصاالت التماثلیة والرقمیة، نظریة المعلومات، ا )5(
  اتصاالت األلیاف الضوئیة، أنظمة االتصاالت المتحركة، تراسل البیانات )6(
  شبكات االتصاالت الالسلكیة، أنظمة االتصاالت المتقدمة وأنظمة الرادار )7(
  مواضیع مختارة، مشروع التخرج )9(
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              المساقات التي یطرحھا القسم لألقسام األخرى:

  رمـز
 المساق

  رقم
 المساق

  اسم
 المســاق

  المتطلب عـدد السـاعـات
 معتمدة عملي نظري  السابق

CME  456 3  -  3  أنظمة االتصاالت  CME 312 

CME  457 3  -  3  مختبر أنظمة االتصاالت  CME 456 
  

  المساقات المكافئة:
  2016الخطة الدراسیة   2013الخطة الدراسیة 

 رمز
  المساق 

   رقم
  مساقال

   اسم
  المساق

  الساعات
  المعتمدة

 رمز
  المساق 

   رقم
 المساق

   اسم
 المساق

  الساعات
 المعتمدة

طرق التحلیل  216  ھت
طرق التحلیل  CME  216  3  الھندسي

  3  الھندسي

  3  اإلشارات والنظم  CME  312  3  اإلشارات والنظم  ب312 ھت
 ھت

  أ314
 االحتماالت و

العملیات العشوائیة 
  في الھندسة

3  CME  314  
 االحتماالت و

العملیات العشوائیة 
  في الھندسة

3  

الكھرومغناطیسیة  342 ھت
الكھرومغناطیسیة  CME  342  3  الھندسیة

  3  الھندسیة

المجاالت  األمواج و 442 ھت
المجاالت  األمواج و CME  442  3  الكھرومغناطیسیة

  3  الكھرومغناطیسیة

  3  ةالمایكرویاألنظمة   CME  446  3  ةاألنظمة المایكروی  446 ھت
  3  التماثلیة االتصاالت  CME  450  3  التماثلیة االتصاالت  أ450 ھت
 االتصاالت مختبر 451 ھت

 االتصاالت مختبر CME  451  1  التماثلیة
  1  التماثلیة

  3  االتصاالت الرقمیة CME  452  3  االتصاالت الرقمیة 452 ھت
االتصاالت  مختبر 453 ھت

الت االتصا مختبر CME  453  1  الرقمیة
  1  الرقمیة

معالجة اإلشارة  454 ھت
معالجة اإلشارة  CME  454  3  الرقمیة

  3  الرقمیة

معالجة  مختبر 455 ھت
معالجة  مختبر CME  455  1  اإلشارة الرقمیة

  1  اإلشارة الرقمیة

  3  أنظمة االتصاالت CME  456  3  أنظمة االتصاالت 456 ھت
مختبر أنظمة  457 ھت

أنظمة مختبر  CME  457  3  االتصاالت
  3  االتصاالت

اتصاالت األلیاف   أ460 ھت
اتصاالت األلیاف   CME  460  3  الضوئیة

  3  الضوئیة

اتصاالت  مختبر 461 ھت
اتصاالت  مختبر CME  461  1  األلیاف الضوئیة

  1  األلیاف الضوئیة

  3  تراسل البیانات CME  462  3  تراسل البیانات 462 ھت
دورة تدریبیة  496  ھت

  -  - - -  3  متخصصة

  1  1 مشروع التخرج  CME  498  1  1 مشروع التخرج  ج498 ھت
 3  التدریب المیداني  أ500 ھت

CME 500  6  التدریب المیداني  ب500 ھت 6  التدریب المیداني 
  3انتشار  الھوائیات و  CME  548  3انتشار  الھوائیات و  أ548 ھت
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  2016الخطة الدراسیة   2013الخطة الدراسیة 
 رمز

  المساق 
   رقم

  مساقال
   اسم

  المساق
  الساعات
  المعتمدة

 رمز
  المساق 

   رقم
 المساق

   اسم
 المساق

  الساعات
 المعتمدة

  األمواج  األمواج
 الھوائیات مختبر 549 ھت

 الھوائیات مختبر CME  549  1  والمیكرویف
  1  والمیكرویف

أنظمة االتصاالت   أ568 ھت
أنظمة االتصاالت   CME  568  3  المتحركة

  3  المتحركة

شبكات االتصاالت   570 ھت
شبكات االتصاالت   CME  570  3  الالسلكیة

  3  الالسلكیة

أنظمة االتصاالت  576 ھت
أنظمة االتصاالت  CME  576  3 المتقدمة

  3 المتقدمة

  3  2  مشروع التخرج  CME  598  3  2  روع التخرجمش  ج598 ھت
االتصاالت الرقمیة  552 ھت

االتصاالت الرقمیة  CME  552  3  المتقدمة
  3  المتقدمة

النقل في أنظمة  556 ھت
النقل في أنظمة  CME  556  3  االتصاالت

  3  االتصاالت

  3 نظریة المعلومات CME  558  3 نظریة المعلومات 558 ھت
  3  أنظمة الرادار CME  578  3  دارأنظمة الرا 578 ھت
  3  مواضیع مختارة CME  596  3  مواضیع مختارة 596 ھت
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  أعضاء ھیئة التدریس في قسم ھندسة االتصاالت

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 Al-Ajlouni@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد فخري محمد العجلوني

 mohbat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد حسين مفلح البطاينة
 kmgharai@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خالد محمد عبدالرحمن غرايبه

 bharb@yu.edu.jo دكتوراه استاذ بسام احمد يوسف حرب
 ashamali@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد محمود علي الشمالي

 haythem@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك هيثم أحمد محمد بني سالمة
 Hejazi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك زهير محمد عبداهللا حجاز

 aeyadeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك علي احمد حسن اعيده
 abugazleh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك سليمان محمد الحسين ابوغزلة

 mohamads@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد شامخ حمد العقله
 as.shorman@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمد سليمان صالح موسى

 asma.qudah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد اسماء احمد علي القضاه
 eyad.zuraiqi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد اياد طالل محمد الزريقي

 hamzehjaradat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد حمزه محمود مصطفى جرادات
 rami.h@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رامي دميثان ابديوي حلوش

 aabubaker@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد امجد كمال يوسف ابوبكر
 mohamadfa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد فايز فالح البطاينه

 asem@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عاصم شحاده بشير الزعبي
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  قسم هندسة القوى الكهربائية

قسم ھندسة القوى الكھربائیة أحد األقسام األكادیمیة في كلیة الحجاوي للھندسة التكنولوجیة/ جامعة الیرموك. یلعب القسم 

دورًا ھامًا في تزوید السوق األردني والمناطق المجاورة بخریجین أكّفاء في مجال ھندسة القوى الكھربائیة. یطرح القسم 

برنامج بكالوریوس یركز على الجانبین النظري والعملي في ھندسة القوى الكھربائیة. في الجانب المقابل یعنى القسم 

بالتركیز الكبیر على المھارات في الجوانب األساسیة للریاضیات الھندسیة وعلوم الفیزیاء واآلالت الكھربائیة والكترونیات 

 167ة القوى وھندسة الضغط العالي. عدد الساعات المعتمدة الالزمة للتخرج القوى وتحلیل أنظمة القوى وحمایة أنظم

 ساعة. 

بدأ القسم بطرح برنامج ماجستیر متقدم في ھندسة القوى الكھربائیة لمھندسي القوى الكھربائیة العاملین في شركات القوى 

قسم بشكل خاص بطرح برنامج تدریبي لتزوید الكھربائیة وقطاعات الطاقة األخرى في األردن. تتمیز الكلیة بشكل عام وال

الطالب بخبره میدانیة في شركات رائدة في مجال القوى الكھربائیة سواء في األردن أو في الخارج. ان ذلك یعزز فرص 

توظیف الخریجین، باإلضافة إلى ذلك فان البرنامج یقوي العالقة ألعضاء ھیئة التدریس مع الصناعة، ومن الجدیر بالذكر 

فترة التدریب الالزمة لتخرج الطالب ستة شھور بما یعادل تسع ساعات معتمدة. یشرف على برنامج التدریب أعضاء  إن

ھیئة التدریس للتأكد من اكتساب الطلبة للمھارات العملیة المطلوبة. إن ذلك یعزز من فرص العمل للخریجین وبناء عالقات 

 بحثیة ألعضاء ھیئة التدریس مع الصناعة.

طالب یقوم بتدریسھم خمسة عشرة عضو ھیئة تدریس معینین في القسم  800القسم في الوقت الحالي ما یقارب یضم  

إضافة إلى عدد من المحاضرین غیر المتفرغین الذین یتم االستعانة بھم عند الحاجة من الجامعات األخرى. یساعد أعضاء 

ینین في القسم من حملة البكالوریوس و الماجستیر وعند ھیئة التدریس في تدریس المختبرات عدد من المھندسین المع

 . الحاجة یتم تكلیف مھندسین أكفاء آخرین

  

Electric.dept@yu.edu.jo 

  4239فرعي     0096227211111  تف اھ
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 ة الدراسية لدرجة البكالوريوس/ قسم هندسة القوى الكهربائيةالخط

ص          ي تخص الوریوس ف ة البك ى درج دة للحصول عل اعات المعتم ة    یكون الحد االدنى لعدد الس ة القوى الكھربائی ھو  ھندس

  ) ساعة موزعة على النحو التالي:167(

  االخـتیاریة  االجــباریة  عدد الساعات  المتطــلبات

  15  12  27  متطلبات جامعـة

  -  27  27  متطلبات كلــیة

  9  104   113  متطلبات قسم التخصص

      167  المجمــوع

 

مجموع الساعات   المتطلب
 المعتمدة

النسبة المئویة من مجموع ساعات 
 الخطة الدراسیة

  متطلبات الجامعة
  % 7.18 12  إجباري

 % 8.98 15  اختیاري

 متطلبات الكلیة
 % 16.16 27 إجباري

 -  -  ياختیار

 متطلبات التخصص
 % 62.27  104  إجباري

 % 5.38  9  اختیاري

  % 100  167 المجموع الكلي
  

  ساعة معتمدة): 27متطلبات الجامعة (  :أوًال

  ساعة معتمدة): 12متطلبات إجباریة ( -أ 

  رمــز
  المسـاق

  رقم
  المساق

  اســــم
  المســــاق

عــدد 
  المتطلب السـاعـات

  المعتمدة  عملي  نظري  السـابق

MILT  100*  3  -  3  علــوم عسكریــة  -  

AL  101   3  -  3  1لغـــة عـربــیة  -  

EL  101  3  -  3  مھارات اللغـة اإلنجلیزیة  -  

PS  102  3  -  3  التربیة الوطنیة  -  
  

تدخل ویحسب ضمن الساعات المعتمدة المقـررة للتخرج وتعطى نتـائج ھـذا المسـاق على أساس النجاح والرسـوب، وال    *

ویعفى من دراستھ خریجو الكلیة العسكریة الملكیة ومدرسة المرشحین والمعاھد  ، نتائجـھ في حساب المعـدل التراكمي

) مساقا بدیال، 376المعادلـة لھا في األردن ویجـوز للطلبة غیر األردنیین أن یدرسـوا مساق (تاریخ االردن الحدیث تخ 

  في حساب المعدل التراكمي للطالب. وفي ھذه الحالة تدخل عالمة ھذا المساق
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  ساعات معتمدة): 15متطلبات اختیاریة (  -ب

  -) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من المساقات اإلنسانیة والعلمیة التالیة:15یخصص لھا (

  أوال: المساقات اإلنسانیة وتضم المساقات التالیـة:

 عدد الساعات المساق اسم رقم المساق المساق رمز
HUM  101 3 الثقافة اإلعالمیة 

HUM  102 3 المواطنة واالنتماء 

HUM  103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

HUM  104 3 الفن والسلوك 

HUM  105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 

HUM 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 

HUM  107 3 حقوق اإلنسان 

HUM  108 3 مھارات التفكیر 

HUM  109 3  النظم األسالمیھ  

  
  ثانیا: المساقات العلمیة وتضم المساقات التالیـة:

 الساعات عدد المساق اسم رقم المساق المساق رمز
SCI  101  3  البیئة والصحة العامة  

SCI  102  3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع  

SCI  103  3 اللیاقة البدنیة للجمیع  

SCI  104  3 مھارات التواصل الفعال  

SCI  105  3 الطاقة المتجددة  

SCI  106  3 اإلدارة وتنمیة المجتمع  

SCI  107  3 البحث العلمي  

  
التقدم  2009/2010یتوجب على كافة الطلبة المستجدین إعتبارًا من بدایة الفصل األول ، أما ما یتعلق بإمتحانات المستوى

سجل الطالب الذي یخفق في النجاح في أي من ھذه لإلمتحان في اللغة العربیة واللغة اإلنجلیزیة والحاسوب على أن ی

  وھذه المساقات ھي :، ) خارج خطتھ الدراسیة099اإلمتحانات مساقا إستدراكیًا (

-  EL 099  (إستدراكي) مھارات لغة إنجلیزیة  

-  AL 099  ) (إستدراكي)1لغة عربیة  (  

-  COMP 099  (إستدراكي) مھارات حاسوب  
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  ساعة معتمدة):   27باریة (: متطلبات كلیة إجثانیًا

 اسم المساق رقم المساق  المساق رمز
  المتطلب عــدد السـاعـات

 المعتمدة عملي نظري السـابق

MATH  101   3 - 3 1تفـاضـل وتكامـل - 

MATH 102  3 - 3 2تفـاضـل وتكامـل MATH 101 

PHYS 101  3 - 3 1فیزیـاء عامة -  

PHYS 105  1 3 - 1فیزیـاء عامة عملي PHYS 101* 

PHYS 102  3 - 3 2فیزیاء عامة PHYS 101 

PHYS 106  1 3 - 2فیزیاء عامة عملي * PHYS 
102 

CHEM 104 (لطلبھ الھندسة)3 - 3 كیمیــاء عـامـة - 

CHEM 105 1 3 - كیمیاء عـامـة عملي CHEM 
101E 

MATH 205 دیة (لطلبة امعادالت تفاضلیة ع
 MATH 102 3 - 3 الھندسة)

CPE 150 4 - 3 مقدمة  الى البرمجة - 

CPE 150L  0 3 - مقدمة  الى البرمجةمختبر - 

BME 152 2  -  2  مقدمة في الھندسة  - 
  * یمكن الجمع

  
  رموز المساقات في األقسام األكادیمیة لكلیة الحجاوي للھندسة التكنولوجیة

ELE  ھندسة اإللكترونیات  
CME  ھندسة االتصاالت  
CPE  الحاسبات ھندسة  
EPE  ھندسة القوى الكھربائیة  
BME  ھندسة النظم والمعلوماتیة الطبیة الحیویة  
CE  الھندسة المدنیة  
IE  الھندسة الصناعیة  
AE  ھندسة العمارة  
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  ساعة معتمدة) 113ثالثا: متطلبات قسم ھندسة القوى الكھربائیة (

  ساعة معتمدة). 104متطلبات قسم إجباریة  ( -أ 

  ساعات معتمدة). 9طلبات قسم اختیاریة  (مت -ب 

 : وعلى النحو التاليمعتمدة  ة) ساع104اإلجباریة ( متطلبات القسم

  رمز
  المساق

  رقم
 المساق اسم المساق

 عدد الساعات
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري

CE 200 2 6 - الرسم الھندسي PHYS 101 

IE 205 2  6  -  المشاغل الھندسیة  PHYS 102 

ELE 205  3 - 3 مھارات اإلتصال  BME 152  

CE 206 3 - 3 میكانیكا ھندسیة PHYS 101  

CME 216  3  -  3 طرق التحلیل الھندسي  MATH 205  

EPE  220  3  -  3  1دوائر كھربائیة  
PHYS 102 
+ 

MATH 205  
EPE  222   3  -  3  2دوائر كھربائیة  EPE  220  

EPE  223  1  3  -  دوائر كھربائیة مختبر  EPE  222  

CPE 230  3  -  3  المنطق الرقمي  EPE  220  

CPE 231  1  3  -  المنطق الرقمي ختبرم  CPE  230  

EPE  240 2  -  2  مواد ھندسیة  PHYS  102  

CE 283  3  -  3  الدینامیكیة الحراریة و انتقال الحرارة  
PHYS 101  
+  

MATH 102  
MATH 241  3  -  3  الجبر الخطي  MATH 101  

ELE 250   3  -  3  1الكترونیات  EPE 220  

ELE 251  1  3  -  1الكترونیات  ختبرم  ELE  250  

CME  312  3  -  3  اإلشارات والنظم  EPE 220  

EPE  320  3  -  3  أنظمة التحكم اآللي  
EPE  222 
  أو

ELE 220  
EPE  321  1  3  -  أنظمة التحكم اآللي ختبرم  EPE  320  

CME 342  3  -  3  الھندسیةكھرومغناطیسیة ال  CME 216  

CPE  344   تصمیم نظم المعالجات والمتحكمات
  CPE  230  3  -  3  الدقیقة

CPE  345  تصمیم نظم المعالجات  ختبرم
  CPE 344  1  3  -  والمتحكمات الدقیقة

EPE 350 3  -  3  مستمرالتیار الت آالمحوالت وال  
EPE 222 

+ 
CME 342  

EPE 352   3  -  3  1الكترونیات القوى  ELE  250  
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  رمز
  المساق

  رقم
 المساق اسم المساق

 عدد الساعات
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري

EPE 353  1  3  -  1 لقوىالكترونیات ا ختبرم  EPE 352  

EPE  360   3  -  3  1تحلیل أنظمة القوى  EPE 222  

IE 432  3  -  3  اإلقتصاد الھندسي  MATH 205 

EPE  441 1  3  -  أجھزة وقیاسات ختبرم  EPE 360  

EPE  452   3  -  3  متغیرالتیار ال آالت   
EPE 350  

EPE 453  1  3  -  اآلالت الكھربائیة ختبرم  
EPE 4521 

  أو
EPE 354 

CME 456  3  -  3  أنظمة اإلتصاالت  CME 312 

EPE  460   3  -  3  2تحلیل أنظمة القوى  
EPE 360 

+ 
EPE 452  

EPE 461  الحاسوب في أنظمة  تطبیقات ختبرم
 EPE 460  1  3  -  القوى

EPE 462  3  -  3  وقایة أنظمة القوى  EPE 460  

EPE 463  1  3  -  وقایة أنظمة القوى ختبر م  EPE 462  

EPE 470  3  -  3  1العالي  ھندسة الضغط  
EPE 350 

+ 
EPE 360  

EPE 498   1 - 1 1مشروع التخرج 
  ساعة بنجاح 120دراسة 

+ 
ELE 205 

EPE  500  التدریب المیداني 
 اربعة

شھور 
 متتالیة

 ساعة بنجاح 120دراسة  6  6

EPE  556  3  -  3  أنظمة القیادة الكھربائیة  

EPE 352 
+ 

EPE 452 
+ 

EPE 320  
EPE  560   3  -  3  الكھربائیةأنظمة التوزیع  EPE 360  

EPE  568   3  - 3  أنظمة القوىجودة EPE 460  

EPE  580   محطات التولید و مصادر الطاقة
  EPE 452  3  -  3  المتجددة

EPE  598  3  -  3  2 مشروع التخرج  EPE 498  
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    ) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من المساقات التالیة:          9االختیاریة (القسم متطلبات 

  رمـز
 المساق

  رقم
 المســاق اسم المساق

 عـدد السـاعـات
 السابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري

CPE  310  3  - 3  التحلیالت العددیة في الھندسة 
CPE  150 
+ 

MATH 205  
ELE  350   3  -  3  2الكترونیات  ELE  250  

EPE 420 3  -  3  انظمة التحكم الرقمیة  
EPE 320 

+ 
CPE 344 

IE 477 3  -  3  دسة السیاراتھن  CE 200 

EPE 520 3  -  3  الشبكات الذكیة  EPE 460 

EPE 552  3  - 3  2الكترونیات القوى EPE 352 

EPE 554  3  - 3  تصمیم اآلالت الكھربائیة EPE 452  

EPE 562  3  - 3  تحكماستقراریة أنظمة القوى وال 
EPE 460 

+ 
EPE 452 

EPE 564  3  - 3  الحمایة الرقمیة ألنظمة القوى EPE 462  

EPE 566  3  - 3  تصمیم أنظمة القوى الكھربائیة EPE 360  

EPE 574  3  - 3  الحاالت العابرة EPE 470  

ELE 
 3  - 3  تطبیقات المتحكمات الدقیقة 574 

ELE 450  
  أو

EPE 441 

EPE 596  ساعة  120دراسة  3  - 3  مواضیع مختارة
  بنجاح

 
 

  اسـیة لقسـم ھندسـة القوى الكھربائیةمـدلـول أرقـام العشـرات فـي الخطـة الدر

 التدریب المیداني/ المیكانیكا الھندسیة/ الرسم الھندسي/ المشاغل الھندسیة. )10(
 الدوائر الكھربائیة/ انظمة التحكم االلي. )2(
 مواد ھندسیة/ مختبر قیاسات. )4(
غیر/ تصمیم االالت محوالت واالت تیار مستمر/ الكترونیات القوى/ مختبر الكترونیات القوى/ االالت تیار مت )5(

 انظمة القیادة.
 تحلیل/ وقایة / استقراریة / جودة انظمة القوى. )6(
 ھندسة الضغط العالي. )7(
 محطات التولید ومصادر الطاقة. )8(
 مشروعا التخرج االبتدائي والنھائي ،مواضیع مختارة في ھندسة القوى الكھربائیة. )9(
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  القسام األخرى بكلیھ الحجاوي للھندسھ التكنولوجیھالمساقات التي یطرحھا قسم ھندسھ القوى الكھربائیھ  ل

  
  
  

  فئھ في قسم ھندسھ القوى الكھربائیھجدول المساقات المتكا

  ھندسھ القوى الكھربائیھ  القسم  الحجاوي للھندسھ التكنولوجیھ  الكلیھ

رمز   ت
  المساق

رقم 
رمز   س  اسم المساق  المساق

  المكافيء
رقم 

  س  اسم المكافيء  المكافيء

1  EPE  220  3  )1دوائر كھربائیة ( 220  ھق  3  1دوائر كھربائیة  
2  EPE 222  3  )2(دوائر كھربائیة   222 ھق  3  2ائیة دوائر كھرب  
3  EPE  223  1  دوائر كھربائیة مختبر  223 ھق  1  دوائر كھربائیة مختبر  
4  EPE 225 1  التیار الثابت دوائر مختبر 225  ھق  1  التیار الثابت دوائر مختبر  
5  EPE 240 2  مواد ھندسیة 240 ھق  2  مواد ھندسیة  
6  EPE  320  3  أنظمة التحكم اآللي  320 ھق  3  أنظمة التحكم اآللي  
7  EPE  321  1  أنظمة التحكم اآللي ختبرم  321 ھق  1  أنظمة التحكم اآللي ختبرم  
8  EPE 350 تیار الت آالمحوالت وال

  مستمرال
تیار الت آالمحوالت وال 350أ ھق  3

  مستمرال
3  

9  EPE 352   3  )1(الكترونیات القوى   352 ھق  3  1الكترونیات القوى  
10  EPE 353  الكترونیات القوى ختبرم  353 ھق  1  1 الكترونیات القوى تبرخم 

)1(  
1  

11  EPE 354  3  االالت الكھربائیھ  354  ھق  3  االالت الكھربائیھ  
12  EPE  360   3  )1(تحلیل أنظمة القوى   360 ھق  3  1تحلیل أنظمة القوى  
13  EPE  441 1  أجھزة وقیاسات ختبرم 441 ھق  1  أجھزة وقیاسات ختبرم  
14  EPE  452   3  متغیرالتیار ال آالت   452أ ھق  3  متغیرالتیار ال آالت  
15  EPE 453  3  اآلالت الكھربائیة ختبرم  453 ھق  3  اآلالت الكھربائیة ختبرم  
16  EPE  460   3  )2(تحلیل أنظمة القوى  460أ ھق  3  2تحلیل أنظمة القوى  

17  EPE 461  الحاسوب  تطبیقات ختبرم
  في أنظمة القوى

الحاسوب  تطبیقات برختم  461 ھق  1
  في أنظمة القوى

1  

18  EPE 462  3  وقایة أنظمة القوى  462 ھق  3  وقایة أنظمة القوى  
19  EPE 463  1  وقایة أنظمة القوى ختبر م  463 ھق  1  وقایة أنظمة القوى ختبر م  
20  EPE 470   3  )1ھندسة الضغط العالي (  470 ھق  3  1ھندسة الضغط العالي  
21  EPE 498  1 1مشروع التخرج   ج498 ھق  1 1خرج مشروع الت  
22  EPE  500  6 التدریب المیداني  ب500 ھق  6 التدریب المیداني  
23  EPE 554  3  تصمیم اآلالت الكھربائیة  554 ھق  3  تصمیم اآلالت الكھربائیة  
24  EPE  556  3  أنظمة القیادة الكھربائیة  556 ھق  3  أنظمة القیادة الكھربائیة  
25  EPE  560  3  أنظمة التوزیع الكھربائیة  560 ھق  3  وزیع الكھربائیةأنظمة الت  

  رمز
  المساق

  رقم
 المساق اسم المساق

 عدد الساعات
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري

EPE 225 1 3 - مختبر دوائر التیار الثابت EPE 220 

EPE 354 3  -  3  االالت الكھربائیھ  
EPE 222 

  أو
ELE 220 
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  ھندسھ القوى الكھربائیھ  القسم  الحجاوي للھندسھ التكنولوجیھ  الكلیھ

رمز   ت
  المساق

رقم 
رمز   س  اسم المساق  المساق

  المكافيء
رقم 

  س  اسم المكافيء  المكافيء

26  EPE 562  استقراریة أنظمة القوى
استقراریة أنظمة القوى   562 ھق  3  تحكموال

  3  تحكموال

27  EPE 566   تصمیم أنظمة القوى
تصمیم أنظمة القوى   566 ھق  3  الكھربائیة

  3  الكھربائیة

28  EPE  568   3  أنظمة القوىودة ج  568أ ھق  3  أنظمة القوىجودة  

29  EPE  580   محطات التولید و مصادر
محطات التولید و مصادر   580 ھق  3  الطاقة المتجددة

  3  الطاقة المتجددة

31  EPE 596  3  مواضیع مختارة  596 ھق  3  مواضیع مختارة  
32  EPE  598  3  2 مشروع التخرج  598 ھق  3  2 مشروع التخرج  

  

  

  القوى الكھربائیةأعضاء ھیئة التدریس في قسم ھندسة 

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 refa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ سعد نورالدين عبدالرزاق الرفاعي

 anagrehy@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ياسر نواف فندي عناقره
 abder@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد حسن عياده الزعبي

 ma@yu.edu.jo دكتوراه استاذ موفق ارشيد حامد العموش
 ialtawil@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ابراهيم احمد ابراهيم الطويل

 ALifarhan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك علي فرحان محسن بني سلمان
 mohammadh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد عوض حسين المومني
 h.almasri@yu.edu.jo دكتوراه داستاذ مساع حسين محمد خلف المصري
 aymanqran@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ايمن عطيه ابديوي القرعان

 lina.hmoud@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد لينا عدنان عبداهللا الحمود
 akoran@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد محمد عبداهللا القرعان
 ala.hussein@yu.edu.jo دكتوراه ذ مساعداستا عالء رائف توفيق السعيد

 athamneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبدالغني عبداهللا محمد عثامنه
 mahaz@yu.edu.jo ماجستير مدرس مها اسماعيل خليل زقوت

 asma.s@yu.edu.jo ماجستير مدرس اسماء سليمان محمد حاتمي
 noha@yu.edu.jo ماجستير مدرس نهى محمود مصلح ردايده
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  قسم هندسة االلكرتونيات

ا مع           ،1993أنشىء القسم في تشرین أول  ات وربطھ االت ھندسة اإللكترونی ي مج یم ف ات التعل ین مخرج لتجسیر الفجوة ب

احتیاجات السوق و متطلبات العصر، ومن أجل الوصـول إلى صیغة حدیثة للتعلیم الھندسي تستشرف التكنولوجیا الحدیثة و 

ي  توجھھا خدم ة ألھداف التعلیم العالي تأتي الحاجة إلى وجود برنامج بكالوریوس یقوم على صیاغة خطة دراسیة نوعیة ف

ذا                 ي ھ ین ف ة الملتحق ن الطلب ة الیرموك ُتمّك ي جامع ة ف ة التكنولوجی اوي للھندس ة الحج ي كلی ات ف مجال ھندسة اإللكترونی

طالع أھم المنجزات. ھذا البرنامج یساھم في إیجاد قاعدة من أصحاب البرنامج من مواكبة التكنولوجیا واإلستفادة منھا واست

الوریوس     1993الكفاءات الھندسیة لتطویر وابتكار حلول ھندسیة في مجاالت. أنشىء القسم عام  نح القسم درجة البك ، ویم

 في ھندسة اإللكترونیات. 

دریس     وقد شارك أعضاء ھیئة التدریس في القسم في العدید من المؤتمرات الع ة الت اء ھیئ وم أعض لمیة الدولیة والمحلیة. یق

ة،               ارات الرقمی ة، ومعالجة اإلش ات اإللكترونی ة، المجّس ات الدقیق ل اإللكترونی ة مث االت مختلف ي مج ة ف اث علمی بتنفیذ أبح

 .والتطبیقات الطبیة واإللكترونیات الضوئیة والدقیقة

  

  
Eedepartment@yu.edu.jo  

  4339فرعي     0096227211111  ھاتف 
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 الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس/ قسم هندسة االلكرتونيات

) 167( ھوھندسة االلكترونیات  تخصص في البكالوریوس درجة على للحصول تمدةالمع الساعات لعدد األدنى الحد یكون

 :التالي النحو على موزعة ساعة

 االخـتیاریة اإلجباریة الساعات عدد المتطــلبات

 15 12 27 جامعة متطلبات

 - 27 27 كلیة متطلبات

 9 104 113 التخصص قسم متطلبات

   167 المجمــوع
 

 اعاتالس مجموع المتطلب
 المعتمدة

 مجموع من المئویة النسبة
 الدراسیة الخطة ساعات

 %7.18 12 إجباري الجامعة متطلبات
 %8.98 15 اختیاري

 %16.16 27 إجباري الكلیة متطلبات
 - - اختیاري

 %62.27 104 إجباري التخصص متطلبات
 %5.38 9 اختیاري

 %100 167 الكلي المجموع
  
  

  ساعة معتمدة): 27معة (متطلبات الجا  :أوًال

  ساعة معتمدة): 12متطلبات إجباریة ( -أ 

  رمــز
 المسـاق

  رقم
 المســــاق اســــم المساق

  المتطلب السـاعـات عــدد
 المعتمدة عملي نظري السـابق

MILT 100* 3 - 3 عسكریة علوم - 

AL 101 3 - 3 1 عربیة لغة - 

EL 101 3 - 3 اإلنجلیزیة اللغـة مھارات - 

PS 102 3 - 3 الوطنیة التربیة - 
  

ویحسب ضمن الساعات المعتمدة المقـررة للتخرج وتعطى نتـائج ھـذا المسـاق على أساس النجاح والرسـوب، وال تدخل   *

ویعفى من دراستھ خریجو الكلیة العسكریة الملكیة ومدرسة المرشحین والمعاھد  ، نتائجـھ في حساب المعـدل التراكمي

) مساقا بدیال، 376ـة لھا في األردن ویجـوز للطلبة غیر األردنیین أن یدرسـوا مساق (تاریخ االردن الحدیث تخ المعادل

  وفي ھذه الحالة تدخل عالمة ھذا المساق في حساب المعدل التراكمي للطالب.
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  ساعة معتمدة): 15متطلبات اختیاریة (  -ب

  -المساقات اإلنسانیة والعلمیة التالیة: ) ساعة معتمدة یختارھا الطالب من15یخصص لھا (

  أوال: المساقات اإلنسانیة وتضم المساقات التالیـة:

  رمز
 الساعات عدد المساق اسم المساق رقم المساق

HUM 101 اإلعالمیة الثقافة  3 

HUM 102 واالنتماء المواطنة  3 

HUM 103 وحضارة فكر اإلسالم  3 

HUM 104 والسلوك الفن  3 

HUM 105 اإلنسانیة الحضارة في االردن سھامإ  3 

HUM 106 اإلنسانیة الثقافات دراسة في مقدمة  3 

HUM 107 اإلنسان حقوق  3 

HUM 108 3 التفكیر مھارات 

HUM 109 3  اإلسالمیة النظم 
  

  ثانیا: المساقات العلمیة وتضم المساقات التالیـة:

 الساعات عدد المساق اسم المساق رقم المساق رمز

SCI 101 3 العامة والصحة البیئة 

SCI 102 والمجتمع المعلومات تكنولوجیا  3 

SCI 103 للجمیع البدنیة اللیاقة  3 

SCI 104 الفعال التواصل مھارات  3 

SCI 105 المتجددة الطاقة  3 

SCI 106 المجتمع وتنمیة اإلدارة  3 

SCI 107 3 العلمي البحث 
  

التقدم  2009/2010وجب على كافة الطلبة المستجدین اعتبارا من بدایة الفصل األول أما ما یتعلق بامتحانات المستوى، یت

ذه                ن ھ ي أي م اح ف ي النج ق ف ذي یخف ب ال جل الطال ى أن یس ة والحاسوب عل ة اإلنجلیزی ة واللغ لإلمتحان في اللغة العربی

  وھذه المساقات ھي:، ) خارج خطتھ الدراسیة099اإلمتحانات مساقا إستدراكیًا (

-  EL 099  (إستدراكي) مھارات لغة إنجلیزیة  

-  AL 099  ) (إستدراكي)1لغة عربیة  (  

-  COMP 099  (إستدراكي) مھارات حاسوب  
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  ساعة معتمدة):   27: متطلبات كلیة إجباریة (ثانیًا

 المساق اسم المساق رقم المساق رمز
 المتطلب الساعات عدد

 المعتمدة عملي نظري السـابق

MATH 101 3 - 3 1 وتكامـل تفـاضـل - 

MATH 102 3 - 3 2 وتكامـل تفـاضـل MATH 101 

PHYS 101 3 - 3 1 عامة فیزیاء - 

PHYS 105 1 3 - 1 عملي عامة فیزیـاء PHYS 101* 

PHYS 102 3 - 3 2 عامة فیزیاء PHYS 101 

PHYS 106 1 3 - 2 عملي عامة فیزیاء *PHYS 102 

CHEM 104 3 - 3 )الھندسة لطلبة( ةعـامـ كیمیــاء - 

CHEM 105 1 3 - عملي عـامـة كیمیاء CHEM 104 

MATH 205 لطلبة( دیةاع تفاضلیة معادالت 
 MATH 102 3 - 3 )الھندسة

CPE 150 4 - 3 البرمجة الى مقدمة - 

CPE 150L 0 3 - البرمجة الى مقدمة مختبر - 

BME 152 2 - 2 الھندسة في مقدمة - 
 ع* یمكن الجم

 
  
  

  رموز المساقات في األقسام األكادیمیة لكلیة الحجاوي للھندسة التكنولوجیة
ELE  ھندسة اإللكترونیات  
CME  ھندسة االتصاالت  
CPE  ھندسة الحاسبات  
EPE  ھندسة القوى الكھربائیة  
BME  ھندسة النظم والمعلوماتیة الطبیة الحیویة  
CE  الھندسة المدنیة  
IE  الھندسة الصناعیة  
AE  ھندسة العمارة  
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  ساعة معتمدة) 113ثالثا: متطلبات قسم ھندسة االلكترونیات (

  ساعة معتمدة). 104متطلبات قسم إجباریة   ( -أ 

  ساعات معتمدة). 9متطلبات قسم اختیاریة ( -ب 

 :وعلى النحو التاليمعتمدة  ة) ساع104اإلجباریة ( متطلبات القسم - أ 

 رمز
 لمساقا اسم المساق رقم المساق

 عددالساعات
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري

ELE 202 الحاسوب باستخدام الھندسي الرسم  - 3 1 PHYS 101 

ELE 205 االتصال مھارات  3 - 3 BME 152 

CME 216 الھندسي التحلیل طرق  3 - 3 MATH 205 

EPE 220 3 - 3 1 كھربائیة دوائر 
PHYS 102 

+ 
MATH 205 

EPE 222 3 - 3 2 كھربائیة ئردوا EPE 220 

EPE 223 1 3 - كھربائیة دوائر مختبر EPE 222 

CPE 230 3 - 3 الرقمي المنطق EPE 220 

CPE 231 1 3 - الرقمي المنطق مختبر CPE 230 

ELE 250 1 الكترونیات  3 - 3 EPE 220 

ELE 251 1 الكترونیات مختبر  - 3 1 ELE 250 

CPE 310 3 - 3 الھندسة في العددیة التحلیالت 
CPE 150 

+ 
MATH 205 

CME 312 3 - 3 والنظم اإلشارات EPE 220 

CME 314 3 - 3 الھندسة في العشوائیة والعملیات االحتماالت CME 312 

EPE 320 اآللي التحكم أنظمة  3 - 3 
EPE 222 

 أو
ELE220 

EPE 321 اآللي التحكم أنظمة مختبر  - 3 1 EPE 320 

ELE 340 الموصالت اشباه نیاتالكترو  3 - 3 ELE 250 

CME 342 الھندسیة الكھرومغناطیسیة  3 - 3 CME 216 

CPE 344 3 - 3 الدقیقة والمتحكمات المعالجات نظم تصمیم CPE 230 

CPE 345 والمتحكمات المعالجات نظم تصمیم مختبر 
 CPE 344 1 3 - الدقیقة

ELE 350 2 الكترونیات  3 - 3 ELE 250 

ELE 351 2 الكترونیات مختبر  - 3 1 
ELE 251  

+  
ELE 350 

ELE 352 االلكتروني والتصنیع التصمیم  3 - 3 
ELE 350 

  أو
BME 356 
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 رمز
 لمساقا اسم المساق رقم المساق

 عددالساعات
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري

ELE 353 االلكتروني والتصنیع التصمیم مختبر  - 3 1 
ELE 352 

  أو
BME 356 

EPE 354 الكھربائیة اآلالت  3 - 3 
EPE 222 

  أو
ELE 220 

ELE 402 وبالحاس بمساعدة التصمیم  - 3 1 ELE 351 

IE 432 الھندسي االقتصاد  3 - 3 MATH 205 

ELE 440 االلكترونیة البصریات  3 - 3 ELE 340 

CME 456 3 - 3 االتصاالت أنظمة CME 312 

CME 457 االتصاالت أنظمة مختبر  - 3 1 CME 456 

ELE 450 الرقمیة االلكترونیات  3 - 3 ELE 250 

ELE 451 الرقمیة االلكترونیات مختبر  - 3 1 ELE 450 

ELE 452 المتكاملة الدوائر  3 - 3 ELE 350 

ELE 454 التخصصیة القیاسات  3 - 3 ELE 452 

ELE 455 التخصصیة القیاسات مختبر  - 3 1 ELE 454 

ELE 456 3 الكترونیات  3 - 3 ELE 350 

ELE 458 والمنظمات الجھد مصادر  3 - 3 ELE 350 

ELE 498 1 التخرج مشروع  - - 1 

 ساعة 120 دراسة
  بنجاح

+  
ELE 205 

ELE 500 المیداني التدریب  
 اربعة
 شھور
 متتالیة

 ساعة 120 دراسة 6 6
 بنجاح

ELE 551 والحاسوب االلكترونیة الصیانة مختبر  - 3 1 ELE 353 

ELE 574 الدقیقة المتحكمات تطبیقات  3 - 3 
ELE 450 

  أو
EPE 441 

ELE 575 االتصاالت الكترونیات  3 - 3 ELE 350 

ELE 576 الصناعیة االلكترونیات  3 - 3 ELE 458 

ELE 598 2 التخرج مشروع  3 - 3 ELE 498 
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 :            التالیة المساقات من الطالب یختارھا معتمدة ساعات) 9( االختیاریة القسم متطلبات –ب 

  رمـز
 المساق

  رقم
 المســاق اسم المساق

 السـاعـات عـدد
 سابقال المتطلب

 معتمدة عملي نظري

ELE  442 3 - 3 المایكرویھ الموصالت اشباه عناصر ELE 340 

ELE  446 3 - 3 الدقیقة االلكترومیكانیكیھ االنظمھ ELE 340 

ELE  448 النطاق ذات المتكاملة الدوائر تصمیم في مقدمھ 
 ELE 350 3 - 3 الواسع

ELE  462 3 - 3 مسیةالش الخالیا تكنولوجیا في مقدمھ ELE 340 

ELE  548 3 - 3 المتقدمة االلكترونیة البصریات ELE 440 

CME  454 3 - 3 الرقمیة االشارة معالجة CME 312 

ELE  552 3 - 3 التناظریة المتكاملة الدوائر تصمیم 
ELE 454  

+ 
ELE 456 

ELE  558 3 - 3 واإللكترونیة الكھربائیة السیارات نظم ELE 454 

CPE  576 3 - 3 االصطناعي الذكاء CME 312 

ELE   578 3 - 3 الصناعیة االتمتھ 
ELE 454  

 أو
ELE 574 

ELE  590 ساعة 120 دراسة 3 - 3 مختارة مواضیع 
 بنجاح

  

  المساقات التي یطرحھا قسم ھندسھ االلكترونیات لألقسام األخرى بكلیة الحجاوي للھندسة التكنولوجیة

  رمـز
 المساق

  رقم
 قالمسا

  اسم
 المســاق

  المتطلب السـاعـات عـدد
 معتمدة عملي نظري السابق

ELE 220 3 - 3 الدوائر اإللكترونیة PHYS 102 
  

  االلكترونیات ھندسـة لقسـم الدراسـیة الخطـة فـي العشـرات أرقـام مـدلـول

 .المیداني التدریب )0(
  االلكترونیة البصریات االلكترونیة، والعناصر المواد )4(
  االلكترونیة ائرالدو )5(
 االتصاالت أنظمة )6(
 واألتمتة االلكترونیة النظم )7(
 .مختارة مواضیع، التخرج مشروع )9(
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  تدریس في قسم ھندسة االلكترونیاتأعضاء ھیئة ال

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 smadi98@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عدنان محمدخير احمد الصمادي

 husam@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مد حمدحسام احمد مح
 a.ababneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبداهللا صالح محمد عبابنه
 oahmad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمد ناصر عقله العمري

 qzabi50@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك قاسم محمد منصور الحميدي
 ikofahi@yu.edu.jo دكتوراه ذ مشاركاستا ادريس سليمان على الكوفحي

 okhreis@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك اسامه محمود عبدالنبي خريس
 zaid.bataineh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد زيد محمد تيسير مشعل البطاينه

 shboon@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد شادي عبدالمجيد محمد اللبون
 a.m.k.dagamseh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد مسهاحمد محمد خلف دقا

 tantawi@yu.edu.jo ماجستير مدرس مأمون سامي عبدالهادي الطنطاوي
 mhomari@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد يوسف حسين العمري

 alsumady@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد عقله عبدالقادر الصمادي
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  اتية الطبية الحيويةقسم هندسة النظم واملعلوم
ة سنة      ة الحیوی ة الطبی ذي         2007تم تأسیس قسم ھندسة النظم والمعلوماتی امج تمبس وال ي / برن اد االوروب ن االتح دعم م ب

م    د ت یطرح برنامجي البكالوریوس في ھندسة النظم الطبیة الحیویة و البكالوریوس في ھندسة المعلوماتیة الطبیة الحیویة وق

د راعت             اعداد الخطة الدرا ة وق ة االردنی ات التعلیمی ة والمؤسس ات اوروبی ة جامع م ثالث ي ض اون دول امجین بتع سیة للبرن

ساعة معتمدة تدرس على مدى خمس  167من   الخطة الدراسیة احتیاجات السوقین االقلیمي والعالمي وتتألف برامج القسم

  . سنوات

أربعة منھم من حملة درجة الدكتوراه وثالثة من حملة ، تدریسعدد أعضاء الھیئة التدریسیة في القسم احد عشر عضو ھیئة 

دة         ات المتح ي الوالی ة ف ة الطبی ي الھندس دكتوراه ف الماجستیر باإلضافة إلى ثالثة مبتعثین من القسم للحصول على درجة ال

ي      م الكل الب القس دد ط غ ع ة. یبل م      400األمریكی ق بالقس د التح ة, وق ا وطالب ة ل  120طالب ا وطالب ادیمي  طالب ام األك لع

اوي        ، 2010/2011 ة الحج د لكلی ى الجدی امس للمبن ابق الخ ي الط ویقع مقر قسم ھندسة النظم المعلوماتیة الطبیة الحیویة ف

دم                اه التق عة باتج ا خطوات واس ھ خط ائھ إال ان ة إلنش ي السنة الرابع ا زال ف م م ن أن القس الرغم م للھندسة التكنولوجیة. وب

في كلیة الھندسة وما زال یسعى إلى األفضل على الدوام لتقدیم المعرفة والعلم والخبرة األكادیمیة  ومجاراة األقسام األخرى

 .الالزمة لطلبتھ إلكسابھم ما یحتاجونھ بعد تخرجھم لخدمة وطنھم ومجتمعھم وأمتھم

ة سنة      ة الحیوی ة الطبی ي      2007تم تأسیس قسم ھندسة النظم والمعلوماتی اد االوروب ن االتح دعم م ذي    ب امج تمبس وال / برن

م    د ت یطرح برنامجي البكالوریوس في ھندسة النظم الطبیة الحیویة و البكالوریوس في ھندسة المعلوماتیة الطبیة الحیویة وق

د راعت              ة وق ة االردنی ات التعلیمی ة والمؤسس ات اوروبی ة جامع م ثالث ي ض اون دول امجین بتع اعداد الخطة الدراسیة للبرن

ساعة معتمدة تدرس على مدى خمس  167من   یاجات السوقین االقلیمي والعالمي وتتألف برامج القسمالخطة الدراسیة احت

  . سنوات

ة             اوي للھندس ة الحج د لكلی ى الجدی امس للمبن ابق الخ ي الط ة ف ة الحیوی ة الطبی نظم المعلوماتی ة ال م ھندس ر قس ع مق ویق

ي السنة الرابع     ا زال ف اراة         التكنولوجیة. وبالرغم من أن القسم م دم ومج اه التق عة باتج ا خطوات واس ھ خط ائھ إال ان ة إلنش

األقسام األخرى في كلیة الھندسة وما زال یسعى إلى األفضل على الدوام لتقدیم المعرفة والعلم والخبرة األكادیمیة الالزمة 

  .لطلبتھ إلكسابھم ما یحتاجونھ بعد تخرجھم لخدمة وطنھم ومجتمعھم وأمتھم

  

medical.dept@yu.edu.jo  

  4551فرعي  0096227211111تف اھ
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 قسم هندسة املعلوماتية الطبية الحيوية /الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس

 الحیویة ةالطبی المعلوماتیةھندسة یكون الحد االدنى لعدد الساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوریوس في تخصص 

  ) ساعة موزعة على النحو التالي:167ھو (

  االخـتیاریة  االجــباریة  عدد الساعات  المتطــلبات

  15  12  27  متطلبات جامعـة

  -  27  27  متطلبات كلــیة

  9  104  113  متطلبات التخصص

      167  المجمــوع
 

مجموع الساعات   المتطلب
 المعتمدة

النسبة المئویة من مجموع ساعات 
 الدراسیة الخطة

  متطلبات الجامعة
  % 7.18 12  إجباري

 % 8.98 15  اختیاري

 متطلبات الكلیة
 % 16.16 27 إجباري

 -  -  اختیاري

 متطلبات التخصص
 % 62.27  104  إجباري

 % 5.38  9  اختیاري

  % 100  167 المجموع الكلي
  

  ساعة معتمدة): 27متطلبات الجامعة (  :أوًال

  ساعة معتمدة): 12متطلبات إجباریة ( -أ 

  رمــز
  المسـاق

  رقم
  المساق

  اســــم
  المســــاق

  المتطلب عــدد السـاعـات
  المعتمدة  عملي  نظري  السـابق

MILT  100*  3  -  3  علــوم عسكریــة  -  

AL  101  3  -  3  1 لغـــة عـربــیة  -  

EL  101  3  -  3  مھارات اللغـة اإلنجلیزیة  -  

PS  102  3  -  3  التربیة الوطنیة  -  
  

ویحسب ضمن الساعات المعتمدة المقـررة للتخرج وتعطى نتـائج ھـذا المسـاق على أساس النجاح والرسـوب، وال تدخل    *

ویعفى من دراستھ خریجو الكلیة العسكریة الملكیة ومدرسة المرشحین والمعاھد  ، نتائجـھ في حساب المعـدل التراكمي

) مساقا بدیال، 376ر األردنیین أن یدرسـوا مساق (تاریخ االردن الحدیث تخ المعادلـة لھا في األردن ویجـوز للطلبة غی

  وفي ھذه الحالة تدخل عالمة ھذا المساق في حساب المعدل التراكمي للطالب.
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  ساعات معتمدة): 15متطلبات اختیاریة (  -ب

  -:الیةالت والعلمیة اإلنسانیة المساقات من الطالب) ساعات معتمدة یختارھا 15یخصص لھا (

  ضم المساقات التالیـة:تاإلنسانیة و المساقاتأوال: 

 عدد الساعات المساق اسم رقم المساق المساق رمز
HUM  101 3 الثقافة اإلعالمیة 

HUM  102 3 المواطنة واالنتماء 

HUM  103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

HUM  104 3 الفن والسلوك 

HUM  105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 

HUM 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 

HUM  107 3 حقوق اإلنسان 

HUM  108 3 مھارات التفكیر 

HUM 109 3  النظم اإلسالمیة  

  
  ضم المساقات التالیـة:تو المساقات العلمیةثانیا: 

 الساعات عدد المساق اسم رقم المساق المساق رمز

SCI  101  3  العامة والصحة البیئة  

SCI  102  3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع  

SCI  103  3 اللیاقة البدنیة للجمیع  

SCI  104  3 مھارات التواصل الفعال  

SCI  105  3 الطاقة المتجددة  

SCI  106  3 اإلدارة وتنمیة المجتمع  

SCI  107  3 البحث العلمي  
  

التقدم  2009/2010تبارًا من بدایة الفصل األول أما ما یتعلق بإمتحانات المستوى، یتوجب على كافة الطلبة المستجدین إع

ذه                ن ھ ي أي م اح ف ي النج ق ف ذي یخف ب ال جل الطال ى أن یس ة والحاسوب عل ة اإلنجلیزی ة واللغ لإلمتحان في اللغة العربی

  ) خارج خطتھ الدراسیة، وھذه المساقات ھي:099اإلمتحانات مساقا إستدراكیًا (

-  EL 099  دراكي)مھارات لغة إنجلیزیة (إست  

-  AL 099  ) (إستدراكي)1لغة عربیة  (  

-  COMP 099  (إستدراكي) مھارات حاسوب  
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  ساعة معتمدة):   27: متطلبات كلیة إجباریة (ثانیًا

 المساق اسم رقم المساق  قالمسا رمز
 المتطلب عــدد السـاعـات

 المعتمدة عملي نظري السـابق

MATH  101  3 - 3 1تفـاضـل وتكامـل - 

MATH 102  3 - 3 2تفـاضـل وتكامـل MATH 101 

PHYS 101  3 - 3 1فیزیـاء عامة -  

PHYS 105  1 3 - 1فیزیـاء عامة عملي PHYS 101* 

PHYS 102  3 - 3 2فیزیاء عامة PHYS 101 

PHYS 106  1 3 - 2فیزیاء عامة عملي * PHYS 
102 

CHEM 104 3 - 3 (لطلبھ الھندسة) كیمیــاء عـامـة - 

CHEM 105 1 3 - كیمیاء عـامـة عملي CHEM 104 

MATH 205 دیة (لطلبة امعادالت تفاضلیة ع
 MATH 102 3 - 3 الھندسة)

CPE 150 4 - 3 مقدمة  الى البرمجة - 

CPE 150L  0 3 - مقدمة  الى البرمجةمختبر - 

BME 152 2  -  2  مقدمة في الھندسة  - 
  * یمكن الجمع

  
  قسام األكادیمیة لكلیة الحجاوي للھندسة التكنولوجیةرموز المساقات في األ

ELE  ھندسة اإللكترونیات  
CME  ھندسة االتصاالت  
CPE  ھندسة الحاسبات  
EPE  ھندسة القوى الكھربائیة  
BME  ھندسة النظم والمعلوماتیة الطبیة الحیویة  
CE  الھندسة المدنیة  
IE  الھندسة الصناعیة  
AE  ھندسة العمارة  

  
  

  ساعة معتمدة) 113( الحیویة الطبیة المعلوماتیةھندسة  تخصصمتطلبات  ثالثا:

  ساعة معتمدة). 104إجباریة   ( تخصصمتطلبات  -أ 

  ساعات معتمدة). 9اختیاریة  ( تخصصمتطلبات  -ب 

 : وعلى النحو التاليمعتمدة  ة) ساع104اإلجباریة ( تخصصمتطلبات ال

  رمز
  قالمسا

  رقم
 معتمدة عملي نظري السـابق المتطلب الساعاتعدد  المساق اسم المساق

Bio 108 3 - 3 بیولوجیا اإلنسان  - 
BME 102 3 - 3 ِعْلم وظائف األعضاء الباثولوجي Bio 108 
ELE  205 3 - 3 مھارات االتصال BME 152 
Stat 203 3 - 3 (لغیر طلبة اإلحصاء) اإلحصاء الحیوي BME 102 
EPE 220  3 - 3 1دوائر كھربائیة PHYS102 + 
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  رمز
  قالمسا

  رقم
 معتمدة عملي نظري السـابق المتطلب الساعاتعدد  المساق اسم المساق

Math 205 
EPE 225 1 3 - مختبر دوائر التیار الثابت  EPE 220 
ELE 250  3 - 3 1الكترونیات EPE 220 
ELE  251   1 3 - 1مختبر الكترونیات  ELE 250 
CME  312  3 - 3 اإلشارات والنظم  EPE 220 

BMIE  324   مقدمة في المیكانیكا و المواد الحیویة و
  PHYS 101  3 - 3  تطبیقاتھا

BMIE  350  3 - 3  برمجة تطبیقیة في علم األحیاء الحسابي  CPE 150 

BMIE 352   والكیمیاء  الجزیئیةمقدمة الى البیولوجیا
 + BME 102  3 - 3  الحیویة

CHEM 104  
CPE  352  3 - 3 ھیكلة البیانات  CPE 150 
BME  356  3 - 3  اإللكترونیات الطبیة الحیویة  ELE 250 

BME  366  ائر القابلة للبرمجة و تطبیقاتھا الطبیة الدو
  CPE 150  3 - 3 الحیویة

BME  367   مختبر الدوائر القابلة للبرمجة ومعالجات
  BME 366  1 3 - التحكم الدقیقة

BME  380  3 - 3 المجسات الطبیة  
ELE 350 

  أو
BME 356 

BMIE  388   إدارة المشاریع البرمجیة للمعلوماتیة الطبیة
 CPE 150  3 - 3 الحیویة

BME 390  3 - 3 معالجة اإلشارات الطبیة  CME 312 
BMIE  402  3 - 3 سجالت المریض اإللكترونیة  BMIE 388  
BME  420  3 - 3 القیاسات الطبیة  BME 380 
BME  421  1 3 - مختبر القیاسات و المجسات الطبیة  BME 420* 
BME  422  3 - 3 مفاھیم التصویر الطبِي  BME 390 
BMIE  430  3 - 3 1الحیویة یةلوماتالمع  BMIE 352 

BMIE  431  1 3 - الحیویة یةمختبر المعلومات  
BMIE 430  

+  
CPE 150  

BMIE  432  3 - 3  1طرق إحصائیة للمعلوماتیة الحیویة  
Stat 203  

+  
BMIE 430  

BMIE  435   مختبر تطبیقات الحاسوب في المعلوماتیة
  1 3 - الحیویة

BMIE 430 
+ 

BMIE 350 
+ 

BMIE 402 
BMIE  440  3 - 3 النظم الصحیة اإللكترونیة  BMIE 388  

BMIE  452   معلوماتیة للالخوارزمیات و تطبیقاتھا
  3 - 3  الحیویة

CPE 352 
+ 

BMIE 352 

BMIE  453   معلوماتیة للمختبر الخوارزمیات و تطبیقاتھا
  BMIE 452  1 3 -  الحیویة

CPE 454 3 - 3  أنظمة قواعد البیانات BMIE 350 
BMIE  455  1 3 -  مختبر أنظمة قواعد البیانات  CPE 454  
BME 460 3 - 3  األجھزة الطبیة BME 420 
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  رمز
  قالمسا

  رقم
 معتمدة عملي نظري السـابق المتطلب الساعاتعدد  المساق اسم المساق

BME 461 1 3 - مختبراألجھزة و المعدات الطبیة BME 460  *  

BMIE  498   1 - 1 1مشروع التخرج 

ساعة  120دراسة 
  بنجاح

+ 
ELE 205 

BMIE  500 التدریب المیداني 
 اربعة

شھور 
 متتالیة

ساعة  120دراسة  6  6
 بنجاح

BMIE  530  3 -  3 2الحیویة یةالمعلومات  BMIE 430  
BMIE  532 2 - 2 تصمیم و إدارة أنظمة الرعایة الصحیة BMIE 350 
BMIE  540 3 - 3  الشبكات ألنظمة الرعایة الصحیة BMIE 440 
BMIE  542 2 - 2  أمن وسالمة نظِم المعلوماِت الصحیِة BMIE 440 
BMIE  598  3 - 3 2مشروع التخرج BMIE 498 

  * یمكن الجمع
 

 المساقات التالیة:         ) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من9االختیاریة ( تخصصالمتطلبات 
  رمـز

 المساق
  قمر

 معتمدة عملي نظري السابق المتطلب عـدد السـاعـات المســاق اسم المساق

BMIE  533  معلوماتیة التنقیب عن البیانات و تعلیم اآللة في ال
  3 - 3  الحیویة

BMIE 430 
+ 

CPE 454 
BMIE  534  3 - 3 ِعْلم األحیاء الحسابي  BMIE 430  
BMIE  536 3 - 3 أنظمة الحوسبة الصحیة  BMIE 350 
BME 544 3 - 3 معالجة الصورِة الطبیِة BME 422 
BMIE  550 3 - 3 التوثیق الطبي BMIE 532 

BMIE  552 3 - 3 تحلیالت عددیة متقدمة 
CPE 352 

+ 
MATH 205 

BMIE  554 3 - 3 نمذجة المعلوماتیھ الحیویھ  BMIE 430 
BMIE  556  3 - 3  2طرق إحصائیة للمعلوماتیة الحیویة BMIE 432  
BMIE  558 3 - 3 برمجة متقدمة في المعلوماتیة الحیویة BMIE 452 
BMIE  564 3 - 3 التراسل الطبي عن بعد BME 460*  

BMIE  596  ساعة  120دراسة  3 - 3 اصةموضوعات خ
 بنجاح

  * یمكن الجمع
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  الحیویة الطبیة المعلوماتیة ھندسـة لتخصصمـدلـول أرقـام العشـرات فـي الخطـة الدراسـیة 

 .میداني تدریب، المریض سجالت  )11(
 ي،حساب أحیاء اآللة، وتعلم البیانات تنقیب صحیة، رعایة حاسوب، تطبیقات حیوي، احصاء حیویة، معلومات )2(

 .صحیة حوسبة ریاضي، أحیاء
 .وسالمة أمن شیكات، إلكترونیة، صحیة نظم )4(
 برمجة حیویة، إحصائیات نمذجة، عددیة، تحلیالت طبي، توثیق بیانات، قواعد خوارزمیات، تطبیقیة، برمجة )5(

 .متقدمة
 .طبي تراسل )6(
 .مشاریع إدارة )7(
 .خاصة موضوعات تخرج، مشروع )8(

 
 

 هندسة النظم الطبية الحيوية الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس/

 الحیویة الطبیة المعلوماتیةھندسة یكون الحد االدنى لعدد الساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوریوس في تخصص 

  ) ساعة موزعة على النحو التالي:167ھو (

  االخـتیاریة  االجــباریة  عدد الساعات  المتطــلبات

  15  12  27  متطلبات جامعـة

  -  27  27  كلــیةمتطلبات 

  9  104  113  متطلبات التخصص

      167  المجمــوع
 

مجموع الساعات   المتطلب
 المعتمدة

النسبة المئویة من مجموع ساعات 
 الخطة الدراسیة

  متطلبات الجامعة
  % 7.18 12  إجباري

 % 8.98 15  اختیاري

 متطلبات الكلیة
 % 16.16 27 إجباري

 -  -  اختیاري

 متطلبات التخصص
 % 62.27  104  باريإج

 % 5.38  9  اختیاري

  % 100  167 المجموع الكلي
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  ساعة معتمدة): 27متطلبات الجامعة (  :أوًال

  ساعة معتمدة): 12متطلبات إجباریة ( -أ 

  رمــز
  المسـاق

  رقم
  المساق

  اســــم
  المســــاق

  المتطلب عــدد السـاعـات
  المعتمدة  عملي  نظري  السـابق

MILT  100*  3  -  3  لــوم عسكریــةع  -  

AL  101  3  -  3  1 لغـــة عـربــیة  -  

EL  101  3  -  3  مھارات اللغـة اإلنجلیزیة  -  

PS  102  3  -  3  التربیة الوطنیة  -  
  

ویحسب ضمن الساعات المعتمدة المقـررة للتخرج وتعطى نتـائج ھـذا المسـاق على أساس النجاح والرسـوب، وال تدخل    *

ویعفى من دراستھ خریجو الكلیة العسكریة الملكیة ومدرسة المرشحین والمعاھد  ، لمعـدل التراكمينتائجـھ في حساب ا

) مساقا بدیال، 376المعادلـة لھا في األردن ویجـوز للطلبة غیر األردنیین أن یدرسـوا مساق (تاریخ االردن الحدیث تخ 

  مي للطالب.وفي ھذه الحالة تدخل عالمة ھذا المساق في حساب المعدل التراك

  

  ساعات معتمدة): 15متطلبات اختیاریة (  -ب

  -:التالیة والعلمیة اإلنسانیة المساقات من الطالب) ساعات معتمدة یختارھا 15یخصص لھا (

  ضم المساقات التالیـة:تاإلنسانیة و المساقاتأوال: 

 عدد الساعات المساق اسم رقم المساق المساق رمز
HUM  101 3 الثقافة اإلعالمیة 

HUM  102 3 المواطنة واالنتماء 

HUM  103 3 اإلسالم فكر وحضارة 

HUM  104 3 الفن والسلوك 

HUM  105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 

HUM 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 

HUM  107 3 حقوق اإلنسان 

HUM  108 3 مھارات التفكیر 

HUM 109 3  النظم اإلسالمیة  
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  ضم المساقات التالیـة:تو المساقات العلمیةثانیا: 

 الساعات عدد المساق اسم رقم المساق المساق رمز

SCI  101  3  العامة والصحة البیئة  

SCI  102  3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع  

SCI  103  3 اللیاقة البدنیة للجمیع  

SCI  104  3 مھارات التواصل الفعال  

SCI  105  3 الطاقة المتجددة  

SCI  106  3 اإلدارة وتنمیة المجتمع  

SCI  107  3 البحث العلمي  
  

التقدم  2009/2010أما ما یتعلق بإمتحانات المستوى، یتوجب على كافة الطلبة المستجدین إعتبارًا من بدایة الفصل األول 

ق           ذي یخف ب ال جل الطال ى أن یس ة والحاسوب عل ة اإلنجلیزی ة واللغ ذه      لإلمتحان في اللغة العربی ن ھ ي أي م اح ف ي النج ف

  ) خارج خطتھ الدراسیة، وھذه المساقات ھي:099اإلمتحانات مساقا إستدراكیًا (

-  EL 099  (إستدراكي) مھارات لغة إنجلیزیة  

-  AL 099  ) (إستدراكي)1لغة عربیة  (  

-  COMP 099  (إستدراكي) مھارات حاسوب  

  
   ساعة معتمدة):  27: متطلبات كلیة إجباریة (ثانیًا

 المتطلب عــدد السـاعـات المساق اسم رقم المساق  قالمسا رمز
 المعتمدة عملي نظري السـابق

MATH  101  3 - 3 1تفـاضـل وتكامـل - 
MATH 102  3 - 3 2تفـاضـل وتكامـل MATH 101 
PHYS 101  3 - 3 1فیزیـاء عامة -  
PHYS 105  1 3 - 1فیزیـاء عامة عملي PHYS 101* 
PHYS 102  3 - 3 2فیزیاء عامة PHYS 101 

PHYS 106  1 3 - 2فیزیاء عامة عملي * PHYS 
102 

CHEM 104 3 - 3 (لطلبھ الھندسة) كیمیــاء عـامـة - 
CHEM 105 1 3 - كیمیاء عـامـة عملي CHEM 104 

MATH 205 دیة (لطلبة امعادالت تفاضلیة ع
 MATH 102 3 - 3 الھندسة)

CPE 150 4 - 3 لبرمجةمقدمة  الى ا - 
CPE 150L  0 3 - مقدمة  الى البرمجةمختبر - 
BME 152 2  -  2  مقدمة في الھندسة  - 

  * یمكن الجمع
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  رموز المساقات في األقسام األكادیمیة لكلیة الحجاوي للھندسة التكنولوجیة
ELE  ھندسة اإللكترونیات  
CME  ھندسة االتصاالت  
CPE  ھندسة الحاسبات  
EPE  قوى الكھربائیةھندسة ال  
BME  ھندسة النظم والمعلوماتیة الطبیة الحیویة  
CE  الھندسة المدنیة  
IE  الھندسة الصناعیة  
AE  ھندسة العمارة  

  

  ساعة معتمدة) 113( الحیویة الطبیة النظمھندسة  تخصصمتطلبات ثالثا: 

  ساعة معتمدة). 104إجباریة   ( تخصصمتطلبات  -أ 

  ساعات معتمدة). 9ة  (اختیاری تخصصمتطلبات  -ب 

  : وعلى النحو التاليمعتمدة  ة) ساع104اإلجباریة ( تخصصمتطلبات ال

  رمز
  قالمسا

  رقم
 المساق اسم المساق

 عدد الساعات
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري
Bio 108 3 - 3 بیولوجیا اإلنسان - 

BME 102 3 - 3 الباثولوجي األعضاء وظائف ِعْلم Bio 108 
BME 105 1 3 - الباثولوجي األعضاء وظائف علم مختبر BME 102 
Stat 203 3 - 3 (لغیر طلبة اإلحصاء) الحیوي اإلحصاء BME 102 
ELE 205 3 - 3 االتصال مھارات BME 152 
CME 216 3 - 3 الھندسي التحلیل طرق MATH  205 

EPE 220 3 - 3 1 كھربائیة دوائر PHYS 102 + 
MATH 205 

EPE 222 3 - 3 2 كھربائیة دوائر EPE 220 
EPE 223 1 3 - كھربائیة دوائر مختبر EPE 222 
CPE 230 3 - 3 الرقمي المنطق EPE 220 
ELE 250 3 - 3 1 الكترونیات EPE 220 
ELE 251 1 3 - 1 الكترونیات مختبر ELE 250 
BME 300 3 - 3 1 الحیویة المیكانیكا علم CME 216 

CPE 310  3 - 3 الھندسة في العددیة یالتالتحل 
CPE 150 

+ 
MATH 205 

CME 312  3 - 3 والنظم اإلشارات EPE 220 
BME 340 3 - 3 الحیوي اآللي التحكم نظم CME 312 

ELE 353  1 3 - اإللكتروني التصنیع و التصمیم مختبر 
BME 356 

 أو
ELE 352 

BME 356 3 - 3 الحیویة الطبیة اإللكترونیات ELE 250 

BME 357 1 3 - الحیویة الطبیة الإللكترونیات مختبر 
BME 356 

 أو
ELE 350 
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  رمز
  قالمسا

  رقم
 المساق اسم المساق

 عدد الساعات
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري

BME 366  الطبیة تطبیقاتھا و للبرمجة القابلة الدوائر 
 CPE 150 3 - 3 الحیویة

BME 367 ومعالجات للبرمجة القابلة الدوائر مختبر 
 BME 366 1 3 - الدقیقة التحكم

BME 380 3 - 3 الطبیة المجسات 
ELE 350 

 أو
BME 356 

BME 390 3 - 3 الطبیة اإلشارات معالجة CME 312 

BME 391 1 3 - الحیویة الطبیة اإلشارات معالجة مختبر 
BME 390 

 أو
CME 454 

BME 396 3 - 3 الحیویة السوائل CME 216 
BME 420 3 - 3 الطبیة القیاسات BME 380 
BME 421 1 3 - الطبیة المجسات و القیاسات مختبر BME 420* 
BME 422 3 - 3 الطبِي التصویر مفاھیم BME 390 
BME 460 3 - 3 الطبیة األجھزة BME 420 
BME 461 1 3 - الطبیة المعدات و مختبراألجھزة BME 460* 
BME 462 3 - 3 الطبیة التصویر أجھزة BME 422 
BME 463 1 3 - الطبي التصویر مختبر BME 422 
BME 464  3 - 3 الحیویة الطبیة شاراتاإل تحلیل و نمذجة BME 390 

BME 466 في تطبیقاتھا و الكھربائیة المحركات 
 2 - 2 الطبیة األجھزة

EPE 222 
+ 

BME 356 

BME 496 الدینامیكا و الطبي اإلنتقال ظاھرة 
 BME 396 3 - 3 الحراریة

BME 498   1 - 1 1مشروع التخرج 

ساعة  120دراسة 
  بنجاح

+ 
ELE 205 

BME 500 لتدریب المیدانيا 
 اربعة

شھور 
 متتالیة

ساعة  120دراسة  6  6
 بنجاح

BME 544 3 -  3 معالجة الصورِة الطبیِة  BME  422 * 
ELE 551  1 3 - مختبر الصیانة اإللكترونیة و الحاسوب ELE  353  

BME 566 3 - 3 األعضاء و األطراف الصناعیة 
BME 300 

+ 
BME 420 

BME 576 3 - 3 المواد الحیویة 
BME  300  

+ 
BME 420 

BME 598   3 - 3 2مشروع التخرج BME  498  
  * یمكن الجمع
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 المساقات التالیة:         ) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من9االختیاریة ( تخصصالمتطلبات 

  رمـز
 المساق

  قمر
 معتمدة عملي نظري السابق المتطلب عـدد السـاعـات المســاق اسم المساق

ELE  352  3 - 3 التصمیم والتصنیع االلكتروني  
BME 356 

 أو
ELE  350  

BME  446  3 - 3 تمییز األنماط واتخاذ القرارات BME  390  
BME 520 3 - 3 تصمیم و صیانة االجھزة الطبیھ الحیویھ BME  460 * 
BME 546 3 - 3 مبادئ التصویر باستخدام الرنین المغناطیسي BME  422  
BME  560  3 - 3  العالج بمساعدة الحاسوب التشخیص و  BME  460 * 
BME 562  3 - 3 الكھرومغناطیسیھ الحیویة  BME  420  
BME  568 3 - 3 األنظمة الكھرومیكانیكیة الحیویة الدقیقة BME  460 * 
BME 570  3 - 3 المعالجة الشعاعیة والُجَرعات BME  422  

BME 574 3 - 3 المیكانیكا الحیویة المتقدمھ 
BME  300  

+ 
BME 420 

BME 596 ساعة  120دراسة  3 - 3 موضوعات خاصة
 بنجاح

 * یمكن الجمع
 

  الحیویة الطبیة النظم ھندسـة لتخصصمـدلـول أرقـام العشـرات فـي الخطـة الدراسـیة 
 .حیویة میكانیكا و أعضاء وظائف المیداني التدریب )12(
 .الطبیة األجھزة صیانة ،تصمیم ،تصویر ،قیاسات )3(
 .مغناطیسي رنین ،أنماط تمییز ،الصور معالجة ،تحكم نظم )9(
 .طبیة إلكترونیات )10(
  ،كھرومغناطیسیة ،صناعیة أطراف ،كھربائیة محركات ،طبیة إشارات ،للبرمجة قابلة دوائر ،طبیة أجھزة )11(

CAD ،الكھرومیكانیكیة األنظمة 
 .شعاعیة معالجة ،متقدمة حیویة ومیكانیكا مواد )12(
 .طبیة مجسات )13(
 .اإلشارة معالجة ،الطبي االنتقال ظاھرة ،حیویة سوائل ،خاصة عمواضی التخرج، مشروع )14(

  
  

  ھندسة النظم والمعلوماتیة الطبیة الحیویةأعضاء ھیئة التدریس في قسم 

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 azaben@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عوض سميران قطيش الزبن

 afahoum@yu.edu.jo دكتوراه ستاذ مشاركا امجد صبحي حسن الفاهوم
 anas.abudoleh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد انس عبداهللا محمود ابو دولة
 imasad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احسان صبري سعيد مسعد

 qasem.qananwah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد قاسم محمد موسى قنانوه
 iabuqasmieh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد اسميةعصام فتحي يوسف ابوق

 lebbini@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد لينا محمد خير موسى العبيني
 heyam.q@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد هيام حمد العلي القرعان

 abdullah.t@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبداهللا محمد ابراهيم طشطوش
 aomari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عقله العمري احمد منصور

 alsheikh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد بهاء وليد فالح الشيخ حسين
 sami.m@yu.edu.jo ماجستير مدرس سامي فارس موسى المشاقبه
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  قسم الهندسة املدنية
اة   تعتبر الھندسة المدنیة احد فروع الھندسة التي لھا اھمیة بالغة في ع ھیل حی ملیة التطور الحضري فھي تعنى بتطویر وتس

اني              ة كالمب آت الھندسیة المختلف اء وصیانة المنش میم وانش ة بتص ى الھندسة المدنی ث تعن ھ. حی االنسان بما یتالءم ومتطلبات

لنقل والجسور والخزانات والسدود والطرق وشبكات میاة الشرب والري والصرف الصحي، وكذلك بتصمیم وادارة انظمة ا

اكل         ول لمش اد الحل حي واعادةاستخدامھا وایج اه الصرف الص المختلفة والعنایة بمصادر المیاه المختلفة وطرق معالجة می

 التربة من الناحیة االنشائیة وكذلك ادارة المشاریع الھندسیة وتحلیل التكالیف واسالیب التشیید المختلفة.

ام           تأسس قسم الھندسة المدنیة في كلیة الحجاوي للھ ن الع اني م ل الث ة الفص ع بدای ة الیرموك م ي جامع ة ف ندسة التكنولوجی

. لیمنح درجة البكالوریوس في الھندسة المدنیة في إدارة اإلنشاء. یھدف ھذا البرنامج إلى رفع كفاءة 2011/2012الدراسي 

تصال والعمل الجماعي خریجي التخصص بما یتناسب وسوق العمل داخلیا وخارجیا ومساعدتھم على اكتساب مھارات اال

من          ث تتض ذا واستخداما. حی میما وتنفی ا وتص ي إداری في إدارة اإلنشاء للوصول إلى أفضل صور لنجاح المشروع الھندس

ام          ة، واإللم ات الحدیث میم، والفحوص ة، والتص ات المتخصص اء، واستخدام البرمجی الخطة مجاالت إدارة المشاریع واإلنش

 اء األردني، وحساب الكمیات واالقتصادیات، واختیار اآللیات المناسبة.والمعرفة بمواصفات وكود البن

ة       2012/2013وفي بدایة العام الدراسي  ص الھندسة المدنی ي       -تم استحداث تخص اع الھندس د القط اء لرف ا البن تكنولوجی

اء و    ة البن ي انظم ة ف اییر العالمی دث المع ق اح ى ادارة وتطبی ادرة عل ة ق یة مؤھل اءات ھندس ي  بكف ل الھندس اء بالعم االرتق

واالنشائي وبالقدرات الھندسیة لقطاع المباني واالنشاءات وادخال وتطویر وتعزیز التقنیات والمفاھیم العلمیة الحدیثة في ھذا 

اء   المجال. ویتمیز خریجو ھذا التخصص عن نظرائھم في تخصص الھندسة االنشائیة بتركزخطة دراستھم على انظمة البن

ن         م  المتكاملة ة م ة الكھربائی ل االنظم اني مث ذه المب ة ھ ة خدم ن حیث التصمیم المعماري والھندسي للمباني وتصمیم انظم

اقات   انارة وصوتیات، وانظمة التدفئة والتھویة والتكییف واالنارة الطبیعیة والصناعیة. كذلك تتضمن الخطة عددا من المس

اني       االخرى في مجال تكنولوجیا البناء كتكنولوجیا حفظ ال ة الخاصة بمب اء، االنظم ي البن تحكم ف طاقة في المباني، انظمة ال

ة،  ي االبنی یة ف ة الشمس ة الطاق میم انظم حیة، تص ة الص ة   الرعای اقات المتخصص ن المس ا م ة وغیرھ اء البیئی ة البن وانظم

 االخرى.

 دنیة. مختبرات في مختلف مجاالت الھندسة الم 6یبلغ عدد المختبرات في قسم الھندسة المدنیة  

  
 

civil.dept@yu.edu.jo  

    4523فرعي:   0096227211111 : ھاتف



 
 

247 
 

 قسم الهندسة املدنية في الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس

ة ( یكون الحد االدنى لعدد الساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوریوس في تخصص  اء/  الھندسة المدنی إدارة اإلنش

  ) ساعة موزعة على النحو التالي:167ھو (تكنولوجیا البناء) 

  االخـتیاریة  االجــباریة  عدد الساعات  المتطــلبات

  15  12  27  متطلبات جامعـة

  -  27  27  متطلبات كلــیة

  6  107  113  متطلبات القسم والتخصص

      167  المجمــوع
 

مجموع الساعات   المتطلب
 المعتمدة

ة المئویة من مجموع ساعات النسب
 الخطة الدراسیة

  متطلبات الجامعة
 % 7.18 12  إجباري
 % 8.98 15  اختیاري

 متطلبات الكلیة
 % 16.16 27 إجباري
 - -  اختیاري

متطلبات القسم 
 والتخصص

 % 64.07 107  إجباري
 % 3.59 6  اختیاري

 167  167 المجموع الكلي
  

  اعة معتمدة):س 27متطلبات الجامعة (  :أوًال

  ساعة معتمدة): 12متطلبات إجباریة ( -أ 

  رمــز
  المسـاق

  رقم
  المساق

  اســــم
  المســــاق

  المتطلب عــدد السـاعـات
  المعتمدة  عملي  نظري  السـابق

MILT  100*  3  -  3  علــوم عسكریــة  -  

AL  101   3  -  3  1لغـــة عـربــیة  -  

EL  101  3  -  3  مھارات اللغـة اإلنجلیزیة  -  

PS  102  3  -  3  التربیة الوطنیة  -  
  

ویحسب ضمن الساعات المعتمدة المقـررة للتخرج وتعطى نتـائج ھـذا المسـاق على أساس النجاح والرسـوب، وال تدخل    *

ویعفى من دراستھ خریجو الكلیة العسكریة الملكیة ومدرسة المرشحین والمعاھد  ، نتائجـھ في حساب المعـدل التراكمي

) مساقا بدیال، 376دلـة لھا في األردن ویجـوز للطلبة غیر األردنیین أن یدرسـوا مساق (تاریخ االردن الحدیث تخ المعا

  وفي ھذه الحالة تدخل عالمة ھذا المساق في حساب المعدل التراكمي للطالب.
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  ساعات معتمدة): 15متطلبات اختیاریة (  -ب

  -من المساقات اإلنسانیة والعلمیة التالیة: ) ساعات معتمدة یختارھا الطالب15یخصص لھا (

  أوال: المساقات اإلنسانیة وتضم المساقات التالیـة:

 عدد الساعات المساق اسم رقم المساق المساق رمز
HUM  101 3 الثقافة اإلعالمیة 
HUM  102 3 المواطنة واالنتماء 
HUM  103 3 اإلسالم فكر وحضارة 
HUM  104 3 الفن والسلوك 
HUM  105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
HUM 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 
HUM  107 3 حقوق اإلنسان 
HUM  108 3 مھارات التفكیر 
HUM  109 3 النظم اإلسالمیة 

  
  ثانیا: المساقات العلمیة وتضم المساقات التالیـة:

 الساعات عدد المساق اسم رقم المساق المساق رمز
SCI  101  3  البیئة والصحة العامة  
SCI  102  3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع  
SCI  103  3 اللیاقة البدنیة للجمیع  
SCI  104  3 مھارات التواصل الفعال  
SCI  105  3 الطاقة المتجددة  
SCI  106  3 اإلدارة وتنمیة المجتمع  
SCI  107  3 البحث العلمي  

  
التقدم  2009/2010یتوجب على كافة الطلبة المستجدین إعتبارًا من بدایة الفصل األول  أما ما یتعلق بإمتحانات المستوى،

ذه                ن ھ ي أي م اح ف ي النج ق ف ذي یخف ب ال جل الطال ى أن یس ة والحاسوب عل ة اإلنجلیزی ة واللغ لإلمتحان في اللغة العربی

  ) خارج خطتھ الدراسیة، وھذه المساقات ھي:099اإلمتحانات مساقا إستدراكیًا (

-  EL 099  (إستدراكي) مھارات لغة إنجلیزیة  

-  AL 099) (إستدراكي)1لغة عربیة  (  

-  COMP 099  (إستدراكي) مھارات حاسوب  

  
  ساعة معتمدة):   27: متطلبات كلیة إجباریة (ثانیًا

 المتطلب عــدد السـاعـات المساق اسم المساق رقم  المساق رمز
 المعتمدة عملي نظري السـابق

MATH  101  3 - 3 1تفـاضـل وتكامـل - 
MATH 102  3 - 3 2تفـاضـل وتكامـل MATH 101 
PHYS 101  3 - 3 1فیزیـاء عامة -  
PHYS 105  1 3 - 1فیزیـاء عامة عملي PHYS 101* 
PHYS 102  3 - 3 2فیزیاء عامة PHYS 101 

PHYS 106  1 3 - 2فیزیاء عامة عملي * PHYS 
102 

CHEM 104 3 - 3 (لطلبھ الھندسة) اء عـامـةكیمیــ - 
CHEM 105 104 1 3 - كیمیاء عـامـة عملي CHEM 
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 المتطلب عــدد السـاعـات المساق اسم المساق رقم  المساق رمز
 المعتمدة عملي نظري السـابق

MATH 205 دیة (لطلبة امعادالت تفاضلیة ع
 MATH 102 3 - 3 الھندسة)

CPE 150 4 - 3 مقدمة  الى البرمجة - 
CPE 150L  0 3 - مقدمة  الى البرمجةمختبر - 
BME 152 2  -  2  مقدمة في الھندسة  - 

  یمكن الجمع *
  

  رموز المساقات في األقسام األكادیمیة لكلیة الحجاوي للھندسة التكنولوجیة
ELE  ھندسة اإللكترونیات  
CME  ھندسة االتصاالت  
CPE  ھندسة الحاسبات  
EPE  ھندسة القوى الكھربائیة  
BME  ھندسة النظم والمعلوماتیة الطبیة الحیویة  
CE  الھندسة المدنیة  
IE  ناعیةالھندسة الص  
AE  ھندسة العمارة  

  
  

  ساعة معتمدة) 113ثالثا: متطلبات قسم الھندسة المدنیة (

  ساعة معتمدة). 85متطلبات قسم إجباریة   ( - أ

  ساعة معتمدة). 22متطلبات تخصص إجباریة   ( - ب

  ساعات معتمدة). 6متطلبات قسم اختیاریة  ( -ج 

  : لى النحو التاليوعمعتمدة  ة) ساع85اإلجباریة ( متطلبات القسم

  رمز
  المساق

  رقم
 معتمدة عملي نظري السـابق المتطلب عدد الساعات المساق اسم المساق

CE 200 2 6 - الرسم الھندسي - 
CE 201 3 - 3 ستاتیكا PHYS 101 
CE 202  3 - 3 دینامیكا CE 201 

CE 203 3  3 مقاومة المواد CE 201or CE 
206 

IE 205 3  -  3 سیةالمشاغل الھند  PHYS 102 
CE 210 3 - 3  االحتماالت لطلبة الھندسة اإلحصاء MATH 102 
CE 261 2  -  2  جیولوجیا ھندسیة  CHEM 104  

CPE 310 3 - 3 التحلیالت العددیة في الھندسة 
CPE 150    

+  
 MATH 205 

CE 322 2 - 2 تكنولوجیا الخرسانة 
CE 203   

+  
 CHEM 104 

CE 326  1 3 - شاءاالن مختبر مواد CE 322*  

CE 331  3 - 3 انشاء المباني 
CE 200    

+  
CE 203 
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  رمز
  المساق

  رقم
 معتمدة عملي نظري السـابق المتطلب عدد الساعات المساق اسم المساق

CE 332  3 - 3 1تحلیل انشائي CE 203 
CE 341  3 - 3 المساحــھ CE 210 
CE 343  1 3 - مختبر المساحـــھ CE 341*  
CE 351 3 - 3 میكانیكا الموائع للھندسة المدنیة CE 202*  
CE 352  3 - 3 االھیدرولیكا والھیدرولجی CE 351 
CE 354  1 3 - مختبر میكانیكا الموائع والھیدرولیكا CE 352*  
CE 362 3 - 3 ھندسة التربھ CE 203 
CE 363 1 3 - مختبر ھندسة التربھ CE 362* 
CE 370  2 - 2 واالقتصاد الھندسي اإلدارة MATH 205 
CE 431   3 - 3 2تحلیل انشائي CE 332 

CE 432   3 - 3 1خرسانھ مسلحھ 
CE 322   

+  
CE 431 

CE 434  3 - 3 تصمیم منشآت معدنیھ 
CE332   

+  
CE 331 

CE 452  3 - 3 الھندسة البیئیة CE 352 
CE 453  1 3 - مختبر الھندسة البیئیة CE 452* 
CE 464  3 -  3  ھندسة االساسات  CE 362  

CE 471   المواصفات و العقود و ضمان جودة مواد
 *CE 432 3 - 3  اإلنشاء

CE 472  2 - 2  حساب الكمیات CE 432* 
CE 531  3 - 3 2خرسانھ مسلحھ CE 432 
CE 552 3 - 3  الھندسة الصحیة CE 452  

CE 570 3 - 3 1 إدارة مشاریع إنشائیة 
 CE 471  

+  
CE 472 

CE 500  8 التدریب المیداني 
ساعة  120دراسة  3 3 أسابیع

 بنجاح

CE 597   ساعة  120دراسة  1 - 1 1مشروع التخرج
 بنجاح 

  * یمكن الجمع
 

  : وعلى النحو التاليمعتمدة  ة) ساع22اإلجباریة ( متطلبات التخصص
  

  ھندسة مدنیة / إدارة اإلنشاءتخصص  )1(
  رمز

  المساق
  رقم

 معتمدة عملي نظري السـابق المتطلب عدد الساعات المساق اسم المساق
CE 345  3  -  3 ھندسة المواصالت  CE 341 
CE 442  3 - 3 د وتصمیم الرصفاتموا CE 345  
CE 443 3 - 3 التصمیم الھندسي للطرق CE 345  
CE 444 1 3 - مختبر الطـرق CE 442* 
CE 543  3 - 3  ھندسة المرور CE 345  
CE 572 3 - 3  معدات اإلنشاء CE 570 
CE 574 3 - 3 إدارة شركات اإلنشاء CE 570 
CE 571  3 - 3  2إدارة مشاریع إنشائیة CE 570 

  * یمكن الجمع
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  تخصص ھندسة مدنیة / تكنولوجیا البناء )2(

  رمز
  المساق

  رقم
 المساق

  اسم
 المساق

  المتطلب عدد الساعات
 معتمدة عملي نظري السـابق

CE 281  2 6  - الرسم الھندسي للبناء ومقدمة للتصمیم  CE 200 
CE 282  2 -  2 التصمیم المعماري لھندسة البناء CE 200 

CE 283  3 - 3 الدینامیكا الحراریة وانتقال الحرارة 
PHYS 101  

+ 
MATH 102 

CE 381  3 - 3 تصمیم وتركیب أنظمة البناء الكھربائیة MATH 205 
CE 382  3 - 3 اإلضاءه والصوتیات CE 381 
CE 481 3 - 3  مواد البناء الحدیثة CE 322 
CE 581  3 - 3 أنظمة التحكم البیئي في المباني CE 381 
CE 582 3 - 3  األنظمة المكانیكیة في المباني CE 381 

 
 
 

  ) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من المساقات التالیة:            6االختیاریة (القسم متطلبات 
  رمـز

 المساق
  رقم

 المســاق اسم المساق
 عـدد السـاعـات

 السابق المتطلب
 معتمدة عملي نظري

CE 547  3 - 3 تطبیقیةھندسة المساحة ال CE 341 
CE 532 3 - 3 الخرسانة مسبقة االجھاد CE 432 
CE 536 3 - 3 ھندسة الجسور CE 531 
CE 546  3 - 3 إدارة و صیانة الطرق CE 442 
CE 553  3  -  3  إدارة مصادر المیاه  CE 352 
CE 557  3  -  3  إدارة المخلفات الصلبة  CE 552 
CE 565 3 - 3 قیةالھندسة الجیوتقنیة التطبی CE 464 
CE 549 3  -  3  إدارة أنظمة المواصالت  CE 345 
CE 573 3 - 3  إدارة موارد المشاریع CE 570 
CE 575 3 - 3 إدارة وصیانة البنیة التحتیة CE 570 
CE 577 3 - 3 إدارة المخاطر في المشاریع اإلنشائیة CE 570 
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  لقسـم الھندسة المدنیة مـدلـول أرقـام العشـرات فـي الخطـة الدراسـیة

 التدریب المیداني وأساسیات. )13(
 عام )14(
 علم مواد )15(
 تحلیل وتصمیم إنشائي. )16(
 ھندسة طرق ومواصالت. )17(
 میاه وبیئة. )18(
 تربة )19(
 إدارة واقتصاد ھندسي. )20(
 تكنولوجیا البناء. )21(
 .مشروع التخرج )22(

  

  

  أعضاء ھیئة التدریس في قسم الھندسة المدنیة

 كترونيالبرید_االل المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 qwajeeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ وجيه فايز عواد قاسم

 hqdais@yu.edu.jo دكتوراه استاذ هاني احمد محمد ابو قديس
 ayman.j@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ايمن قاسم حسن جرادات

 sharafalkehder@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك شرف عبدالفتاح محمود الخضر
 mohanad.khodier@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ي منصور خضيرمهند عل

 mohammad.delgawy@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد احمد سليمان الدلجاوي
 alomarish@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد هاني سالم العمري

 walid.edris@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد وليد احمد فؤاد عبدالحي ادريس
 ahmed.salama@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد حامد السيد سالمه

 yjaradat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ياسر محمود مصطفى جرادات
 mtaamneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد مظهر محمد محمود طعامنه

 Khalid.t@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد خالد خليل عبدالعزيز الطراونه
 randahi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رنده ابراهيم سليمان حتامله
 ahmad.gt@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد غازي محمد الطرابشه

 deema.sh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ديما رشاد محمود الشياب
 ali.shehadeh@yu.edu.jo ماجستير مدرس علي محمد علي احمد شحاده

 walaa.d@yu.edu.jo ماجستير مدرس والء حمزه محمد درويش
 heba.j@yu.edu.jo ماجستير مدرس هبه محمد حسن الجبالي
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  قسم الهندسة الصناعية

ر           2013تم إنشاء قسم الھندسة الصناعیة في عام  ي یعتب ي الھندسة الصناعیة. إن القسم العمل الوریوس ف ة البك نح درج لم

رًا أساسیاً في عملیة التعلیم، وبوجود المختبرات التكنولوجیة یقدم القسم مجاالً واسعًا من المقررات العملیة لطالبھ، كما عنص

 أن المنھاج الدراسي یتطور بشكل دائم لمتابعة التطور المستمر في الھندسة التكنولوجیة.

ة           ي: الطاق ة ف االت مختلف ي مج إجراء أبحاث ف م ب اء القس ات      یقوم أعض ل المعطی ة، وتحلی ات الدقیق المتجددة، واإللكترونی

ا       د، وتكنولجی ة التزوی ة، وإدارة سلس ة واألمثلی ومعالجتھا، والتحكم بالجودة والوثوقیة، والمراقبة الصحیة الھیكلیة، والنمذج

  الحركة األلیة، وتصمیم التجارب.

  .ات الدولیةوقد تم نشر نتائج أبحاثھم وتقدیمھا في عدد من المجالت والمؤتمر

  

ie.dept@yu.edu.jo  
  4291فرعي  0096227211111تف اھ

  
  

   



 
 

254 
 

 الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس/ قسم الهندسة الصناعية

ي تخصص    و (  الصناعیة الھندسة  یكون الحد االدنى لعدد الساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوریوس ف ) 167ھ

  ساعة موزعة على النحو التالي:

  االخـتیاریة  االجــباریة  عدد الساعات  المتطــلبات

  15  12  27  متطلبات جامعـة

  -  27  27  متطلبات كلــیة

  6  107  113  متطلبات القسم والتخصص

      167  المجمــوع
 

مجموع الساعات   المتطلب
 المعتمدة

النسبة المئویة من مجموع ساعات 
 یةالخطة الدراس

 % 7.18 12  إجباري  متطلبات الجامعة
 % 8.98 15  اختیاري

 % 16.16 27 إجباري متطلبات الكلیة
 - -  اختیاري

متطلبات القسم 
 والتخصص

 % 62.27 104  إجباري
 % 5.38 9  اختیاري

%100  167 المجموع الكلي  
  

  ساعة معتمدة): 27متطلبات الجامعة (  :أوًال

  ساعة معتمدة): 12متطلبات إجباریة ( -أ 

  رمــز
  المسـاق

  رقم
  المساق

  اســــم
  المســــاق

  المتطلب عــدد السـاعـات
  المعتمدة  عملي  نظري  السـابق

MILT  100*  3  -  3  علــوم عسكریــة  -  

AL  101   3  -  3  1لغـــة عـربــیة  -  

EL  101  3  -  3  مھارات اللغـة اإلنجلیزیة  -  

PS  102  3  -  3  التربیة الوطنیة  -  
  

ویحسب ضمن الساعات المعتمدة المقـررة للتخرج وتعطى نتـائج ھـذا المسـاق على أساس النجاح والرسـوب، وال تدخل    *

ویعفى من دراستھ خریجو الكلیة العسكریة الملكیة ومدرسة المرشحین والمعاھد  ، نتائجـھ في حساب المعـدل التراكمي

) مساقا بدیال، 376األردنیین أن یدرسـوا مساق (تاریخ االردن الحدیث تخ  المعادلـة لھا في األردن ویجـوز للطلبة غیر

  وفي ھذه الحالة تدخل عالمة ھذا المساق في حساب المعدل التراكمي للطالب.
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  ساعات معتمدة): 15متطلبات اختیاریة (  -ب

  -لیة:) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من المساقات اإلنسانیة والعلمیة التا15یخصص لھا (

  أوال: المساقات اإلنسانیة وتضم المساقات التالیـة:

 عدد الساعات المساق اسم رقم المساق المساق رمز
HUM  101 3 الثقافة اإلعالمیة 
HUM  102 3 المواطنة واالنتماء 
HUM  103 3 اإلسالم فكر وحضارة 
HUM  104 3 الفن والسلوك 
HUM  105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
HUM 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 
HUM  107 3 حقوق اإلنسان 
HUM  108 3 مھارات التفكیر 
HUM  109 3 النظم اإلسالمیة 

  
  ثانیا: المساقات العلمیة وتضم المساقات التالیـة:

 الساعات عدد المساق اسم رقم المساق المساق رمز
SCI  101  3  البیئة والصحة العامة  
SCI  102  3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع  
SCI  103  3 اللیاقة البدنیة للجمیع  
SCI  104  3 مھارات التواصل الفعال  
SCI  105  3 الطاقة المتجددة  
SCI  106  3 اإلدارة وتنمیة المجتمع  
SCI  107  3 البحث العلمي  

  
التقدم  2009/2010بارًا من بدایة الفصل األول أما ما یتعلق بإمتحانات المستوى، یتوجب على كافة الطلبة المستجدین إعت

ذه                ن ھ ي أي م اح ف ي النج ق ف ذي یخف ب ال جل الطال ى أن یس ة والحاسوب عل ة اإلنجلیزی ة واللغ لإلمتحان في اللغة العربی

  ) خارج خطتھ الدراسیة، وھذه المساقات ھي:099اإلمتحانات مساقا إستدراكیًا (

-  EL 099   دراكي)مھارات لغة إنجلیزیة (إست  

-  AL 099 ) (إستدراكي)1لغة عربیة  (  

-  COMP 099 (إستدراكي) مھارات حاسوب  

  
  ساعة معتمدة):   27: متطلبات كلیة إجباریة (ثانیًا

 المتطلب عــدد السـاعـات المساق اسم المساق رقم  المساق رمز
 المعتمدة عملي نظري السـابق

MATH  101  3 - 3 1تفـاضـل وتكامـل - 
MATH 102  3 - 3 2تفـاضـل وتكامـل MATH 101 
PHYS 101  3 - 3 1فیزیـاء عامة -  
PHYS 105  1 3 - 1فیزیـاء عامة عملي PHYS 101* 
PHYS 102  3 - 3 2فیزیاء عامة PHYS 101 

PHYS 106  1 3 - 2فیزیاء عامة عملي * PHYS 
102 

CHEM 104 3 - 3 (لطلبھ الھندسة) كیمیــاء عـامـة - 
CHEM 105 104 1 3 - كیمیاء عـامـة عملي CHEM 
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 المتطلب عــدد السـاعـات المساق اسم المساق رقم  المساق رمز
 المعتمدة عملي نظري السـابق

MATH 205 دیة (لطلبة امعادالت تفاضلیة ع
 MATH 102 3 - 3 الھندسة)

CPE 150 4 - 3 مقدمة  الى البرمجة - 
CPE 150L  0 3 - مقدمة  الى البرمجةمختبر - 
BME 152 2  -  2  مقدمة في الھندسة  - 

  * یمكن الجمع
  

  سام األكادیمیة لكلیة الحجاوي للھندسة التكنولوجیةرموز المساقات في األق
ELE  ھندسة اإللكترونیات  
CME  ھندسة االتصاالت  
CPE  ھندسة الحاسبات  
EPE  ھندسة القوى الكھربائیة  
BME  ھندسة النظم والمعلوماتیة الطبیة الحیویة  
CE  الھندسة المدنیة  
IE  الھندسة الصناعیة  
AE  ھندسة العمارة  

 
  ساعة معتمدة) 113( الصناعیة الھندسةتطلبات قسم مثالثا: 

  ساعة معتمدة). 104متطلبات قسم إجباریة   ( -أ 

  ساعات معتمدة). 9متطلبات قسم اختیاریة  ( -ب 

 : وعلى النحو التاليمعتمدة  ة) ساع104اإلجباریة ( متطلبات القسم

  رمز
  المساق

  رقم
 معتمدة عملي نظري قالسـاب المتطلب عدد الساعات المساق اسم المساق

CE 200 2  - 2 الرسم الھندسي - 

CE 203 3  - 3 مقاومة المواد CE201  أو   CE 
206  

IE 205 2  - 2 المشاغل الھندسیة PHYS 102 
ELE 205 3  - 3 مھارات األتصال BME152 
CE 206 3  - 3 میكانیكا ھندسیة PHYS 101 
CE 210 3  - 3 االحتماالت واإلحصاء للمھندسین MATH 102 
IE 212 3  - 3 القیاسات PHYS 102 
IE 213 1 3  - مختبرالقیاسات IE 212 

ELE 220 3  - 3 الدوائراإللكترونیة PHYS 102 

CE 283 3  - 3 الدینامیكا الحراریة وانتقال الحرارة 
PHYS 101 

+ 
MATH 102 

IE 262 3  - 3 علوم المواد الھندسیة CHEM 104 

CPE 310 3 - 3 العددیھ في الھندسة التحلیالت 
MATH 205 

+ 
CPE 150 

IE 318 3 - 3 قیاس وتحلیل العمل IE 212 

EPE 320 3 - 3 أنظمة التحكم اآللي EPE 222   أو ELE 
220 

EPE 321 1 3 - مختبر أنظمة  التحكم  اآللي EPE 320 
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  رمز
  المساق

  رقم
 معتمدة عملي نظري قالسـاب المتطلب عدد الساعات المساق اسم المساق

IE 354 3 - 3 اإلحصاء الھندسي  التطبیقي CE 210 

EPE 354 3 - 3  ربائیةاآلالت  الكھ EPE 222  أو ELE 
220 

IE 358 3 - 3 (1)  بحوث عملیات CE 210  أو  CE 310 
IE 360 3 - 3 ادارة العملیات IE 358 
IE 361 3 - 3 الھندسیة إدارة المشاریع IE 360 
IE 364 3 - 3 تصمیم أجزاء اَالالت CE 203 

IE 366  3 - 3 (1)  عملیات التصنیع 
CE 203 

+ 
IE 262 

IE 367 1 3 - مختبرعملیات التصنیع IE 366 
IE 422 3 - 3 ھندسة العوامل البشریة IE 318 
IE 423 1 3 - مختبر ھندسة العوامل البشریة IE 422 
IE 432 3 - 3 اقتصاد ھندسي MATH 205 

EPE 453 1 3 - مختبراآلالت الكھربائیة EPE 452  أو  EPE 
354 

IE 454 3 - 3 ضبط الجودة اإلحصائي IE 354 

IE 458 3 1 2 نظم المحاكاة 
IE 354 

+ 
IE 358 

IE 466 3 - 3 (2) عملیات التصنیع IE 366 
IE 476 3 - 3 أنظمة المعلومات في الھندسة الصناعیة IE 360 

IE 500 ثمانیة   التدریب المیداني
 ساعة  120دراسة  3 3 أسابیع

  بنجاح  معتمدة 
IE 522 2 - 2 ھندسة السالمة المھنیة IE 318 
IE 532 3 - 3 حساب وتحلیل التكالیف IE 432 
IE 546 3 - 3 تخطیط المنشآت IE 360 
IE 548 3 - 3 اللوجستیة وادارة سلسلة التزوید IE 360 
IE 572 3 - 3 تكنولوجیا الطاقة CE 283 
IE 568 3 - 3 تصمیم المنتج IE 364 

IE 590 ساعة120دراسة   3 - 3 مشروع التخرج  
 بنجاح عتمدة م
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  المساقات التالیة:             ) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من9االختیاریة (القسم متطلبات 

  رمـز
 المساق

  رقم
المســاق اسم المساق  معتمدة عملي نظري السابق المتطلب عـدد السـاعـات 

IE  477 3 - 3 ھندسة السیارات CE 200 
IE  478 الصیانة الوثوقیة وادامة  3 - 3 MATH 102 
IE  534 3 - 3 مبادئ تحلیل القرارات IE 458 
IE 542 3 - 3 الریادیة وأدارة المشاریع الصغیرة IE 361 
IE  545 دارة الجودة الشاملةا  3 - 3 IE 454 
IE  547 3 - 3 التخطیط االستراتیجي IE 360 
IE  552 3 - 3 االمثلة المتقدمة IE 458 
IE  564 ظمة اإلنتاج الحدیثةأن  3 - 3 IE 318 
IE  599 الصناعیة موضوعات خاصة في الھندسة  توجیھ القسم 3 - 3 

 

  الصناعیة الھندسةمـدلـول أرقـام العشـرات فـي الخطـة الدراسـیة لقسـم 

 التدریب المیداني )0(
 القیاسات. )1(
 العوامل البشریة )2(
 األقتصاد )3(
 اإلدارة الھندسیة )4(
 األحصاء )5(
 ھندسة التصنیع. )6(
 لمعلوماتیةا )7(
 المساقات التطبیقیة. )8(
 .مختارةمواضیع ، مشروع التخرج )9(

 
 
 

  أعضاء ھیئة التدریس في قسم الھندسة الصناعیة

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 mohammad.altahat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد ضيف اهللا االحمد الطاهات

 rifaimb@yu.edu.jo هدكتورا استاذ محمدبشير محمد  رفاعي
 alrousana@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عمار احمد دخل اهللا الروسان
 mahmoud.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمود زيدان خليل مستريحي

 kalzoubi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد خالد محمد عياده الزعبي
 a.towaiq@yu.edu.jo ماجستير مدرس االء عبداهللا محمود الطويق

 

  

   



 
 

259 
 

  قسم الهندسة العمارة

ریج       2012أنشئ قسم ھندسة العمارة في عام  دف تخ ة بھ ة التكنولوجی اوي للھندس في جامعة الیرموك و التابعة لكلیة الحج

دد طالب ال      2015مھندسین من ذوي الدرایة العلمیة والمھارات  ان ع ة وك ة المعماری قسم  العملیة العالیة في مجال الھندس

 . طالبا في المرحلة األولى، الثانیة والثالثة في العام الحالي 240طالبًا واآلن  70في السنة األولى  2012

 .التمیز عالمیا في التعلم والتعلیم والبحث العلمي في مجاالت العمارة والتصمیم  :الرؤیة 

 :الرسالة 

 . لف جوانب الممارسة المعماریةتأھیل مھندسین معماریین مبدعین بحیث یكونوا متفوقین في مخت .1

 . االستمرار بترقیة المناھج و تطویرھا بما یتوافق مع المتطلبات و التحوالت العالمیة .2

 .تعزیز جسور التعاون بین الخریجین و القسم و المجتمع المحلي .3

  

arch@yu.edu.jo  
  2470فرعي  0096227211111تف اھ
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 العمارةلخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس/ قسم هندسة ا

) ساعة 167ھو ( العمارةھندسة یكون الحد االدنى لعدد الساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوریوس في تخصص 

  موزعة على النحو التالي:

  االخـتیاریة  االجــباریة  عدد الساعات  المتطــلبات

  15  12  27  متطلبات جامعـة

  -  27  27  لبات كلــیةمتط

  6  107  113  متطلبات القسم والتخصص

      167  المجمــوع
 

مجموع الساعات   المتطلب
 المعتمدة

النسبة المئویة من مجموع ساعات 
 الخطة الدراسیة

 12 % 7.18 12  متطلبات الجامعة
15 8.98 % 15 

 26 % 15.57 26 متطلبات الكلیة
- - - 

متطلبات القسم 
 والتخصص

105 62.87 % 105 
9 5.38 % 9 

  % 100  167 المجموع الكلي
  

  ساعة معتمدة): 27متطلبات الجامعة (  :أوًال

  ساعة معتمدة): 12متطلبات إجباریة ( -أ 

  رمــز
  المسـاق

  رقم
  المساق

  اســــم
  المســــاق

  المتطلب عــدد السـاعـات
  المعتمدة  عملي  نظري  السـابق

MILT  100*  3  -  3  ــةعلــوم عسكری  -  

AL  101   3  -  3  1لغـــة عـربــیة  -  

EL  101  3  -  3  مھارات اللغـة اإلنجلیزیة  -  

PS  102  3  -  3  التربیة الوطنیة  -  
  

ویحسب ضمن الساعات المعتمدة المقـررة للتخرج وتعطى نتـائج ھـذا المسـاق على أساس النجاح والرسـوب، وال تدخل    *

ویعفى من دراستھ خریجو الكلیة العسكریة الملكیة ومدرسة المرشحین والمعاھد  ، اكمينتائجـھ في حساب المعـدل التر

) مساقا بدیال، 376المعادلـة لھا في األردن ویجـوز للطلبة غیر األردنیین أن یدرسـوا مساق (تاریخ االردن الحدیث تخ 

  وفي ھذه الحالة تدخل عالمة ھذا المساق في حساب المعدل التراكمي للطالب.
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  ساعات معتمدة): 15متطلبات اختیاریة (  -ب

  -) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من المساقات اإلنسانیة والعلمیة التالیة:15یخصص لھا (

  أوال: المساقات اإلنسانیة وتضم المساقات التالیـة:

 عدد الساعات المساق اسم رقم المساق المساق رمز
HUM  101 3 الثقافة اإلعالمیة 
HUM  102 3 المواطنة واالنتماء 
HUM  103 3 اإلسالم فكر وحضارة 
HUM  104 3 الفن والسلوك 
HUM  105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
HUM 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 
HUM  107 3 حقوق اإلنسان 
HUM  108 3 مھارات التفكیر 
HUM  109 3 النظم اإلسالمیة 

  
  قات العلمیة وتضم المساقات التالیـة:ثانیا: المسا

 الساعات عدد المساق اسم رقم المساق المساق رمز
SCI  101  3  البیئة والصحة العامة  
SCI  102  3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع  
SCI  103  3 اللیاقة البدنیة للجمیع  
SCI  104  3 مھارات التواصل الفعال  
SCI  105  3 الطاقة المتجددة  
SCI  106  3 اإلدارة وتنمیة المجتمع  
SCI  107  3 البحث العلمي  

  
التقدم  2009/2010أما ما یتعلق بإمتحانات المستوى، یتوجب على كافة الطلبة المستجدین إعتبارًا من بدایة الفصل األول 

ي             اح ف ي النج ق ف ذي یخف ب ال جل الطال ى أن یس ة والحاسوب عل ة اإلنجلیزی ة واللغ ذه    لإلمتحان في اللغة العربی ن ھ أي م

  ) خارج خطتھ الدراسیة، وھذه المساقات ھي:099اإلمتحانات مساقا إستدراكیًا (

-  EL 099   (إستدراكي) مھارات لغة إنجلیزیة  

-   AL 099  ) (إستدراكي)1لغة عربیة  (  

-  COMP 099 (إستدراكي) مھارات حاسوب  

  
  ساعة معتمدة):   27: متطلبات كلیة إجباریة (ثانیًا

 المتطلب عــدد السـاعـات المساق اسم المساق رقم  اقالمس رمز
 المعتمدة عملي نظري السـابق

MATH  101  3 - 3 1تفـاضـل وتكامـل - 
MATH 102  3 - 3 2تفـاضـل وتكامـل MATH 101 
PHYS 101  3 - 3 1فیزیـاء عامة -  
PHYS 105  1 3 - 1فیزیـاء عامة عملي PHYS 101* 
PHYS 102  3 - 3 2عامة فیزیاء PHYS 101 

PHYS 106  1 3 - 2فیزیاء عامة عملي * PHYS 
102 

CHEM 104 3 - 3 (لطلبھ الھندسة) كیمیــاء عـامـة - 
CHEM 105 104 1 3 - كیمیاء عـامـة عملي CHEM 
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 المتطلب عــدد السـاعـات المساق اسم المساق رقم  اقالمس رمز
 المعتمدة عملي نظري السـابق

MATH 205 دیة (لطلبة امعادالت تفاضلیة ع
 MATH 102 3 - 3 الھندسة)

CPE 150 4 - 3 مقدمة  الى البرمجة - 
CPE 150L  0 3 - مقدمة  الى البرمجةمختبر - 
BME 152 2  -  2  مقدمة في الھندسة  - 

  * یمكن الجمع
  

  رموز المساقات في األقسام األكادیمیة لكلیة الحجاوي للھندسة التكنولوجیة
ELE  ھندسة اإللكترونیات  
CME  ھندسة االتصاالت  
CPE  ھندسة الحاسبات  
EPE  ئیةھندسة القوى الكھربا  
BME  ھندسة النظم والمعلوماتیة الطبیة الحیویة  
CE  الھندسة المدنیة  
IE  الھندسة الصناعیة  
AE  ھندسة العمارة  

  

  ساعة معتمدة) 114ثالثا: متطلبات قسم ھندسة العمارة (

  : وعلى النحو التاليمعتمدة  ة) ساع105اإلجباریة ( متطلبات القسم  -  أ
  رمز

 المساق
  رقم

 معتمدة مرسم عملي نظري السـابق المتطلب عدد الساعات المساق اسم المساق
AE 111 1 - - 2 الرسم الحر - 
AE 112 3 - - 6 تعبیر معماري AE 114 
AE 114 3 - - 6 الرسم المعماري - 
AE 121 ) 3 - - 6 )1مدخل إلى التصمیم المعماري - 

AE 122 ) النجاح في 3 - - 6 )2مدخل إلى التصمیم المعماري AE 
121 

AE 241 ) 3 3 - - )1تاریخ ونظریات العمارة - 
AE 214 ) 3 1 4 - )1الرسم والتصمیم بالحاسوب AE 112 

AE 221 ) النجاح في  5 - - 10 )1التصمیم المعماريAE 
122 

AE 222 ) النجاح في  5 - - 10 )2التصمیم المعماريAE 
221 

AE 231 ) 3 3 - - )1إنشاء المباني - 
AE 232 ) 3 3 - - )2إنشاء المباني AE 231 
AE 242 ) 3 3 - - )2تاریخ ونظریات العمارة AE 241 
AE 244 ) 3 3 - - )3تاریخ ونظریات العمارة AE 242 
AE 311 ) 3 1 4 - )2الرسم والتصمیم بالحاسوب AE 214 

AE 315 2 1 2 - الرسومات التنفیذیة 
AE 214  

+ 
AE 231 

AE 321 النجاح في  5 - - 10 )3ري (التصمیم المعماAE 
222 

AE 322 ) النجاح في 5 - - 10 )4التصمیم المعماري  
AE 214  
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  رمز
 المساق

  رقم
 معتمدة مرسم عملي نظري السـابق المتطلب عدد الساعات المساق اسم المساق

+ 
AE 321 

AE 331 ) 2 2 - - )3إنشاء المباني AE 232 
AE 333 (لطلبة العمارة) 3 3 - - میكانیكا اإلنشاء PHYS 101 

AE 336  مقدمة في التصمیم اإلنشائي (لطلبة
 AE 333 3 3 - - العمارة)

AE 350 3 2 - 2 ھندسة تنسیق المواقع AE 321 
AE 352 3 3 - - نظریات التصمیم الحضري AE 244 

AE 421 ) 5 - - 10 ) تصمیم حضري5التصمیم المعماري 

  النجاح في
AE 322  

+ 
AE 352 

AE 422 ) النجاح في  5 - - 10 )6التصمیم المعماريAE 
421 

AE 451 العمارة  نظریات التصمیم المستدام و
 AE 473 3 3 - - الخضراء

AE 473  ،فیزیاء عمارة  "اإلضاءة والصوتیات
 3 3 - - الحرارة و الرطوبة"

PHYS 101  
+ 

AE 232 
AE 475 2 2 - - أنظمة میكانیكیة وكھربائیة AE 473 
AE 480 2 2 - - أحكام البناء وممارسة المھنة AE 421* 

AE 482 2 2 - - یاتالمواصفات والعقود وحساب الكم 
AE 315  

+ 
AE 331 

AE 500 ثمانیة  التدریب المیداني
 3 - 3 أسابیع

 AEالنجاح في 
421  
+ 

ساعة   100قطع 
 بنجاح

AE 531  تطبیقات متقدمة في التصمیم المعماري
 4 - - 8 (مرسم التصنیع) واإلنشائي

AE 331  
+ AE 336 
+ AE 422 

AE 597 ) 2 2 - - )1مشروع التخرج 

 AEالنجاح في 
422  

 + AE 350  
 + ELE 205 

AE 598 ) 4 0 0 8 )2مشروع التخرج 

 AEالنجاح في 
597  
+ 

ساعة 120قطع 
 بنجاح

 * یمكن الجمع
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  ) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من المساقات التالیة:            9االختیاریة (القسم متطلبات   - ب

  رمـز
 المساق

  رقم
 المســاق اسم المساق

  المتطلب عـدد السـاعـات
 معتمدة مرسم عملي نظري السابق

 - 3 - - 3 مقدِّمة في صیانة المصادر التراثیَّة وإدارتھا 101 م ت

AE 467 3 - 2 2 نظم المعلومات الجغرافیة لالستخدامات الحضریة - 

AE 511 3 - 3 2 تطبیقات متقدمة بالحاسوب AE 311 

AE 542 ) 3 - - 3 م) 1500- 662العمارة في العھد اإلسالمي AE 222 

AE 545 3 - - 3 العمارة المحلیة AE 244 

AE 550 موافقة  القسم 3 - - 3 قضایا معاصرة في مجال التنسیق المعماري 

AE 551 موافقة  القسم 3 - - 3 السلوك اإلنساني في البیئة العمرانیة 

AE 552 موافقة  القسم 3 - - 3 التصمیم المتكامل للطرقات 

AE 570 موافقة  القسم 3 - - 3 التصمیم الداخلي و إعادة استخدام المباني 
  

  

  العمارةأعضاء ھیئة التدریس في قسم ھندسة 

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 issam.o@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عصام عوده احمد عوده

 lamees.said@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد لميس سيد محمدي عبدالقادر
 ahlam.e@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احالم محمد جمال ابراهيم اشرق لبن

 mohammad.s@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد يوسف سالم ابوحسين
 zaid.d@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد زيد عبداللطيف عقله الديك

 samia.ayyoub@yu.edu.jo ماجستير مدرس ساميه ايوب سليم ايوب
 eiman.graiz@yu.edu.jo ماجستير مدرس ايمان محمد حسين غريز
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 مجمع الريادة األكاديمية للتميز

ة      ي بدای ة ف قامت جامعة الیرموك بإنشاء "مجمع الریادة األكادیمیة للتمیز" في كلیة الحجاوي للھندسة التكنولوجی

ة        بدعم مالي جزئي من كل من صن  2004عام  ة العالمی ة للتنمی ة األمریكی الي والوكال یم الع  )(USAIDدوق تطویر التعل

اج       ات (إنت ا المعلوم ة شركات تكنولوجی ي         (int@j) )وبالتعاون مع جمعی ز العلم ادة والتمی داع والری ز اإلب ادرة لتعزی كمب

االت بشك       ة المج ي بقی اص وف كل خ ورة     والعملي في مجالي االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات بش ى بل ل عل ام، والعم ل ع

األفكار الخالقـة لدى القطاع الخاص واألكادیمیین والباحثین والطالب وتحویلھا إلى منتجـات حقیقیة تخدم المجتمع وتساھم 

  في دعم االقتصاد الوطني.

  

aece@yu.edu.jo 

    4565فرعي  0096227211111ھاتف 
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  ةكلية الرتبي
، وكانت تضم أقسامًا ثالثة ھي التربیة، والفنون الجمیلة، والتربیة 1988/1989أنشئت كلیة التربیة في بدایة العام الجامعي 

انبثقت ثالثة أقسام  1991/1992ومع بدایة الفصل الثاني من العام الجامعي  الریاضیة بعد أن كانت قسماً في كلیة اآلداب. 

ي          عن قسم التربیة وھي: قسم ال ة. وف م اإلدارة وأصول التربی وي، وقس نفس الترب م ال اد وعل م اإلرش مناھج والتدریس، وقس

ة       1992/1993بدایة الفصل الثاني من العام الجامعي  ة التربی م استحداث كلی ة، وت انفصل قسم التربیة الریاضیة عن الكلی

وفي  لة، حیث تم استحداث كلیة الفنون الجمیلة. انفصل قسم الفنون الجمی 2001/2002الریاضیة، ومع بدایة العام الدراسي 

ي           2006/2007العام الدراسي  ع ف ادیمي الراب م األك دریس لیصبح القس اھج والت ن قسم المن انبثق قسم التربیة االبتدائیة ع

  .الكلیة

   :البرامج التي تطرحھا كلیة التربیة

 :في التخصصات اآلتیة تمنح الكلیة درجة البكالوریوس والدبلوم والماجستیر والدكتوراة

 .البكالوریوس: معلم الصف، وتربیة الطفل، واإلرشاد النفسي .1

 .دبلوم التربیة: المناھج وطرق التدریس، واإلدارة المدرسیة .2

الماجستیر : مناھج الدراسات االجتماعیة وأسالیب تدریسھا، ومناھج اللغة العربیة وأسالیب تدریسھا، ومناھج العلوم  .3

الیب تدریسھا،    ھا  وأس الیب تدریس اھج الریاضیات وأس اھج     ، ومن ھا، ومن الیب تدریس ة وأس ة اإلنجلیزی اھج اللغ ومن

ي،         اد النفس ویم، واإلرش اس والتق وي، والقی نفس الترب م ال التربیة المھنیة وأسالیب تدریسھا، وتكنولوجیا التعلیم، وعل

 .ةوالتربیة الخاصة، واإلدارة التربویة، واإلشراف التربوي، وأصول التربی

وم   .4 الدكتوراة: مناھج الدراسات االجتماعیة وأسالیب تدریسھا، ومناھج اللغة العربیة وأسالیب تدریسھا، ومناھج العل

نفس   ، تدریسھا، ومناھج الریاضیات وأسالیب تدریسھا وأسالیب م ال ومناھج اللغة اإلنجلیزیة وأسالیب تدریسھا، وعل

 .والقیاس والتقویم، واإلرشاد النفسيالتربیة، واإلدارة التربویة،  التربوي، وأصول 

  

education.fac@yu.edu.jo  
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  علم النفس واإلرشاد التربويقسم 

 قسم المناھج وطرق التدریس 
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  علم النفس واإلرشاد الرتبويقسم 

قسم اإلرشاد  1998تحت اسم علم النفس التربوي، وتم تسمیتھ اعتبارًا من عام  1991/1992ي أنشئ القسم في العام الجامع

ول/          ھر أیل ي ش م ف میة القس م تس م ت وي، ث نفس الترب م ال وي     2006وعل ادي والترب نفس اإلرش م ال م عل  .قس

اني    ویسعى القسم إلى التطویر واالنفتاح على المجتمع المحلي ضمن آلیة معینة والقیام بدراسات  ي یع تتناول المشكالت الت

  .منھا الطلبة في الجامعة وأفراد المجتمع المحلي

ة              ھ للطلب ر خدمات دم المختب ي، ویق اد النفس ي اإلرش ي متخصص ف ھ فن رف علی ي یش ویوجد في القسم مختبر لإلرشاد النفس

دث األج  وأعضاء ھیئة التدریس وبعض أفراد المجتمع المحلي.  ي االسترخاء     ویوجد في مختبر اإلرشاد أح ل كرس زة مث ھ

حیة    وأدوات التغذیة البیولوجیة الراجعة، وتجري فیھ االختبارات النفسیة بأنواعھا.  ة والص ویرفد القسم المؤسسات التربوی

  .واالجتماعیة بالخریجین المؤھلین للعمل مع الطلبة والمرضى وذوي االحتیاجات الخاصة على الصعیدین األردني والعربي

اد            ویمنح القسم  وي، واإلرش نفس الترب م ال ات عل ي تخصص ة الماجستیر ف اد النفسي، ودرج ي اإلرش درجة البكالوریوس ف

اد          وي، واإلرش نفس الترب م ال ات عل ي تخصص دكتوراه ف ة ال النفسي والتربوي، والقیاس والتقویم، والتربیة الخاصة، ودرج

 .النفسي، والقیاس والتقویم

  

Psychology.dept@yu.edu.jo 
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  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريس/ تخصص االرشاد النفسي
) ساعة موزعة 132ھو ( االرشاد النفسيیكون الحد االدنى لعدد الساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوریوس في 

  على النحو التالي:

  ساعة معتمدة) 27: متطلبات الجامعة (أّوًال

 ساعة معتمدة) 12أ.  المتطلبات اإلجباریة (

 عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق

 3 1لغة عربیة  101 ع

 3 مھارات لغة إنجلیزیة 101 ل.ز

 3 التربیة الوطنیة 102 س ه

 3 علوم عسكریة 100 ع.ع

 –مھارات لغة إنجلیزیة   99  ل . ز
 استدراكي  كي.إستدرا

 استدراكي  استدراكي –لغة عربیة   99  ع

 استدراكي  إستدراكي. –مھارات حاسوب   99  ع. ح
  

  ساعة معتمدة)    15ب.  متطلبات الجامعة اإلختیاریة  (
  یختارھا الطالب من المساقات اإلنسانیة والعلمیة التالیة:            

 عدد الساعات المساقات اإلنسانیة

 3 عالمیةالثقافة اإل

 3 المواطنة واالنتماء

 3 اإلسالم فكر وحضارة

 3 الفن والسلوك

 3  إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة

  3  مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة

  3  حقوق اإلنسان

  3  مھارات التفكیر

  عدد الساعات  المساقات العلمیة

  3  البیئة والصحة العامة

  3  جتمعتكنولوجیا المعلومات والم

  3  اللیاقة البدنیة للجمیع

  3  مھارات التواصل الفعال

  3  الطاقة المتجددة

  3  اإلدارة وتنمیة المجتمع

 3  البحث العلمي
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 ساعة معتمدة) 21ثانیًا:  متطلبات كلیة التربیة (
 ساعة معتمدة) 12متطلبات الكلیة  اإلجباریة (  . أ
 مالحظات عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق

Curi  131  قدیم  3  األسرة وتربیة الطفل 

Edaf  301  جدید  3  األسس الفلسفیة واالجتماعیة 

Psyc  341 قدیم  3 مقدمة في علم النفس التربوي 

Curi  258  نقل من كلیة اختیاري  3  تعلم القیم وتعلیمھا  
 

 ساعات معتمدة) 9المتطلبات االختیاریة (  . ب
 

 حظاتمال عدد الساعات اسم المساق الرقم الرمز

Curi  331  جدید  3  رسومات األطفال وأشغالھم الیدویة 

Curi  405  قدیم  3  تخطیط المناھج وتصمیمھا 

Curi  238  قدیم  3  تعلیم المواطنة في مراحل التعلیم العام 

Psyc  116  جدید  3  ارشاد األطفال 

Psyc  233  جدید  3  التنشئة االجتماعیة  

Edaf  307  یمقد  3  تربیة األطفال في االسالم  

Curi  153  نقل من كلیة إجباري  3  نماذج التعلیم واستراتیجیاتھ 

Edaf  102  قدیم  3  التعلیم في االردن  
  

 ساعة معتمدة) 84ثالثًا:  متطلبات القسم (
 ساعة معتمدة): 75أ.  متطلبات التخصص اإلجباریة (

 مالحظات عدد الساعات المتطلب السابق اسم المساق الرقم الرمز 

Psyc  111 قدیم 3    قدمة في اإلرشاد النفسيم 

Psyc 142 قدیم 3    مقدمة في علم النفس العام 

Psyc 213 نظریات اإلرشاد النفسي Psyc 111 3 تعدیل االسم والرقم 

Psyc 214 قدیم 3  االتصال في االرشاد النفسي 

Psyc 215 تعدیل االسم والرقم  3  االرشاد المھني 

Psyc 219 اإلرشاد الجماعي Psyc 213 3 تعدیل االسم والرقم 

Psyc 242 قدیم 3    علم النفس التطوري 

Psyc 243 جدید  3    علم النفس االجتماعي 
Psyc 319 قدیم 3    االرشاد المدرسي 

Psyc 320 نقل من اختیاري  3  مبادئ االرشاد الزواجي واالسري
 تخصص

Psyc 334 قدیم 3  مشكالت الطفولة والمراھقة 

Psyc 345 قدیم 3    صعوبات التعلم 

Psyc 351 قدیم 3  مقدمة في البحث التربوي واالحصاء 
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 مالحظات عدد الساعات المتطلب السابق اسم المساق الرقم الرمز 
Psyc 353 قدیم 3  النمو العقلي وقیاسھ 

Psyc 413   مھارات الجلسة االرشادیة  Psyc 214   3 قدیم 

Psyc 427 قدیم 3  التربیة الخاصة 

Psyc 429 جدید  3    ارشاد الفئات الخاصة 
Psyc 340 تم تعدیل االسم والرقم 3  سیة الصحة النف 

Psyc 447 قدیم 3  تعدیل السلوك 

Psyc 455 قدیم 3  مبادئ في القیاس والتقویم 

Psyc 456  اختبارات نفسیة Psyc 455 3 قدیم 

Psyc 499 تدریب میداني في االرشاد النفسي Psyc 413 12 تم تعدیل االسم والرقم 

 
 ت معتمدة):ساعا 9متطلبات التخصص االختیاریة (  . ب

 مالحظات المتطلب السابق  عدد الساعات اسم المساق الرقم الرمز 
Psyc 244  قدیم    3 مقدمھ في علم النفس العیادي 

Psyc 245  جدید   3  علم النفس الفسیولوجي 

Psyc 248 قدیم    3       نظریات الشخصیة 

Psyc 312  نقل من االجباري   3  االرشاد باللعب 
Psyc 317  جدید   3  أخالقیة وقانونیة في االرشاد النفسي قضایا 
Psyc 357  جدید   3  ارشاد األزمات 

Psyc 418  جدید   3  قضایا معاصرة في االرشاد النفسي 

Psyc 414  جدید   3  ارشاد المدمنین 

Psyc 342  جدید    3  علم نفس التفكیر 
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 االرشاد النفسي وعلم النفس التربويأعضاء ھیئة التدریس في قسم 

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 yousefs@yu.edu.jo دكتوراه استاذ يوسف محمد خنيفس السوالمه

 Shraifin@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نضال كمال محمد الشريفين
 A.A.Smadi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد عبدالمجيد عبدالرحمن صمادى

 O.M.Bataineh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ اسامه محمد فالح بطاينه
 Qwasmeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد يوسف محمد قواسمه

 A.M.Jaradat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالكريم محمد سليمان جرادات
 atoum@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عدنان يوسف محمود العتوم
 Audeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد سليمان عوده بني احمد

 A.D.Jarrah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالناصر ذياب ذيب الجراح
 Sawalhah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد احمد الصالح صوالحة

 Shadia.Tal@yu.edu.jo دكتوراه استاذ شاديه احمد محمد التل
 rzghoul@yu.edu.jo دكتوراه استاذ رافع عقيل احمد النصير الزغول

 fawwazm@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك وب حمدان مومنيفواز اي
 yasser.h@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ياسر عبداهللا عبدالرحيم الحيلواني

 mahmoud.q@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمود فيصل علي القرعان
 mmohaidat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد علي محمود مهيدات

 manar.mostafa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ار سعيد يعقوب بني مصطفىمن
 ramitash@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك رامي عبداهللا يوسف طشطوش

 Hijazi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك تغريد عبدالرحمن محمد حجازي
 Zaid.BaniAta@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك زايد صالح ابراهيم بني عطا

 Nasr.ali@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك نصر محمداحمد   العلي
 AbuGhazal@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك معاويه محمود محمد ابوغزال

 Sammour@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك قاسم محمد صالح سمور
 qmeqdad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك قيس ابراهيم صالح المقداد

 Hamouri@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك فراس احمد مصلح الحموري
 Magableh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك نصر يوسف مصطفى مقابلة
 ahmed.sh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمد عبداهللا محمد الشريفين

 Shawashereh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عمر مصطفى حسن الشواشره
 feras.j@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد فراس قريطع حسين الجبور
 aisha.s@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عائشه احمد محمد السوالمه
 ali.alodat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد علي مصلح علي العودات

 ahmad.gh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد سالم عبدالهادي الغليالت
 amal@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد امال احمد محمود الزعبي
 faisal.khalil@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد فيصل خليل صالح الربيع

 hanan.i@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد حنان ابراهيم عبدالرحمن الشقران
 aladin.obaidat@yu.edu.jo ماجستير مدرس عالء الدين محمد احمد عبيدات

 hamzeh@yu.edu.jo ماجستير مدرس حمزه عبدالكريم سليمان الربابعة
 ali.saleh@yu.edu.jo ماجستير مدرس علي صالح جروان اسماعيل

 muayyad@yu.edu.jo ماجستير مدرس مؤيد محمد احمد مقدادي
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 قسم املناهج وطرق التدريس

ام       د أقس دریس كأح اھج والت م المن ر قس امعي           باش ام الج ن الع اني م ي الث ل الدراس ة الفص ي بدای ھ ف ة عمل ة التربی كلی

 :ویسعى القسم إلى تحقیق األھداف اآلتیة . 1991/1992

  .إعداد المعلمین للتدریس في المراحل التعلیمیة المختلفة .1

  .إجراء البحوث العلمیة التي تھدف إلى تطویر العملیة التربویة والنھوض بھا .2

  .خالل إلقاء المحاضرات وعقد الندوات وورش العمل ألبناء المجتمع المحليخدمة المجتمع من  .3

  .المشاركة في تصمیم مناھج وزارة التربیة والتعلیم وتطویرھا .4

 :) عضوًا الدرجات العلمیة اآلتیة35ویمنح القسم الذي یبلغ عدد أعضاء ھیئة التدریس فیھ (

ة    ات اآلتی ي التخصص دبلوم ف ة   ال دریس اللغ الیب ت دریس       : أس الیب ت ة، وأس ة اإلنجلیزی دریس اللغ الیب ت ة، وأس العربی

الیب     ة، وأس الریاضیات، وأسالیب تدریس العلوم، وأسالیب تدریس الدراسات االجتماعی

ة        دریس التربی ة الریاضیة، وأسالیب ت دریس التربی تدریس التربیة اإلسالمیة، وأسالیب ت

  .الفنیة، وأسالیب تدریس التربیة المھنیة

 .معلم الصف وتربیة الطفل التخصصات التالیة: ریوس فيالبكالو

ة:  ھا،            الماجستیر في التخصصات اآلتی الیب تدریس ة وأس ة اإلنجلیزی اھج اللغ الیب تدریسھا، ومن ة وأس ة العربی اھج اللغ من

ومناھج الریاضیات وأسالیب تدریسھا، ومناھج العلوم وأسالیب تدریسھا، ومناھج التربیة 

ریسھا، ومناھج الدراسات االجتماعیة وأسالیب تدریسھا، وتتكنولوجیا المھنیة وأسالیب تد

  .التعلیم

مناھج الدراسات االجتماعیة وأسالیب تدریسھا، ومناھج اللغة العربیة وأسالیب تدریسھا،  الدكتوراه في التخصصات اآلتیة:

 .ومناھج اللغة اإلنجلیزیة وأسالیب تدریسھا، ومناھج العلوم وأسالیب تدریسھا
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  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس/ تخصص تربية الطفل
ل   یكون الحد االدنى لعدد الساعات المعتمدة للحصول على درجة البكالوریوس في  ة الطف اع 132ھو (  تخصص تربی ة ) س

  موزعة على النحو التالي:

  ساعة معتمدة) 27أّوًال: متطلبات الجامعة (

 ساعة معتمدة) 12أ.  المتطلبات اإلجباریة ( 

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق
AL 101  3 1لغة عربیة  
EL 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  
PS 102 3 التربیة الوطنیة  

MILT 100  3 عسكریةعلوم  
EL  99   3  .*إستدراكي –مھارات لغة إنجلیزیة  
AL  99   3  *استدراكي –لغة عربیة  

COMP  99   3  .*إستدراكي –مھارات حاسوب  
  *تدرس عند اإلخفاق في النجاح في امتحان المستوى المناظر.

  
  ساعة معتمدة)    15ب.  متطلبات الجامعة اإلختیاریة (

  اإلنسانیة والعلمیة التالیة:مساقات الب من یختارھا الطال            

  أوًال: المساقات اإلنسانیة:

 عدد الساعات اسم المساق  رقم المساق  رمز المساق
HUM 101  3 الثقافة اإلعالمیة 
HUM  102  3 المواطنة واالنتماء 
HUM  103  3 اإلسالم فكر وحضارة 
HUM  104  3 الفن والسلوك 
HUM  105  3  ارة اإلنسانیةإسھام االردن في الحض 
HUM  106  3  مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة  
HUM  107  3  حقوق اإلنسان  
HUM  108  3  مھارات التفكیر  

  
  ثانیًا: المساقات العلمیة:

 عدد الساعات اسم المساق  رقم المساق  رمز المساق

SCI 101  3  البیئة والصحة العامة  

SCI  102  3  تكنولوجیا المعلومات والمجتمع  

SCI  103  3  اللیاقة البدنیة للجمیع  

SCI  104  3  مھارات التواصل الفعال  

SCI  105  3  الطاقة المتجددة  

SCI  106  3  اإلدارة وتنمیة المجتمع  

SCI  107  3  البحث العلمي 
  

 ساعة معتمدة) 21ثانیًا:  متطلبات كلیة التربیة (
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 ساعة معتمدة) 12متطلبات الكلیة  اإلجباریة (  . أ

 مالحظات عدد الساعات اسم المساق المساق قمر رمز المساق

SCI  108  قدیم  3  مھارات حاسوب 

Edaf  301  جدید  3  األسس الفلسفیة واالجتماعیة 

Psyc  341 قدیم  3 مقدمة في علم النفس التربوي 

Curi  258  نقل من كلیة اختیاري  3  تعلم القیم وتعلیمھا  
 

 ساعات معتمدة) 9المتطلبات االختیاریة (  . ب

 مالحظات عدد الساعات اسم المساق المساق رقم مساقرمز ال

Curi  331  جدید  3  رسومات األطفال وأشغالھم الیدویة 

Curi  405  قدیم  3  طویرھاتخطیط المناھج وت 

Curi  238  قدیم  3  تعلیم المواطنة في مراحل التعلیم العام 

Psyc  116  جدید  3  ارشاد األطفال 

Edaf  307  قدیم  3  تربیة األطفال في االسالم  

Curi  153  نقل من كلیة إجباري  3  نماذج التعلیم واستراتیجیاتھ 

Edaf  102  قدیم  3  التعلیم في االردن  

Curi 131  3  األسرة وتربیة الطفل    
 
 

  ) ساعة معتمدة وتشمل:84وتخصص لھا (ثالثًا: متطلبات التخصص: 

  :كاآلتي ) ساعة معتمدة موزعة81لھا ( یخصصوة: متطلبات التخصص اإلجباری.1

 رمز
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة
المتطلب 
 السابق

حالة 
  المساق

Curi  122 جدید  3 مدخل إلى تربیة الطفل 

Curi 221 جدید    3 اللعب وتعلم الطفل 

Curi 223 قدیم   3 صحة الطفل وتغذیتھ 

Curi 224 جدید   3 حقوق الطفل واألسرة 

Curi 227 االستعداد القرائي والكتابي  تنمیة مھارات
 جدید Curi 225 3 لطفل الروضة

Psyc  233  قدیم   3  التنشئة االجتماعیة 

Curi 237 قدیم   3 تعلم القران وتعلیمھ 

Psyc 242 قدیم    3 علم النفس التطوري 

Curi  254 جدید    3 في الصفوف األولى التربیة الفنیة 

Psyc 320  جدید   3  مبادئ االرشاد األسري والزواجي 

Curi 321 3 أدب األطفال Curi 227 جدید 

Curi 322 جدید  3 الموسیقى والمسرح والدراما 
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 رمز
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة
المتطلب 
 السابق

حالة 
  المساق

Curi 323 جدید   3 اإلبداع في الطفولة 

Curi 324  تنمیة المھارات الحیاتیة االجتماعیة لطفل
 جدید   3 الروضة

Curi 326 جدید   3 تنظیم بیئة التعلم لتربیة الطفل 

Curi 327 جدید   3 ج الطفولة المبكرةمناھ 

Curi 328 جدید   3  التفكیر عند األطفال 

Psyc 355 جدید   3 التقییم النفسي والتربوي في الطفولة المبكرة 

Curi 425 قدیم   3 قضایا واتجاھات معاصرة في تربیة الطفل 

Curi 427 جدید   3 تصمیم وإنتاج مواد تعلیمیة لألطفال 

Curi 428 جدید   3  یةالعالقات األسر 

Curi 429 قدیم   9 التدریب المیداني 

Psyc 447 قدیم   3 تعدیل السلوك 
  
  :كاآلتيمعتمدة موزعة  ات) ساع9خصص لھا (یو: االختیاریة لتخصصمتطلبات ا.  2

  حالة المساق  المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق  رمز المساق
Curi 120 جدید   3 ینیة واالجتماعیةتنمیة المفاھیم الد 
Curi 121 قدیم   3 تنمیة المفاھیم الریاضیة والعلمیة 
Curi  226 جدید   3 التربیة الصحیة والبیئیة 
Curi  232 جدید  3 وسائل اإلعالم والطفولة 
Curi  233  جدید   3  العمل الجماعي في الطفولة المبكرة 
Curi 329 یدجد   3 تطبیقات الحاسب في ریاض األطفال 
Curi 426 قدیم   3  برامج األطفال المحوسبة  
Curi  440 جدید    3  التكامل في برامج األطفال 

  
  یكون على النحو اآلتي: بكالوریوس تربیة الطفل لبرنامج وعلیھ، فإن توزیع الساعات المعتمدة
 المجموع الساعات االختیاریة الساعات اإلجباریة المتطلبات

 27 15 12 متطلبات الجامعة
 21 9 12 متطلبات الكلیة

 84 9 75 متطلبات التخصص
 132 33 99 المجموع
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وما یكافئھا من مساقات الخطة القدیمة المعتمدة  2016لعام  المساقات الجدیدة في خطة بكالوریوس تخصص تربیة الطفل
  2015ولغایة  2008لطلبة 

 رمز ورقم المساق المكافئ اسم المساق رقم المساق رمز المساق
SCI  108  100ن.ح   مھارات حاسوب 
Psyc  341  141ت.س  مقدمة في علم النفس التربوي 
Curi  258  258ت.م   تعلم القیم وتعلیمھا  
Curi  331  331ت.أ   رسومات األطفال وأشغالھم الیدویة 
Curi  238  238ت.أ   تعلیم المواطنة في مراحل التعلیم العام 
Psyc  116  316ت.س   ارشاد األطفال 
Edaf  307  307ت.د   تربیة األطفال في االسالم  
Curi  153  153ت.م   نماذج التعلیم واستراتیجیاتھ 
Edaf  102  102ت.د   التعلیم في األردن  
Curi 131  131ت.أ   األسرة وتربیة الطفل  
Curi  122 303ت.د  مدخل إلى تربیة الطفل 
Curi 221 220ت.أ  اللعب وتعلم الطفل 
Curi 223 223ت.أ  غذیتھصحة الطفل وت 
Curi 227  320ت.أ  الروضةلطفل تنمیة مھارات االستعداد القرائي والكتابي 
Psyc  233  233ت.س   التنشئة االجتماعیة 
Curi 237 أو   237ت.أ  تعلم القران وتعلیمھCuri 352 
Psyc 242 242ت.س  علم النفس التطوري 
Curi  254  234ت.أ  التربیة الفنیة في الصفوف األولى 
Psyc 320  320ت.س   مبادئ االرشاد األسري والزواجي 
Curi 321 230ت.أ  أدب األطفال 
Curi 322 330ت.أ  الموسیقى والمسرح والدراما 
Curi 324 333ت.أ  تنمیة المھارات الحیاتیة االجتماعیة لطفل الروضة 
Curi 326 130ت.أ  تنظیم بیئة التعلم لتربیة الطفل 
Curi 327 431ت.أ  طفولة المبكرةمناھج ال 
Psyc A355 455أو  355ت.س  التقییم النفسي والتربوي في الطفولة المبكرة 
Curi 425 425ت.أ  قضایا واتجاھات معاصرة في تربیة الطفل 
Curi 427 438ت.أ  تصمیم وإنتاج مواد تعلیمیة لألطفال 
Curi 429 446ت.أ  التدریب المیداني 
Psyc 447 447ت.س  تعدیل السلوك 
Curi 120 120ت.أ  تنمیة المفاھیم الدینیة واالجتماعیة 
Curi 121 121ت.أ  تنمیة المفاھیم الریاضیة والعلمیة 
Curi  226 223ت.أ  التربیة الصحیة والبیئیة 
Curi  232 232ت.أ  وسائل اإلعالم والطفولة 
Curi  233  305أو ت.د  233ت.أ   العمل الجماعي في الطفولة المبكرة 
Curi 426 451ت.م   برامج األطفال المحوسبة  
Curi  440 430ت.أ   التكامل في برامج األطفال 
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 الخطة الدراسية لدرجة البكالوريس/ تخصص معلم صف

ي     الوریوس ف ة البك ف   یكون الحد االدنى لعدد الساعات المعتمدة للحصول على درج م ص اعة  132ھو (  تخصص معل ) س

  موزعة على النحو التالي:

  ساعة معتمدة) 27ًال: متطلبات الجامعة (أّو

 ساعة معتمدة) 12أ.  المتطلبات اإلجباریة ( 

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق

AL 101  3 1لغة عربیة  

EL 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  

PS 102 3 التربیة الوطنیة  

MILT 100 3 علوم عسكریة  

EL  99  3  .*إستدراكي –نجلیزیة مھارات لغة إ  

AL  99   3  *استدراكي –لغة عربیة  

COMP  99   3  .*إستدراكي –مھارات حاسوب  
  *تدرس عند اإلخفاق في النجاح في امتحان المستوى المناظر.

  
  اإلنسانیة والعلمیة التالیة:مساقات الیختارھا الطالب من : ساعة معتمدة) 15ب.  متطلبات الجامعة اإلختیاریة (

  المساقات اإلنسانیة: .1

 عدد الساعات اسم المساق  رقم المساق  رمز المساق
HUM 101  3 الثقافة اإلعالمیة 
HUM  102  3 المواطنة واالنتماء 
HUM  103  3 اإلسالم فكر وحضارة 
HUM  104  3 الفن والسلوك 
HUM  105  3  إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
HUM  106  3  ت اإلنسانیةمقدمة في دراسة الثقافا  
HUM  107  3  حقوق اإلنسان  
HUM  108  3  مھارات التفكیر  

  
  المساقات العلمیة: .2

 عدد الساعات اسم المساق  رقم المساق  رمز المساق
SCI 101  3  البیئة والصحة العامة  
SCI  102  3  تكنولوجیا المعلومات والمجتمع  
SCI  103  3  اللیاقة البدنیة للجمیع  
SCI  104  3  تواصل الفعالمھارات ال  
SCI  105  3  الطاقة المتجددة  
SCI  106  3  اإلدارة وتنمیة المجتمع  
SCI  107  3  البحث العلمي 
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 ساعة معتمدة) 21ثانیًا:  متطلبات كلیة التربیة (

 ساعة معتمدة) 12متطلبات الكلیة اإلجباریة (  . أ

 مالحظات عدد الساعات اسم المساق المساق رقم رمز المساق

SCI  108  قدیم  3  مھارات حاسوب 

Edaf  301  جدید  3  األسس الفلسفیة واالجتماعیة 

Psyc  341 قدیم  3 مقدمة في علم النفس التربوي 

Curi  258  نقل من كلیة اختیاري  3  تعلم القیم وتعلیمھا  
 

 ساعات معتمدة) 9المتطلبات االختیاریة (  . ب

 مالحظات عدد الساعات اسم المساق المساق رقم رمز المساق

Curi  331  جدید  3  رسومات األطفال وأشغالھم الیدویة 

Curi  405  قدیم  3  طویرھاتخطیط المناھج وت 

Curi  238  قدیم  3  تعلیم المواطنة في مراحل التعلیم العام 

Psyc  116  جدید  3  ارشاد األطفال 

Edaf  307  قدیم  3  تربیة األطفال في االسالم  

Curi  153  ل من كلیة إجبارينق  3  نماذج التعلیم واستراتیجیاتھ 

Edaf  102  قدیم  3  التعلیم في االردن  

Curi 131  3  األسرة وتربیة الطفل    

  
  

  ) ساعة معتمدة وتشمل:84وتخصص لھا (ثالثًا: متطلبات التخصص: 

  ) ساعة معتمدة موزعة كاآلتي:72. متطلبات التخصص أإلجباري: ویخصص لھا (1

رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة
المتطلب 
  السابق

حالة 
  المساق

Curi  151  جدید   3 العقیدة والحدیث وأسالیب تدریسھما في الصفوف األولى 

Curi  152 جدید   3 مھارات قرائیة وأسالیب تدریسھا في الصفوف األولى 

Curi  154  جدید   3 بنیة األعداد وأسالیب تدریسھا في الصفوف األولى 

Curi  155  جدید    3 صر وأسالیب تدریسھ في الصفوف األولىالتاریخ المعا 

Curi  250 جدید  3 مھارات كتابیة وأسالیب تدریسھا في الصفوف األولى 

Curi  251  جدید  3 الفقھ والسیرة وأسالیب تدریسھما في الصفوف األولى 

Curi  252  جدید   3 الكیمیاء واألحیاء (لمعلم الصف) وأسالیب تدریسھما 

Curi  253  3 ھندسیة وأسالیب تدریسھا في الصفوف األولى مفاھیم Curi 154 جدید 

Curi  254  جدید    3 التربیة الفنیة في الصفوف األولى 

Curi  255  جدید    3 تصمیم التدریس واستراتیجیاتھ في الصفوف األولى 

Curi  350  3 التذوق األدبي وأسالیب تدریسھ في الصفوف األولى  Curi 250  جدید 
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رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اسم المساق المساق

 المعتمدة
المتطلب 
  السابق

حالة 
  المساق

Curi  351  3 زیاء وعلوم األرض (لمعلم الصف) وأسالیب تدریسھماالفی  Curi 252  جدید 

Curi  352  جدید   3 التالوة وأسالیب تدریسھا في الصفوف األولى 

Curi  353 جدید  3 النحو والصرف وأسالیب تدریسھما في الصفوف األولى 

Curi  354   جغرافیة الوطن العربي وأسالیب تدریسھا في الصفوف
 یدجد  3 األولى

Curi  355  جدید  3 المناھج وأسالیب تدریسھا في الصفوف األولى 

Curi  356 جدید  3 تطبیقات الحاسوب التعلیمي في الصفوف األولى 

Psyc  461 جدید  3 تطبیقات في البحث االجرائي 

Curi  451  قدیم   12 التدریب المیداني 

Edaf  400 جدید   3 اإلدارة الصفیة 

Psyc  455  قدیم   3 قیاس والتقویممبادئ في ال 
 
  ) ساعات معتمدة موزعة كاآلتي:12ویخصص لھا (متطلبات التخصص االختیاریة:  .2
  حالة المساق الساعات اسم المساق الرقم  الرمز

Curi  231  قدیم 3  التربیة البیئیة لألطفال  

Curi  232 قدیم 3 وسائل اإلعالم والطفولة 
Curi  233  جدید 3  كرةالعمل الجماعي في الطفولة المب 

Curi 235  قدیم  3  مھارات حیاتیة لألطفال 

Curi  256  جدید 3 في الصفوف األولى تعلیم التربیة المھنیة 

Curi  358  قدیم 3 في الصفوف األولى تعلیم التربیة الریاضیة 
Curi  440  قدیم  3  التكامل في برامج األطفال 

Curi  333 قدیم  3  مھارات التربیة االجتماعیة 
  

  فإن توزیع الساعات المعتمدة لبكالوریوس معلم صف یكون على النحو اآلتي: وعلیھ،

 المجموع الساعات االختیاریة الساعات اإلجباریة المتطلبات

 27 15 12 متطلبات الجامعة

 21 9 12 متطلبات الكلیة

 84 12 72 متطلبات التخصص

 132 36 96 المجموع
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وما یكافئھا من مساقات الخطة القدیمة المعتمدة  2016لعام  خصص معلم الصفالمساقات الجدیدة في خطة بكالوریوس ت
  2015ولغایة  2008لطلبة 

رمز المساق في 
 الخطة الجدیدة

رقم المساق في 
 2016اسم المساق في الخطة الجدیدة  الخطة الجدیدة

رمز ورقم المساق المكافئ 
    في الخطة القدیمة 

 )2015ولغایة  2009(
SCI  108  100ن.ح   ارات حاسوبمھ 

Psyc  341 141ت.س  مقدمة في علم النفس التربوي 

Curi  258  258ت.م   تعلم القیم وتعلیمھا  

Curi  331  331ت.أ   رسومات األطفال وأشغالھم الیدویة 

Curi  238  238ت.أ   تعلیم المواطنة في مراحل التعلیم العام 

Psyc  116  316ت.س   ارشاد األطفال 

Edaf  307   307ت.د   األطفال في االسالمتربیة  

Curi  153  153ت.م   نماذج التعلیم واستراتیجیاتھ 

Edaf  102  102ت.د   التعلیم في األردن  

Curi 131  131ت.أ   األسرة وتربیة الطفل  

Curi  151   العقیدة والحدیث وأسالیب تدریسھما في
 141ت.أ  الصفوف األولى

Curi  152 ي الصفوف مھارات قرائیة وأسالیب تدریسھا ف
 143ت.أ  األولى

Curi  154   بنیة األعداد وأسالیب تدریسھا في الصفوف
 205ت.أ  األولى

Curi  155   التاریخ المعاصر وأسالیب تدریسھ في الصفوف
 324ت.أ  األولى

Curi  250  مھارات كتابیة وأسالیب تدریسھا في الصفوف
 224ت.أ  األولى

Curi  251  ھما في الصفوف الفقھ والسیرة وأسالیب تدریس
 348ت.أ األولى

Curi  252   الكیمیاء واألحیاء (لمعلم الصف) وأسالیب
 345ت.أ  تدریسھما

Curi  253   مفاھیم ھندسیة وأسالیب تدریسھا في الصفوف
 443ت.أ  األولى

Curi  254  234ت.أ  التربیة الفنیة في الصفوف األولى 

Curi  255  تصمیم التدریس واستراتیجیاتھ في الصفوف 
 438ت.أ  األولى

Curi  350   التذوق األدبي وأسالیب تدریسھ في الصفوف
 330ت.أ األولى

Curi  351   (لمعلم الصف) الفیزیاء وعلوم األرض
 242ت.أ  وأسالیب تدریسھما

Curi  352  237ت.أ التالوة وأسالیب تدریسھا في الصفوف األولى 

Curi  353  النحو والصرف وأسالیب تدریسھما في
 340ت.أ  األولىالصفوف 

Curi  354   جغرافیة الوطن العربي وأسالیب تدریسھا في
 349ت.أ  الصفوف األولى
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رمز المساق في 
 الخطة الجدیدة

رقم المساق في 
 2016اسم المساق في الخطة الجدیدة  الخطة الجدیدة

رمز ورقم المساق المكافئ 
    في الخطة القدیمة 

 )2015ولغایة  2009(
Curi  355  431ت.أ  المناھج وأسالیب تدریسھا في الصفوف األولى 

Curi  356  تطبیقات الحاسوب التعلیمي في الصفوف
 436ت.م  األولى

Curi  451  447ت.أ  التدریب المیداني 

Edaf  400 423ت.د  رة الصفیةاإلدا 

Psyc  455 355أو ت.س  455ت.س  مبادئ في القیاس والتقویم 

Curi 231  231ت.أ   التربیة البیئیة لألطفال  

Curi  232 232ت.أ  وسائل اإلعالم والطفولة 

Curi  233  305ت.د   العمل الجماعي في الطفولة المبكرة 

Curi 235  235ت.أ   مھارات حیاتیة لألطفال 

Curi  256  342ت.أ  تعلیم التربیة المھنیة في الصفوف األولى 

Curi  358  344ت.أ  تعلیم التربیة الریاضیة في الصفوف األولى 

Curi  440  430ت.أ   التكامل في برامج األطفال 

Curi  333 333ت.أ   مھارات التربیة االجتماعیة 
 

  

  المناھج وطرق التدریسأعضاء ھیئة التدریس في قسم 

 البرید_االلكتروني لمؤھل_العلميا الرتبھ االسم
 hani.o@yu.edu.jo دكتوراه استاذ هاني حتمل محمد عبيدات

 BaniKhalaf@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمود حسن مصطفى بني خلف
 naser.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نصر محمد خليفه مقابله

 Ghazi.Rawagah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ غازي ضيف اهللا الشتيوي رواقه
 Amal.Khasawneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ امل عبداهللا عبدالرحمن خصاونه

 Jalled@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ماجد زكي محمد الجالد
 A.A.BaniAbdelRahman@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبداهللا احمد عبداهللا بني عبدالرحمن

 tjawarneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ طارق يوسف محمود جوارنه
 oglahsm@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عقله محمود الطلب الصمادى
 S.M.Karasneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ سميح محمود محمد الكراسنه

 alialbarakat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ علي احمد غالب البركات
 rashour@yu.edu.jo دكتوراه استاذ راتب قاسم محمد عاشور

 A.M.Omari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمود عوض العمرىاكرم 
 qaoud@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ابراهيم عبدالقادر احمد القاعود
 Khataibeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبداهللا محمد االبراهيم خطايبة

 ahersh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عايد حمدان سليمان الهرش
 rubab@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ةربا فهمى فالح البطاين

 M.A.Momani@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد احمد مجلي مومني
 Eid.Kanan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عيد محمد عيد كنعان

 ali.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ علي محمد علي الزعبي
 mamoon.shannaq@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك مأمون محمد احمد مبارك

 deena.j@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك دينا عبدالحميد صالح الجمل
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 البرید_االلكتروني لمؤھل_العلميا الرتبھ االسم
 ruba.miqdadi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ربى محمد فخري احمد مقدادي

 hadi.tawalbeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك هادي محمد غالب طوالبه
 raedk@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك رائد محمود السليم خضير

 moh.alkhawaldeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد علي فالح الخوالده
 alomariwh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك وصال هاني سالم العمري

 wnawafleh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك وليد  حسين احمد نوافله
 M.A.Abudalboh@yu.edu.jo وراهدكت استاذ مشارك موسى عبدالكريم النواش ابودلبوح

 Intisar@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك انتصار غازي ياسين مصطفى
 Imad.Sadi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عماد توفيق نجيب السعدي
 K.M.Omari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك خالد محمد احمد العمري

 Khazalih@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك تيسير محمد نهار الخزعلي
 m-omari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد عبدالقادر ناجى العمرى

 alaonh.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد خالد مفلح العالونه
 Eyadat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك يوسف احمد محمود عيادات

 khalidf@yu.edu.jo راهدكتو استاذ مشارك خالد فياض محمد العزي
 Mohammad.f@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد فؤاد فالح الحوامده

 abeer.alrfai@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبير محمد ضيف اهللا الرفاعي
 amalkawi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد امال رضا حسن ملكاوي
 M.N.Azam@yu.edu.jo توراهدك استاذ مساعد محمد نايل محمد العزام

 S.M.Qazaqzeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد سليمان محمد يونس قزاقزه
 ali.omari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد علي عبدالهادي عوض العمري

 ebtesam.r@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ابتسام قاسم عبداهللا ربابعه
 Muad@yu.edu.jo دكتوراه ذ مساعداستا معاذ محمود فرحان الشياب
 majedah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ماجده فوزي احمد ابوالرب
 fathieh@yu.edu.jo دكتوراه مدرس فتحيه ابراهيم حسن الشبول

 Fatema.Sroor@yu.edu.jo ماجستير مدرس فاطمه محمد رجا سرور
 imagableh@yu.edu.jo ماجستير مدرس ابراهيم ضيف اهللا محمد مقابله

 Hadar@yu.edu.jo ماجستير مدرس نجاح احمد فريد حادر
 A.Jawarneh@yu.edu.jo ماجستير مدرس علي احمد ابراهيم جوارنه
 Najadat@yu.edu.jo ماجستير مدرس احمد محمد الهندي نجادات

 Fadel.Shatnawi@yu.edu.jo ماجستير مدرس فاضل سالمه عيسى شطناوي
 Lana@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس د الناصرالنا يوسف محم

 salem@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس سالم محمد سالم القرعان
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 قسم اإلدارة وأصول الرتبية

ام    م ع ئ القس دارس          1991/1992أنش دیري الم المعلمین وم وي ك ل الترب ي الحق املین ف توى الع ع مس ى رف دف إل ویھ

ي وزا   ویین ف ل البحوث             والمشرفین الترب ى عم ة إل دریس والطلب ة الت اء ھیئ ھ أعض وم القسم بتوجی یم، ویق ة والتعل رة التربی

  .التربویة التي لھا عالقة باإلدارة واإلشراف التربوي من تدریب وقیادة وجودة

اریة واإلشرافیة یقدم القسم خدمات للمجتمع المحلي بما في ذلك المدارس والمعاھد التربویة والتأھیلیة ویقدم االستشارات اإلد

  .في الحقل التعلیمي وبخاصة في اإلدارة المدرسیة واإلشراف التربوي

دیریات    19یشارك أعضاء ھیئة التدریس في القسم والبالغ عددھم ( ة لم ان التابع ) عضو ھیئة تدریس في مجموعة من اللج

ملین في القطاع التربوي، كما یعملون على عقد التربیة والتعلیم في إقلیم الشمال بشأن أسس ترقیة المعلمین والمشرفین والعا

ة    ال اإلدارة التربوی المحاضرات والندوات في ضوء المستجدات العلمیة والتكنولوجیة في الحقل التعلیمي وبالتحدید في مج

   .والمدرسیة والصفیة واإلشراف التربوي
  

 :آلتیة) طالبًا وطالبة على البرامج ا555ویتوزع طلبة القسم والبالغ عددھم (

ة "إن    .1 درجة الدبلوم في اإلدارة المدرسیة، وكذلك الدبلوم المھني في اإلدارة المدرسیة التقنیة الحدیثة بالتعاون مع جامع

 .في ھولندا (INHOLAND) "ھوالند

 .درجة الماجستیر في تخصصات أصول التربیة، واإلدارة التربویة، واإلشراف التربوي .2

 .أصول التربیة،واإلدارة التربویةدرجة دكتوراه الفلسفة في تخصصي  .3

 

Adminedu.dept@yu.edu.jo 
 3714فرعي  0096227211111تف اھ
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  أعضاء ھیئة التدریس في قسم اإلدارة وأصول التربیة

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 adnanbadri@yu.edu.jo دكتوراه ستاذا عدنان بدري رزق االبراهيم
 moashour@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد علي ذيب ابوعاشور

 Atari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عارف توفيق محمد العطاري
 Nawaf.Shatnawi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نواف موسى حسين الشطناوي

 Salameh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ كايد محمد احمد سالمه
 Olimatsaleh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ صالح ناصر منيزل عليمات

 AbuAshour@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خليفه مصطفى حسن ابو عاشور
 moneeras@yu.edu.jo دكتوراه استاذ منيره محمود محمد الشرمان
 Alhiary@yu.edu.jo دكتوراه استاذ حسن احمد الحسن الحياري

 rathwan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك حمد رضواناحمد محمود ا
 Jubran30@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك علي محمد جبران صالح

 Khasawneh.64@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عمر محمدعلي عمر خصاونه
 a.y.hijazi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبدالحكيم ياسين فندي حجازي

 A.rawashdeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد م محمد الرواشدهامنه ابراهي
 nhamad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نوار قاسم محمد الحمد

 amena@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد امنه عيسى سالم خصاونه
 mBaniHani@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد صالح محمد بني هاني

 jabdulnabi@yu.edu.jo ماجستير مدرس يم عبدالنبىجعفر سعد ابراه
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  كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية

ام        ة الیرموك ع ي جامع ات اإلسالمیة ف ریعة والدراس ة الش ة     1990أنشئت كلی ي المملك الي ف یم الع داف التعل ًا ألھ م تحقیق

ذه  ، األردنیة الھاشمیة ـة  وھي كلیة رائدة تحمل ھّمًا كبیرًا من ھموم ھ ي       ، األمـــ ام الت ات الجس ق الغای دة لتحقی وتسعى جاھ

ة       ، أنیطت بھا ة التعلیمی ل محور العملی ذي یمث ب ال ة بالطال ذه     ، سواء ما تعلق منھا بالتعلیم والعنای ات ھ اره أسمى غای باعتب

، بحق الحاضر والمستقبلولكونھ العنصر األھم الذي یرفد المجتمع المحلي باإلمكانات والطاقات القادرة على الوفاء ، الكلیة

ي  ال البحث               ، أو ما تعلق منھا بالبحث العلم ي مج ذین لھم حضور ف اء ال اتذة األكف ن األس ر م دد كبی ة ع ي الكلی وفر ف إذ یت

والتأكید على قیم المجتمع اإلسالمي كقیمة ، وتعزیز الفكر اإلسالمي الذي یقوم في أساسھ على االعتدال والوسطیة، العلمي

اواة  ، واالعتدال ونبذ التطرف، في بناء مستقبل األمةالتعلیم ودوره  اء والمس اون ، واإلخ دیم     ، والتع ار، وتق ة اإلیث ونشر ثقاف

ة         دة األم ى وح د عل ا یؤك لحة الخاصة بم ى المص اء لإلسالم   ، المصلحة العامة عل ة االنتم ة    ، وأھمی ـري المواطن ق ُع وتوثی

من أھم واجباتھا تجاه المجتمع المحلي إذ تقوم بدور فاعل في مشاركة فضًال عما تقوم بھ الكلیة من نشاطات تعد    الصالحة.

وجّل ذلك یتمثل في عقد المؤتمرات العلمیة ذات الطابع المجتمعي بالتعاون مع  ، المجتمع المحلي في تناول قضایاه الراھنة

اطات أخرى         بعض الجھات كالبلدیات والبنوك اإلسالمیة ن نش ك م ى ذل ا إل ارة، وم دوات    وغرف التج رات والن كالمحاض

ت     ى الثواب ة عل ع األم رأي     ، وإلقاء خـُـطب الجمعة وما من شأنھ االسھام في بناء فكر سوي یجم رام ال ال الحت رك المج ویت

    والرأي اآلخر في المتغیرات وما یجوز االختالف فیھ.

البكالوریوس والماجستیر في أصول  علمًا بأن كلیة الشریعة تتضمن أربعة أقسام علمیة ھي قسم أصول الدین ویمنح درجتي

  .والحدیث النبوي الشریف وعلومھ، الدین ودرجتي الدكتوراه في التفسیر وعلوم القرآن الكریم

، وإجراءات فتح برنامج الدكتوراه قطع أشواطًا طویلة، ویمنح درجتي البكالوریوس الماجستیر، كما تضم قسم الفقھ وأصولھ

  .اجلعسى أن یكون ذلك في القریب الع

دكتوراه  ، وفي الكلیة قسم االقتصاد والمصارف اإلسالمیة ن   ، ویمنح الدرجات الثالث البكالوریوس، والماجستیر وال وھو م

ویعتبر بوابة الجامعة الى عالمنا العربي واإلسالمي بالنظر إلى كثرة الطلبة ، خصوصیات كلیات الشریعة في العالم العربي

  .ین یحرصون على الطلب والتحصیل العلمي فیھمن الدول العربیة واإلسالمیة الذ

ي          ة ف ي التربی ة ف الوریوس ممثل ي البك ات ف الث درج كما وتحوي الكلیة قسمًا رابعًا وھو قسم الدراسات اإلسالمیة ویمنح ث

دعوة واإلعالم اإلسالمي   ، والتربیة األسریة في اإلسالم، اإلسالم دكتوراه       ، وال ي الماجستیر وال نح درجت ى م افة إل ي  إض ف

ات      التربیة في اإلسالم. ي الدراس ال ف ویشار إلى أن بعض ھذه البرامج من خصوصیات كلیات الشریعة أیضًا كما ھو الح

  .األسریة في اإلسالم

Sharia.Fac@yu.edu.jo  
  5414فرعي  0096227211111ھاتف 

  :األقسام األكادیمیة

 ولھ قسم الفقھ وأص 

 قسم أصول الدین 

 قسم االقتصاد والمصارف اإلسالمیة 

 قسم الدراسات اإلسالمیة    
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  قسم الفقــه وأصوله

تحت اسم الفقھ والدراسات اإلسالمیة وعدل اسمھ إلى قسم الفقھ وأصولھ  92/1993مطلع العام الجامعي    مع   القسم   أنشئ

 . م8/1/2001تاریـــــــخ   )1/2001(  بموجب قرار مجلس العمداء رقم

ھ،           ي الفق ة الماجستیر ف ھ وأصولھ ودرج ي الفق الوریوس ف ة البك ًا درج م حالی نح القس امج     یم اء برن ى إنش م إل ع القس ویتطل

 . ماجستیر ودكتوراه في أصول الفقھ، والفقھ المقارن

ة علمی        ا یسیر رحل ة، كم ة االختیاری ات الجامع ي    كما یطرح القسم مساق " نظام اإلسالم " ضمن متطلب ة ف دیار المقدس ة لل

 .من المساقات اإلجباریة في القسم إضافة إلى رحلة العمرة  )2تطبیقًا لمساق فقھ العبادات (  موسم الحج،

ة    ة للكلی اطات العام اء      ویسھم القسم كباقي أقسام الكلیة في النش ي، كإحی ة والمجتمع المحل ي      والجامع ة ف المناسبات الدینی

ة   المساجد والمدارس واألندیة ي للكلی وم العلم ا         ، وخطب الجمعة والی دورات المتخصصة، كم دوات وال ي الن اركة ف والمش

اظرة   ام المن ع األقس ة م ة تعاونی ات أكادیمی رتبط بعالق رى   ی ات األخ ي الجامع ادل  ف رین  كتب ائذة الزائ راف   االس واإلش

ذي یس     الرسائل العلمیة لطلبة الدراسات العلیا  على ع المجتمع        ومناقشتھا، األمر ال ل م اون والتكام د جسور التع ي م ھم ف

 .المحلي والجامعي

  

  

Fiqh.dept@yu.edu.jo 
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  الخطة الدراسية لقسم الفقه وأصوله ملرحلة البكالوريوس

  .فما بعد 2016/2017لعام الجامعي تطبق على الطلبة المقبولین ل

  :لفقھ وأصولھ " في كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة بعد إتمام المتطلبات التالیةتمنح درجة البكالوریوس في تخصص " ا
   

  ) ساعة معتمدة وتشمل:27تخصص لھا (: متطلبات الجامعـةأوال: 

  على النحو التالي:  ) ساعة معتمدة12تخصص لھا ( متطلبات اجباریة: أ.

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رمز المساق

AL 101  1لغة عربیة  3  
EI 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  
PS 102 3 التربیة الوطنیة  

MILT 100 3 علوم عسكریة  
EI 99  إستدراكي. –مھارات لغة إنجلیزیة   استدراكي 
AL 99  استدراكي –لغة عربیة   استدراكي 

COMP 99  إستدراكي. –مھارات حاسوب   استدراكي 
   

على   خارج كلیتھ في أحد المجاالت  ) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من15صص لھا (تخ اختیاریة: متطلبات ب.

 النحو التالي:

 عدد الساعات المساقات اإلنسانیة رمز المساق
Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 
Hum102 3 المواطنة واالنتماء 
Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 
Hum 104 3 الفن والسلوك 
Hum 105 3 االردن في الحضارة اإلنسانیة إسھام 
Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 
Hum 107 3 حقوق اإلنسان 
Hum 108 3 مھارات التفكیر 
 عدد الساعات المساقات العلمیة رمز المساق
Sci 101 3 البیئة والصحة العامة 
Sci 102 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 
Sci 103  3 البدنیة للجمیعاللیاقة 
Sci 104 3 مھارات التواصل الفعال 
Sci 105 3 الطاقة المتجددة 
Sci 106 3 اإلدارة وتنمیة المجتمع 
Sci 107 3 البحث العلمي 
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ا:  ةم ثانی ات الكلی ریعة     تطلب ة الش ي كلی ھ وأصولھ ف ص الفق ي  تخص الوریوس ف ة البك یة لدرج ة الدراس ي الخط ة ف المبین

  -) ساعة معتمدة كما یلي:24المیة (والدراسات اإلس

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمھ

108 CSI  3  مھارات الحاسوب  

110 ASL 3 علوم القرآن الكریم  

101FQH 3 المدخل إلى التشریع اإلسالمي ومقاصده  

120 ASL 3 المدخل إلى السنة النبویة وعلومھا  

102 FQH  3 الطھارة والصالةفقھ  

130 ISS 3 المدخل إلى  الدعوة واإلعالم اإلسالمي  

200 ISS 3 أسالیب البحث ومصادر الدراسات اإلسالمیة  

111 ASL  )  1 ساعات عملي ) 3التالوة والحفظ  

210 ASL  ) 111 1 ساعات عملي ) 3التالوة والحفظ ASL 

310 ASL  )  210 1 ساعات عملي ) 3التالوة والحفظ ASL 
  
  

  ) ساعة معتمدة81ویخصص لھا ( : متطلبات القسمثالثا

 ) ساعة معتمدة على النحو التالي :72المتطلبات اإلجباریة ( - أ 

 رمز المساق ورقمھ اسم المساق الساعات المعتمدة المتطلب السابق

 203FQH فقھ الصیام والزكاة والحج 3 

 130FQH 1القواعد اللغویة في أصول الفقھ /  3 

 ASL 121 السیرة النبویة وأعمال الخلفاء الراشدین 3 

 ASL 130 المدخل إلى العقیدة اإلسالمیة 3 

101FQH 3 210 عقد الزواج في الفقھ والقانون FQH 

 221FQH فقھ الجھاد والعالقات الدولیة 3 

 FQH 200 المعاوضات والتوثیقاتفقھ  3 

101FQH 3 ) 230 )یةالمصادر االصلأصول فقھ FQH 

 FQH 232  2القواعد اللغویة في أصول الفقھ /   3  

 250FQH المصادر االلكترونیة للعلوم الشرعیة 3  

 304FQH یمان والنذور واالطعمةفقھ األ 3 

 FQH 310 فرق الزواج في الفقھ والقانون 3 

 311FQH أحكام التركات والمواریث 3 

200 FQH 3  301 المشاركات والتبرعاتفقھ FQH 

 321FQH نظام الحكم واالدارة في االسالم 3 

  ISS  316 أسالیب  تدریس العلوم الشرعیة 3 
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 رمز المساق ورقمھ اسم المساق الساعات المعتمدة المتطلب السابق

101FQH 3 422 فقھ العقوباتFQH 

230 FQH 3 330 )لمصادر التبعیةأصول الفقھ (ا FQH 

101FQH 3 431 الفقھ المقارنFQH 

101FQH 3 433 النظریات الفقھیة FQH 

330 FQH 3 ) 435 )طرق استنباط االحكامأصول فقھ FQH 

101FQH 3 436 القواعد الفقھیةFQH 

101FQH 3 440 فقھ القضاء وأصول المحاكمات الشرعیة FQH 

101FQH 3 460 قضایا وفتاوى فقھیة معاصرة FQH 
                                                            

  
 - ت معتمدة یختارھا الطالب من المواد التالیة:) ساعا9المتطلبات  االختیاریة  (  –ب 

 رمز المساق ورقمھ اسم المساق الساعات المعتمدة

  IEB 220 مبادئ االقتصاد اإلسالمي 3

 FQH 201 أحكام طلب العلم وآدابھ 3

  IEB 211  معامالت إسالمّیة اقتصادّیة معاصرة  3

 ASL 313 تفسیر آیات اإلحكام 3

  ISS 335  الخطابة والوعظ  3

 434FQH دراسة نصیھ من كتب الفقھ وأصولھ 3

 FQH 437 أصول فقھ ( التعارض والترجیح ) 3

  ASL 320 ودراسة االسانید تخریج األحادیث النبویة 3

  438FQH المصطلح الفقھي  3

 ASL 420 شرح أحادیث األحكام 3

نصوص من الدراسات اإلسالمّیة   3
  ISS  433  باإلنجلیزّیة
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  المساقات التي یطرحھا قسم الفقھ وأصولھ

 رمز المساق ورقمھ اسم المساق الساعات المعتمدة
 101FQH المدخل إلى التشریع اإلسالمي ومقاصده 3

 FQH 102 فقھ الطھارة والصالة 3

 130FQH 1القواعد اللغویة في أصول الفقھ /  3

 FQH 200 عاوضات والتوثیقاتالمفقھ  3

 FQH 201 أحكام طلب العلم وآدابھ 3

 203FQH فقھ الصیام والزكاة والحج 3

 FQH 210 عقد الزواج في الفقھ والقانون 3

 211FQH فقھ االحوال الشخصیة 3

 221FQH فقھ الجھاد والعالقات الدولیة 3

 FQH 230 أصول الفقھ ( المصادر االصلیة ) 3

 231FQH ل الفقھعلم أصو 3

 FQH 232 2القواعد اللغویة في أصول الفقھ /  3

 250FQH المصادر االلكترونیة للعلوم الشرعیة 3

 FQH 301 المشاركات والتبرعاتفقھ  3

 FQH 302 اإلسالميأحكام المعامالت في الفقھ  3

 304FQH فقھ االیمان والنذور واالطعمة 3

 FQH 310 فرق الزواج في الفقھ والقانون 3

 311FQH أحكام التركات والمواریث 3

 321FQH نظام الحكم واالدارة في االسالم 3

 FQH 330 أصول الفقھ ( المصادر التبعیة ) 3

 422FQH فقھ العقوبات 3

 431FQH الفقھ المقارن 3

 FQH 433 النظریات الفقھیة 3

 434FQH دراسة نصیھ من كتب الفقھ وأصولھ 3

 FQH 435 طرق اسنباط االحكام ) أصول الفقھ ( 3

 436FQH القواعد الفقھیة 3

 FQH 437 أصول فقھ  ( التعارض والترجیح ) 3

  438FQH  المصطلح الفقھي  3

 FQH 440 فقھ القضاء وأصول المحاكمات الشرعیة 3

 FQH 460 قضایا وفتاوى فقھیة معاصرة 3
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 أعضاء ھیئة التدریس في قسم الفقھ وأصولھ

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي لرتبھا االسم
 damrah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالجليل زهير عبدالجليل ضمره

 rahhal@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عالءالدين حسين صديق رحال
 fakeer@yu.edu.jo دكتوراه استاذ اسامه علي مصطفى الفقير الربابعه

 rababah@yu.edu.jo وراهدكت استاذ عبداهللا محمد سعيد ربابعه
 tlafha@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد محمود احمد طالفحه

 kharabsheh_a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالرؤوف مفضي حسين خرابشه
 Al-Ibrahim@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد عقله علي االبراهيم

 albdarnah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبداهللا محمد االحمد البدارنة
 h.dawood@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك هايل عبدالحفيظ يوسف داود

 kinane@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك اشرف محمود عقلة بني كنانه
 osama.adnan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك اسامه عدنان عيد الغنميين
 qdah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك زكريا محمد فالح القضاه

 ibraheem_j@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ابراهيم محمد ابراهيم الجوارنه
 safiyeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك صفيه علي احمد الشرع

 Adam@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ادم نوح علي معابده
 niebal.etoum@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نيبال محمد ابراهيم العتوم

 firas.a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد فراس عبدالحميد احمد الشايب
 abdelmohdi.ajlouni@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبدالمهدي محمد سعيد احمد العجلوني

 yousef.a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد يوسف عبداهللا محمد الشريفين
 samira@yu.edu.jo دكتوراه ذ مساعداستا سامرة محمد حامد العمري

 runda@yu.edu.jo ماجستير مدرس رنده عبدالكريم عبدالحفيظ العمري
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 قسم أصول الدين

امعي    مع  القسم  أنشئ س    92/1993مطلع العام الج ن مجل رار م ادیمیین        بق مین أك اء قس ذي یقضي بإنش داء ال ي    العم ف

 م.1992قبلوا بعد عام   الذین  والمستجدین  لقدامىا  طلبتھ  القسم  استقبل  الكلیة، وبذلك

ول    ي أص الوریوس ف ة البك م درج نح القس ان        یم ار االمتح دین مس ول ال ي أص تیر ف ة الماجس نح درج ا یم دین، كم ال

  ودرجة دكتوراه الفلسفة في التفسیر وعلوم القرآن وفي الحدیث الشریف وعلومھ.  الشامل

ة   ویسھم القسم كباقي أقسام الكلیة ف ة للكلی اطات العام اء      ي النش ي، كإحی ة والمجتمع المحل ي      والجامع ة ف المناسبات الدینی

ة    ي للكلی وم العلم ا         المساجد والمدارس واألندیة، وخطب الجمعة والی دورات المتخصصة، كم دوات وال ي الن اركة ف والمش

اظرة   ام المن ع األقس ة م ة تعاونی ات أكادیمی رتبط بعالق رى   ی ات األخ ي الجامع ادل  ف رین  كتب ائذة الزائ راف   االس واإلش

ى  ي                عل ع المجتمع المحل ل م اون والتكام ور التع ي مد جس ھم ف ذي یس ر ال تھا، األم ا ومناقش ات العلی ة الدراس رسائل طلب

  والجامعي.

ھ مخت      د، ویتبع ظ والتجوی تالوة والحف یم ال رات  ویضم القسم تحت جناحھ برنامج القرآن الكریم الذي یشرف على عملیة تعل ب

  ویجري التخطیط حالیا لجعل برنامج القرآن الكریم نواة لقسم القراءات القرآنیة مستقبال إن شاء اهللا تعالى. ،التالوة

  

Usul.dept@yu.edu.jo  

  5452فرعي  0096227211111ھاتف 
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  الخطة الدراسية لقسم أصول الدين ملرحلة البكالوريوس

  .فما بعد 2016/2017 تطبق على الطلبة المقبولین للعام الجامعي

  تمنح درجة البكالوریوس في تخصص "أصول الدین" في كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة بعد إتمام المتطلبات التالیة:

وتعدیالتھا   1991) لسنة 2الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات منح درجة  البكالوریوس في جامعة الیرموك رقم ( أوال:

  0م1976) لعام 76ح الدرجات العلمیة والشھادات في جامعة الیرموك رقم (الصادرة بموجب نظام من

  ) ساعة معتمدة كما یلي:27متطلبات الجامعة المنصوص علیھا في التعلیمات المذكورة ( ثانیًا:

  ) ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:12یدرسھا جمیع طلبة الجامعة ویخصص لھا (  متطلبات إجباریة:أ. 

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق ساقرمز الم

AL 101  3 1لغة عربیة  
EI 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  
PS 102 3 التربیة الوطنیة  

MILT 100 3 علوم عسكریة  
EL 099  استدراكي استدراكي –مھارات لغة إنجلیزیة   
AL 099  استدراكي استدراكي –لغة عربیة  

COMP 099 استدراكي استدراكي – مھارات حاسوب  
  

التقدم لالمتحان في اللغة العربیة واللغة االنجلیزیة والحاسوب على أن یسجل الذي یخفق في النجاح في أي  -

  ) خارج خطتھ الدراسیة وھذه المساقات ھي: 099من ھذه االمتحانات مساقًا استدراكیًا (

- )EL 099   ة ة انجلیزی ة /   ) لAL 099استدراكي (  –) مھارات لغ ة عربی ) COMP 099استدراكي (  1غ

  مھارات حاسوب استدراكي.

ب مساق (      - درس الطال راءة  ASL 99التقدم المتحان مستوى في القراءة والتالوة وفي حالة الرسوب ی ) الق

  .استدراكي والتالوة

   

  :) ساعة معتمدة یختارھا الطالب من خارج كلیتھ15ویخصص لھا ( متطلبات اختیاریة:.  ب 

  ).ثاركلیة اآل مساقات اإلنسانیة (وتوّطن في قسم المساقات الخدمیة اإلنسانیة /ال .1

 رمز المساق ورقمھ اسم المساق الساعات المعتمدة

 HUM 101 الثقافة اإلعالمیة 3

  HUM 102  المواطنة واالنتماء  3

 HUM 103 اإلسالم فكر وحضارة 3

 HUM109  النظم اإلسالمیة  3

  HUM 104 الفن والسلوك 3

  HUM 105  إسھام األردن في الحضارة اإلنسانیة  3

 HUM 106 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 3
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 رمز المساق ورقمھ اسم المساق الساعات المعتمدة
  HUM 107  حقوق اإلنسان  3

  HUM 108  مھارات التفكیر  3
  

  كلیة العلوم). المساقات اإلنسانیة (وتوّطن في قسم المساقات الخدمیة العلمیة / - ب
  

 المساق ورقمھرمز  اسم المساق الساعات المعتمدة

  SCI 101 البیئة والصحة العامة 3

  SCI 102  تكنولوجیا المعلومات والمجتمع  3

 SCI 103 اللیاقة البدنیة للجمیع 3

  SCI 104 مھارات التواصل الفّعال 3

  SCI 105  الطاقة المتجدِّدة  3

 SCI 106 اإلدارة وتنمیة المجتمع 3

  SCI 107  البحث العلمي  3
  
  

ًا: ةمتطلب ثالث ریعة             ات الكلی ة الش ي كلی دین ف ول ال ص أص الوریوس تخص ة البك یة لدرج ة الدراس ي الخط ة ف المبین

  -) ساعة معتمدة كما یأتي:24والدراسات اإلسالمیة (

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمھ

SCI 108 3  مھارات حاسوب  

ASL110  3 علوم القرآن الكریم  

FQH101  3 المدخل إلى التشریع اإلسالمي ومقاصده  

ASL120  3 المدخل إلى السنة النبویة وعلومھا  

FQH102  3 فقھ الطھارة والصالة  

ISS130  3 المدخل إلى الدعوة واإلعالم اإلسالمي  

ISS200 3 أسالیب البحث ومصادر الدراسات اإلسالمیة  

ASL111  التالوة والحفظ  
  1 )ساعتان عملي2 ساعة نظري،1(

ASL210  التالوة والحفظ  
 ASL111 1 )ساعتان عملي2 ساعة نظري،1(

ASL310 التالوة والحفظ  
 ASL210 1 )ساعتان عملي2 ساعة نظري،1(
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  -) ساعة معتمدة وفق ما یلي:81ویخصص لھا ( رابعأ: متطلبات القسم

  :) ساعة معتمدة على النحو اآلتي72المتطلبات اإلجباریة ( -أ

 رمز المساق ورقمھ اسم المساق الساعات المعتمدة المتطلب السابق

 ASL112 تفسیر القرآن الكریم بالَمنقول 3 

  FQH203  فقھ الصیام والزكاة والحج  3  

 FQH130 1القواعد اللغویة في أصول الفقھ /  3 

  ASL121 السیرة النبویة وأعمال الخلفاء الراشدین 3  

 ASL122 بعین النوویةدراسة تحلیلیة لألر  3 

  ASL130  المدخل إلى العقیدة اإلسالمیة  3 

 ASL211 تفسیر القرآن الكریم بالَمعقول 3  

  FQH211  فقھ األحوال الشخصیة  3  

  FQH231  علم أصول الفقھ  3 

  ASL220 دراسات في أحادیث الصحیحین 3 

ASL130 3 االیمان باهللا تعالى والقدر ASL230 

  ASL311 في القرآن والسنة أسالیب البیان 3 

  ASL312 إعجاز القرآن الكریم 3 

  ISS316  أسالیب تدریس العلوم الشرعیة  3 

  IEB211  معامالت اقتصادیة إسالمیة معاصرة  3 

  ASL320  تخریج األحادیث النبویة ودراسة األسانید  3 

ASL130 3 النبوات والسمعیات ASL330  

ASL130 3 الفرق اإلسالمیة ASL336  

  ASL410 مناھج المفسرین 3 

 ASL413 تفسیر تحلیلي  3 

  ASL426 شرح أحادیث األحكام 3 

 ASL428 مناھج المحدثین 3 

ASL130 3 مقارنة األدیان ASL430 

  ASL431 تیارات فكریة معاصرة 3 
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 - تیة :) ساعة معتمدة یختارھا الطالب من المواد اآل9المتطلبات  االختیاریة  (     –ب 

 رمز المساق ورقمھ اسم المساق الساعات المعتمدة

 IEB220 مبادئ االقتصاد  اإلسالمي 3

  FQH232  2/ القواعد اللغویة في أصول الفقھ  3

 FQH250 المصادر االلكترونیة للعلوم الشرعیة 3

 ASL221 الھدي النبوي في األدب والرقاق 3

  ASL212  القصص القرآني  3

  ASL213  رآناألخالق في الق  3

 ISS322  األسرة والتحدیات المعاصرة  3

  FQH304  فقھ اإلیمان النذور واألطعمة  3

 FQH311 أحكام التركات والمواریث 3

  ASL313  تفسیر آیات األحكام  3

 FQH422 فقھ العقوبات 3

  ASL314  دراسات معاصرة في التفسیر  3

 ASL321 دراسات معاصرة في السنة النبویة 3

  ASL322  ز العلمي في الحدیث النبوي الشریفاإلعجا  3

  ASL323  أحادیث البیوع 3

 ASL412 دراسة نصیة من كتب التفسیر  3

 ASL414  نصوص من التفسیر والحدیث باللغة اإلنجلیزیة  3

  ASL437 أحادیث الفتن وأشراط الساعة  3

 ASL332  أدیان وفرق  3

 FQH302 أحكام المعامالت في الفقھ اإلسالمي 3
  
  

  المواد التي یطرحھا قسم أصول الدین
 

 رمز المساق ورقمھ اسم المساق الساعات المعتمدة

  ASL110 علوم القرآن الكریم 3

  ASL111 ساعتان عملي )2ساعة نظري، 1(  التالوة والحفظ 1

  ASL112 تفسیر القرآن الكریم بالَمنقول 3

 ASL120 المدخل إلى السنة النبویة وعلومھا 3

 ASL121 النبویة وأعمال الخلفاء الراشدین السیرة 3

  ASL122 دراسة تحلیلیلة لألربعین النوویة 3

  ASL130  المدخل إلى العقیدة اإلسالمیة 3

 ASL210 ساعتان عملي )2ساعة نظري، 1(  التالوة والحفظ 1
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 رمز المساق ورقمھ اسم المساق الساعات المعتمدة

  ASL211 تفسیر القرآن الكریم بالَمعقول 3

  ASL212  القصص القرآني  3

  ASL213  رآناألخالق في الق  3

  ASL220 دراسات في أحادیث الصحیحین 3

  ASL221 الھدى النبوي في األدب والرقاق 3

 ASL230 اإلیمان باهللا تعالى والقدر 3

 ASL310 ساعتان عملي )2ساعة نظري، 1(  التالوة والحفظ 1

  ASL311 أسالیب البیان في القرآن والسنة 3

 ASL312 إعجاز القرآن الكریم 3

  ASL313 ر آیات األحكامتفسی 3

  ASL314  دراسات معاصرة في التفسیر  3

  ASL320  تخریج األحادیث النبویة ودراسة األسانید  3

  ASL321  دراسات معاصرة في السنة النبویة  3

  ASL322  اإلعجاز العلمي في الحدیث النبوي الشریف  3

  ASL323  أحادیث البیوع  3

  ASL330 النبوات والسمعیات 3

 ASL331 اإلسالمیة الفرق 3

  ASL332 أدیان وفرق 3

  ASL410 مناھج المفسرین 3

  ASL412 دراسة نصیة من كتب التفسیر 3

  ASL413 تفسیر تحلیلي 3

  ASL414  نصوص من التفسیر والحدیث باللغة اإلنجلیزیة  3

  ASL420 شرح أحادیث األحكام 3

 ASL421 مناھج المحدثین 3

  ASL422  عةأحادیث الفتن وأشراط السا  3

 ASL430 مقارنة األدیان 3

 ASL431 تیارات فكریة معاصرة 3
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 أصول الدین قسمأعضاء ھیئة التدریس في 

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 mtawalbeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد عبدالرحمن احمد طوالبه

 khader@yu.edu.jo دكتوراه استاذ زكريا علي محمود الخضر
 mmalkawi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد احمد محمد عبدالقادر

 Shihadah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ شحادة احميدي البخيت العمري
 Hussein_j@yu.edu.jo دكتوراه استاذ حسين جابر موسى بنى خالد

 Alomari_m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد علي قاسم العمري
 abdullah-swalmah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مرحول سالم السوالمهعبداهللا 

 mk.omari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد خير حسن محمد العمري
 shouha@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك خالد نواف احمد الشوحة
 saeedb@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك سعيد محمد علي بواعنه

 Shatnawi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك علي شطناوييحيى ضاحي 
 mansourm@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك منصور محمود حسن ابوزينه

 Almohammad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد زهير عبداهللا المحمد
 Mohammado@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد عوده احمد الحوري

 aljamal@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك بدالعزيز الجملمحمد احمد ع
 a.m.basal@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبدالرزاق موسى عبدالرحمن ابوالبصل

 yziot@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك يوسف محمد صالح زيوت
 mhawari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد رضا حسن الحوري

 haifa.ziadah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد يوسف الزيادة هيفاء مصطفى
 ahmad.manai@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد عبدالمولى رويجي مناعي
 raed.said@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رائد سعيد احمد بني عبدالرحمن

 najah.az@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نجاح محمد حسين العزام
 abdulrazak@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبدالرزاق احمد اسعد رجب

 nsharyri@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نذير نبيل عبدالحميد الشرايري
 khalida@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد خالد محمد محمود الشرمان

 eman.banyamer@yu.edu.jo ماجستير مدرس ايمان محمد امين حسن بني عامر
 abdulelah.jboor@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبد االله صالح عطا اهللا الجبور

 hosam.k@yu.edu.jo ماجستير مدرس حسام خالد محمد السقار
 salam.o@yu.edu.jo ماجستير مدرس سالم جميل عبداهللا العمري

 anwar.a@yu.edu.jo ماجستير مدرس انوار زين الدين سالم ابو دلو
 huwaida@yu.edu.jo ماجستير مدرس هويدا احمد قاسم الخطيب
 omari.m@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد احمد محمد العمري
 haithamd@yu.edu.jo ماجستير مدرس هيثم سليمان حسن الدهون
 mshamali@yu.edu.jo ماجستير مدرس مأمون عمر محمد الشمالي
 nasr@yu.edu.jo ماجستير مدرس سميره طاهر محمد نصر
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  قسـم االقتصــاد واملصارف اإلسالمــية

م. لتلبیة الحاجة إلى 8/1/2001) تاریـــــــخ 1/2001أنشئ قسم االقتصاد والمصارف اإلسالمیة بقرار مجلس العمداء رقم (

وم الشریعة،  متخصصین في االقتصاد اإلسالمي والمصارف اإلسالمیة ممن یجمعون بین المعرفة في علوم االقتصاد وعل

ي                 ى المستوى المحل ھ عل ام ب د االھتم ھ، وتزای ائلھ وأحكام بعض مس ة ل اذج التطبیقی م وظھور النم ذا العل خاصة بعد نمو ھ

 .واإلسالمي والعالمي

ھ مركز الدراسات اإلسالمیة               ن قبل ات اإلسالمیة وم ھ والدراس م الفق ان قس د ك ا فق ات العلی نح درجة    –وبالنسبة للدراس یم

في االقتصاد اإلسالمي منذ أكثر من عشر سنوات إال أن القسم الحالي أصبح یمنح درجة الماجستیر في االقتصاد الماجستیر 

ارف اإلسالمیة  ـداء      والمص س العمــــــ رار مجل در ق ث ص المیة ، حی ارف اإلس اد والمص ي االقتص دكتوراه ف ة ال ودرج

 ء برنامج الدكتوراه في االقتصاد والمصارف اإلسالمیة.م المتضمن إنشا27/8/2001) تاریخ 31/2001رقــــــــــم ( 

د اهللا   الح عب یخ ص ي الش المیة كرس ارف اإلس اد والمص م االقتص ن قس م    یحتض ح القس المي. ویطم اد اإلس ل لالقتص كام

  .باستقطاب نخبة ممیزة من خبراء االقتصاد والمصارف اإلسالمیة خالل األعوام القادمة

  

Islamiceco.dept@yu.edu.jo  

  5512 فرعي 0096227211111ھاتف 
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 الخطة الدراسية لقسم االقتصاد واملصارف اإلسالمية ملرحلة البكالوريوس

   فما بعد 2016/2017تطبق على الطلبة المقبولین للعام الجامعي 

ات اإلسالمی       ریعة والدراس ة الش ي كلی د  تمنح درجة البكالوریوس في تخصص " االقتصاد والمصارف اإلسالمیة  " ف ة بع

  إتمام المتطلبات التالیة:

وتعدیالتھا   2008) لسنة 6الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات منح درجة  البكالوریوس في جامعة الیرموك رقم ( أوال:

  .م1976) لعام 76لصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمیة والشھادات في جامعة الیرموك رقم (ا

  ) ساعة معتمدة كما یلي: 27علیھا في التعلیمات المذكورة ( متطلبات الجامعة المنصوص ثانیًا:

  - أ.  متطلبات إجباریة:
  - ) ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي :12یدرسھا جمیع طلبة الجامعة ویخصص لھا ( 

 ابقسالمتطلب  عدد الساعات اسم المساق رمز المساق
AL 101  3 1لغة عربیة  
EI 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  
PS 102 3 التربیة الوطنیة  

MILT 100 3 علوم عسكریة  
EL 099  مھارات لغة إنجلیزیة– 

   استدراكي إستدراكي.
AL 099  استدراكي استدراكي –لغة عربیة  

COMP 099  استدراكي إستدراكي. –مھارات حاسوب  
  

أن یسجل الذي یخفق في النجاح في أي من ھذه التقدم لالمتحان في اللغة العربیة واللغة االنجلیزیة والحاسوب على  -

  ) خارج خطتھ الدراسیة وھذه المساقات ھي: 099االمتحانات مساقًا استدراكیًا (

)EL 099    ة ة انجلیزی ارات لغ ة /   AL 099استدراكي (  –) مھ ة عربی ارات  COMP 099استدراكي (  1) لغ ) مھ

  حاسوب استدراكي .

تالوة   ASL 99التالوة وفي حالة الرسوب یدرس الطالب مساق ( التقدم المتحان مستوى في القراءة و - راءة وال ) الق

   .استدراكي

  
على النحو   خارج كلیتھ في أحد المجاالت  ) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من15تخصص لھا ( ب.  متطلبات اختیاریة:

  التالي:
 عدد الساعات المساقات اإلنسانیة رمز المساق
Hum 101 3 میةالثقافة اإلعال 
Hum 102 3 المواطنة واالنتماء 
Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 
Hum 104 3 الفن والسلوك 
Hum 105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 
Hum 107 3 حقوق اإلنسان 
Hum 108 3 مھارات التفكیر 
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 عدد الساعات علمیةالمساقات ال رمز المساق
Sci 101 3 البیئة والصحة العامة 
Sci 102 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 
Sci 103 3 اللیاقة البدنیة للجمیع 
Sci 104 3 مھارات التواصل الفعال 
Sci 105 3 الطاقة المتجددة 
Sci 106 3 اإلدارة وتنمیة المجتمع 
Sci 107 3 البحث العلمي 

  
  

بات الكلیة المبینة في الخطة الدراسیة لدرجة البكالوریوس في  تخصص  االقتصاد والمصارف اإلسالمیة  في  متطل ثالثا:

 - ) ساعة معتمدة كما یلي :24كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة (

الساعات  اسم المساق رمز المساق ورقمھ
 المتطلب السابق المعتمدة

SCI 108 3  مھارات حاسوب  
ASL 110 3 م القرآن الكریمعلو  
ASL 120 3 المدخل إلى السنة النبویة وعلومھا  
ASL 111  )  1 ساعات عملي ) 3التالوة والحفظ  
ASL 210  ) 1 ساعات عملي ) 3التالوة والحفظ ASL 111 
ASL 310  )  1 ساعات عملي ) 3التالوة والحفظ ASL 210 
FQH 101 3 المدخل إلى التشریع اإلسالمي ومقاصده  
FQH 102  3 فقھ الطھارة والصالة  
ISS 130  3 المدخل إلى  الدعوة واإلعالم اإلسالمي  
ISS 200 3 أسالیب البحث ومصادر الدراسات اإلسالمیة  

  
  
  

  - ) ساعة معتمدة وفق ما یلي :81رابعأ: متطلبات القسم ویخصص لھا (
  لي :) ساعة معتمدة على النحو التا69المتطلبات اإلجباریة ( -أ

 رمز المساق ورقمھ اسم المساق الساعات المعتمدة المتطلب السابق
 IEB 121 مبادئ االقتصاد والمصارف اإلسالمیة 3 

ECON 101 3 مدخل إسالمي إلى النظریة االقتصادیة  الكلیة IEB 221 
ECON 102 3 مدخل إسالمي إلى النظریة االقتصادیة  الجزئیة IEB 222 

IEB 121 3 القتصادي والمصرفي في اإلسالمالفكر ا IEB 223 
 IEB 231 المالیة العامة في اإلسالم 3 

ECON 101 3 اقتصادیات النقود في اإلسالم IEB 321 
ECON 101 3 اقتصادیات الزكاة والوقف  IEB 331 

IEB 221 3 التنمیة والتخطیط في اإلسالم IEB 332 
IEB 221 3 االقتصاد الدولي اإلسالمي IEB 333 
IEB 121  
FQH 301 3 العمیات المصرفیة اإلسالمیة IEB 342 

FQH 301 3 التمویل واالستثمار في اإلسالم IEB 431 
ACC101  
IEB 342 3 محاسبة المؤسسات المالیة اإلسالمیة IEB 441 

FQH 301 3 األسواق المالیة والنقدیة IEB 442 
IEB 342 3 الرقابة على المصارف اإلسالمیة IEB 445 
FQH 301 3 التأمین والشركات اإلسالمیة IEB 446 
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 رمز المساق ورقمھ اسم المساق الساعات المعتمدة المتطلب السابق
IEB 431 3 دراسة الجدوى االقتصادیة من منظور إسالمي IEB 432 

 FQH 200 فقھ المعاوضات والتوثیقات 3 
  FQH 301 فقھ المشاركات والتبرعات 3 
 ECON 101 مبادئ االقتصاد الكلي 3 
 ECON 102 مبادئ االقتصاد الجزئي 3 
 ECON 105 دئ في االقتصاد الریاضيمبا 3 
  ACC 101 )1مبادئ في المحاسبة ( 3 
 STAT107  اإلحصاء لطلبة االقتصاد واإلدارة 3 

  
  - ) ساعة معتمدة یختارھا الطالب من المواد التالیة :12(  االختیاریة  المتطلبات   –ب 

 رمز المساق ورقمھ اسم المساق الساعات المعتمدة  المتطلب السابق
 IEB 324 لنقود والمكاییل واألوزانا 3  

SCI 108  3 تطبیقات حاسوبیة في المالیة اإلسالمیة  IEB 330  
ECON 101  3  اقتصادیة معاصرة في العالم اإلسالميمشكالت IEB 338 

IEB 121  3 التسویق المصرفي اإلسالمي IEB 341 
ECON 102  3 االقتصاد االجتماعي في اإلسالم IEB 430 

IEB 121  3 إدارة المخاطر من منظور إسالمي  IEB 444  
FQH 301  3 التطبیقات الحدیثة في االقتصاد اإلسالمي IEB 447 
IEB 342  3 الھندسة المالیة اإلسالمیة  IEB 449  

 ASL 130 المدخل إلى العقیدة اإلسالمیة 3  
  FQH 203  فقھ الصیام والزكاة والحج 3  
  FQH 231  علم أصول الفقھ 3  
 FQH 436 عد الفقھیةالقوا 3  

  
  

  المواد التي یطرحھا القسم
 رمز المساق ورقمھ اسم المساق
IEB 121 مبادئ االقتصاد والمصارف اإلسالمیة  
IEB 211 معامالت اقتصادیة إسالمیة معاصرة  
IEB 220 مبادئ االقتصاد اإلسالمي  
IEB 221 مدخل إسالمي إلى النظریة االقتصادیة  الكلیة  
IEB 222 ل إسالمي إلى النظریة االقتصادیة  الجزئیةمدخ  
IEB 223 الفكر االقتصادي والمصرفي في اإلسالم  
IEB 231 المالیة العامة في اإلسالم  
IEB 321 اقتصادیات النقود في اإلسالم  
IEB 324 النقود والمكاییل واألوزان  
IEB 330 تطبیقات حاسوبیة في المالیة اإلسالمیة  
IEB 331 ت الزكاة والوقفاقتصادیا  
IEB 332 التنمیة والتخطیط في اإلسالم  
IEB 333 االقتصاد الدولي اإلسالمي  
IEB 338 مشكالت اقتصادیة معاصرة  في العالم اإلسالمي  
IEB 341 التسویق المصرفي اإلسالمي  
IEB 342 العملیات المصرفیة اإلسالمیة  



 
 

305 
 

 رمز المساق ورقمھ اسم المساق
IEB 430 االقتصاد االجتماعي في اإلسالم  
IEB 431 التمویل واالستثمار في اإلسالم  
IEB 432 دراسة الجدوى االقتصادیة من منظور إسالمي  
IEB 441 محاسبة المؤسسات المالیة اإلسالمیة  
IEB 442 األسواق المالیة والنقدیة في اإلسالم  
IEB 444 إدارة المخاطر من منظور إسالمي  
IEB 445 الرقابة على المصارف اإلسالمیة  
IEB 446 التأمین والشركات اإلسالمیة  
IEB 447 التطبیقات الحدیثة في االقتصاد اإلسالمي  
IEB 449 الھندسة المالیة اإلسالمیة  

  
  
  

  االقتصاد والمصارف اإلسالمیة قسمأعضاء ھیئة التدریس في 

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 amousa@yu.edu.jo توراهدك استاذ عبدالناصر موسى عبدالرحمن ابوالبصل

 alsaad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد محمد احمد السعد
 sabhany@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالجبار حمد  عبيد

 mohammad.o@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد علي محمد العمري
 zakariya@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك زكريا سالمه عيسى شطناوي

 eobadh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ابراهيم عبدالحليم محمود عباده
 amer.y@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عامر يوسف محمد العتوم

 e_barakat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عماد رفيق خالد بركات
 shadi.h@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد شادي خليفة محمد االحمد

 mefleh.jarrah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ح فيصل مفلح الجراحمفل
 ahmad.k@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد سليمان محمود خصاونه

 kulood.t@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد خلود احمد محمود طنش
 abdalla.badarin@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبداهللا محمد خلف البدارين

 amjad.s@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد امجد سالم قويدر لطايفه
 najeeb.k@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نجيب سمير نجيب خريس

 maysaa.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ميساء منير حسن ملحم
 adnanr@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عدنان محمد يوسف ربابعة

 m.b.eisa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ود النجي بني عيسىمحمد محم
 nesreen@yu.edu.jo ماجستير مدرس نسرين ماجد حسن دحيله
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  قسم الدراسات اإلسالمية

م       أنشئ قسم ي جلستھ رق داء ف اریخ   2000/ 1الدراسات اإلسالمیة بقرار مجلس العم ھ     8/1/2001بت ت جناحی م تح لیض

  :تخصصات ثالثة

  .اإلسالمیة  : تخصص التربیةأوًال

  .اإلسالمي  واإلعالم  : تخصص الدعوة ثانیًا

  .ثالثًا : تخصص الدراسات األسریة

م درجة              نح القس ذا یم ًا لھ ًا وتطبیق ًا وعالمی ًا وعربی ا محلی ة للحاجة الماسة إلیھ ھذا وجاء فتح ھذه التخصصات الجدیدة تلبی

ي ثال     ات اإلسالمیة ف ي الدراس دعوة واإلعالم          البكالوریوس ف ریة وال ات األس ة اإلسالمیة، الدراس ي: التربی ارات ھ ة مس ث

  .اإلسالمي. كما یمنح درجة الماجستیر والدكتوراه في التربیة اإلسالمیة

 .یطرح القسم مساقین ضمن متطلبات الجامعة االختیاریة ھما مساق نظام األسرة في اإلسالم ومساق مفاھیم إسالمیة أساسیة

  

Islamicstudies.dept@yu.edu.jo  

  5264 فرعي 0096227211111ھاتف 
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 الخطة الدراسية لقسم الدراسات اإلسالمية ملرحلة البكالوريوس 

المیة     ات اإلس ص الدراس ي تخص الوریوس ف ة البك نح درج ة  تم اراتھ الثالث ات   بمس ریعة والدراس ة الش ي كلی ف

  اإلسالمیة بعد إتمام المتطلبات التالیة:

روط ا  أوال: م (    الش وك رق ة الیرم ي جامع الوریوس ف ة  البك نح درج ات م ي تعلیم ا ف وص علیھ نة 6لمنص ) لس

م (     2008 وك رق ة الیرم ي جامع ھادات ف ة والش درجات العلمی نح ال ام م ب نظ ادرة بموج دیالتھا الص ) 76وتع

  .م1976لعام 

  تمدة. ) ساعة مع27متطلبات الجامعة المنصوص علیھا في التعلیمات المذكورة وھي ( :ثانیًا
  

الم       دعوة واإلع المیة، وال ة اإلس ة: التربی اراتھ الثالث المیة بمس ات اإلس امج الدراس یة لبرن ة الدراس ون الخط تتك

  اإلسالمي، والدراسات األسریة، من المتطلبات التي یبینھا الجدول التالي: 

   اسم المساق الساعات المعتمدةمجموع 

  .1 اإلجباریة متطلبات الجامعة 12

  .2 االختیاریة بات الجامعةمتطل  15

  .3  متطلبات الكلیة  24

  .4  للتخصص المشتركة المتطلبات اإلجباریة  48

  .5 المتطلبات اإلجباریة للمسار 21

  .6  الختیاریة للتخصصالمتطلبات ا  12

    المجموع 132
  

  :داللة رمز المساق في الخطة الدراسیة
 رمز المساق داللتھ
إلسالمیة مساق یطرحھ قسم الدراسات ا  ISS 

 FQH مساق یطرحھ قسم الفقھ وأصولھ 
 ASL مساق یطرحھ قسم أصول الدین

 IEB مساق یطرحھ قسم االقتصاد والمصارف اإلسالمیة
 

  :داللة رقم المساق في الخطة الدراسیة
 رمز المساق داللتھ

 خانة المئات مستوى المساق
) مجال الدراسات اإلسالمیة العامة0(  

 
 

راتخانة العش  

) مجال التربیة اٍإلسالمیة1(  
) مجال الدراسات األسریة2(  

) مجال الدعوة واإلعالم اإلسالمي3(  
 خانة اآلحاد ترتیب المساق في المجال
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  ) ساعة معتمدة وتشمل:27تخصص لھا (  :متطلبات الجامعـة .1

  على النحو التالي:) ساعة معتمدة 12تخصص لھا ( متطلبات اجباریة: أوال:

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق
AL 101  1لغة عربیة  3  
El 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  
PS 102 3 التربیة الوطنیة  

MILT 100 3 علوم عسكریة  
EL 099  إستدراكي. –مھارات لغة إنجلیزیة   استدراكي 
AL 099  استدراكي –لغة عربیة   استدراكي 

COMP 099  إستدراكي. –مھارات حاسوب   استدراكي 
  

ب    SCI 108(سابقًا) في الخطط الجدیدة  100* سیكون ترمیز مساق مھارات حاسوب ن.ح  ھ متطل علمًا بأن

  .إجباري كلیة للكلیات اإلنسانیة

  

ة اال  متطلباتثانیا:  ة: الجامع ا (    ختیاری اع 15تخصص لھ ن     ة) س ب م ا الطال دة یختارھ ي أ    معتم ھ ف ارج كلیت حد  خ

  على النحو التالي: المجاالت

رمز المساق    عدد الساعات المساقات اإلنسانیة 
Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 
Hum102 3 المواطنة واالنتماء 
Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 
Hum 104 3 الفن والسلوك 
Hum 105  في الحضارة اإلنسانیة األردنإسھام  3 
Hum 106 ثقافات اإلنسانیةمقدمة في دراسة ال  3 
Hum 107 3 حقوق اإلنسان 
Hum 108 3 مھارات التفكیر 
 عدد الساعات المساقات العلمیة رمز المساق
Sci 101 3 البیئة والصحة العامة 
Sci 102 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 
Sci 103 3 اللیاقة البدنیة للجمیع 
Sci 104 3 مھارات التواصل الفعال 
Sci 105 3 الطاقة المتجددة 
Sci 106 3 اإلدارة وتنمیة المجتمع 

Sci 107 3 البحث العلمي 
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  :) ساعة معتمدة24ثالثا: متطلبات الكلیة وھي (
 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمھ

SCI 108 ب مھارات الحاسو  3  
ASL   110   3 علوم القرآن الكریم 
FQH  101 3 المدخل إلى التشریع اإلسالمي ومقاصده  
ASL   120   3 المدخل إلى السنة النبویة وعلومھا 
FQH 102  طھارة والصالةفقھ ال  3   
ISS  130   3 المدخل إلى  الدعوة واإلعالم اإلسالمي 
ISS   200   3 أسالیب البحث ومصادر الدراسات اإلسالمیة 
ASL  111 عات عملي )سا 3التالوة والحفظ  (    1  
ASL   210 ساعات عملي ) 3التالوة والحفظ (    1 ASL  111  
ASL   310 ساعات عملي ) 3التالوة والحفظ  (    1 ASL  210  

  
  -) ساعة معتمدة على النحو اآلتي :81رابعًا : متطلبات التخصص ویخصص لھا (

 ) ساعة معتمدة.48للتخصص ( المشتركة المتطلبات اإلجباریة .1

  ) ساعة معتمدة.21ات اإلجباریة للمسار (المتطلب .2

 .) ساعة معتمدة12المتطلبات االختیاریة للتخصص ویخصص لھا ( .3

 ) ساعة معتمدة:48للتخصص (المشتركة المتطلبات اإلجباریة  .1
اسم المساق             الساعات المعتمدة  رمز المساق ورقمھ 

ISS  111 المدخل إلى التربیة اإلسالمیة 3  
الصیام والزكاة والحجفقھ  3  FQH  203 
ASL  121 السیرة النبویة وإعمال الخلفاء الراشدین  3  
ASL  130 المدخل إلى العقیدة اإلسالمیة 3  
 FQH  231 علم أصول الفقھ 3
ISS  222 اإلرشاد األسري في اإلسالم 3  
ISS  231 اإلعالم الدعوي 3  
ISS  232 قواعد الدعوة وفنونھا 3  
العالم اإلسالميحاضر  3  ISS  304  
ISS  310 المضامین التربویة في الكتاب والسنة 3  
ISS  312 البحث المیداني في الدراسات اإلسالمیة 3  
ISS  316 أسالیب تدریس العلوم الشرعیة 3  
ISS  322 األسرة والتحدیات المعاصرة 3  
ISS  323 التأھیل األسري في اإلسالم 3  
إسالمیة معاصرة عامالت اقتصادیةم 3  IEB  211 
ISS  404 علم االجتماع اإلسالمي 3  
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  للمسار: المتطلبات اإلجباریة .2

  ) ساعة معتمدة:21( لمسار التربیة اإلسالمیةالمتطلبات اإلجباریة أ. 

اسم المساق             الساعات المعتمدة  رمز المساق ورقمھ 
ISS  210 تربیة األوالد في اإلسالم 3  
ISS  213 مؤسسات التربیة اإلسالمیة 3  
 FQH  211 فقھ األحوال الشخصیة 3
ISS  410 علم النفس التربوي من منظور إسالمي 3  
ISS  413 مبادئ وقیم التربیة اإلسالمیة 3  
ISS  412 مناھج التربیة اإلسالمیة 3  
ISS  417 المعلم والمتعلم في التربیة اإلسالمیة 3  

 
 
 

 ) ساعة معتمدة:21( لمسار الدعوة واإلعالم اإلسالمياإلجباریة المتطلبات  ب.
اسم المساق             الساعات المعتمدة  رمز المساق ورقمھ 

ISS  230 إعداد الدعاة 3  
ISS  331 وسائل االتصال الحدیثة 3  
ISS  335 الخطابة والوعظ 3  
ISS  430 إنتاج البرامج الدینیة 3  
م الغربي اإلسالم في اإلعال  3  ISS  431  
ISS  434 تحریر المواد اإلعالمیة الدینیة 3  
نظریات التأثیر اإلعالمي للبرامج الدینیة   3  ISS  436  

 
 ) ساعة معتمدة:21. المتطلبات اإلجباریة لمسار الدراسات األسریة (ج

اسم المساق             الساعات المعتمدة  رمز المساق ورقمھ 
في اإلسالم تربیة األوالد 3  ISS  210  
ISS  220 أحكام البیت المسلم وآدابھ 3  
فقھ األحوال الشخصیة  3  FQH  211 
ISS  420 دراسات تربویة في آیات وأحادیث األسرة 3  
علم النفس التربوي من منظور إسالمي  3  ISS  410  
ISS  424 العالقات األسریة في اإلسالم 3  
سالمیةمراحل النمو في التربیة اإل 3  ISS  425  

 
 

) ساعة معتمدة یختارھا الطالب من أحد المجاالت التالیة:12ویخصص لھا (المتطلبات االختیاریة  - 3  

 ) ساعات معتمدة:3مساقات اختیاریة  في مجال  التربیة اٍإلسالمیة  (  . أ

 رمز المساق ورقمھ اسم المساق الساعات المعتمدة
ISS  414 إدارة الذات في التربیة اإلسالمیة 3  
ISS  415 تعدیل السلوك في التربیة اإلسالمیة 3  
ISS  416 التعلیم اإلسالمي في األردن 3  
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 ) ساعات معتمدة:3مساقات اختیاریة في الدعوة واإلعالم اٍإلسالمي (  . ب
 رمز المساق ورقمھ اسم المساق الساعات المعتمدة

ISS  132 أخالق الدعاة وآدابھم 3  
*الخطابة والوعظ 3  ISS  335  
ISS  236 مناھج دعویة معاصرة 3  
ISS  437 تحلیل البرامج الدینیة ونقدھا 3  

  

  : لغیر طلبة مسار الدعوة واإلعالم اإلسالمي.الخطابة والوعظ*
  
  ) ساعات معتمدة:3مساقات اختیاریة في مجال الدراسات األسریة   (  . ج

اسم المساق             الساعات المعتمدة ورقمھ رمز المساق    
ISS  425 مراحل النمو في التربیة اإلسالمیة 3  
ISS  426 الطفولة في اإلسالم 3  
  ISS 433 نصوص من الدراسات اإلسالمیة باالنجلیزیة 3

  : لغیر طلبة مسار الدراسات األسریة.مراحل النمو في التربیة اإلسالمیة *
  

  معتمدة: ) ساعات3(أو الكلیة القسم   من خارج مساقات اختیاریة   . د
اسم المساق             الساعات المعتمدة  رمز المساق ورقمھ  

)1القواعد اللغویة في أصول الفقھ ( 3  FQH  130 
 FQH  311 أحكام التركات والمواریث 3
  ASL  211 تفسیر القرآن بالمعقول 3
 RTV111 مبادئ اإلذاعة والتلفزیون 3

 
 

اإلسالمیة الدراسات  المساقات التي یطرحھا قسم  
 رمز المساق ورقمھ اسم المساق الساعات المعتمدة

ISS  111 المدخل إلى التربیة اإلسالمیة 3  
ISS  130 المدخل إلى  الدعوة واإلعالم اإلسالمي 3  
ISS  132 أخالق الدعاة وآدابھم 3  
ISS   200 أسالیب البحث ومصادر الدراسات اإلسالمیة 3  
متربیة األوالد في اإلسال 3  ISS  210  
ISS  213 مؤسسات التربیة اإلسالمیة 3  
ISS  220 أحكام البیت المسلم وآدابھ 3  
ISS  222 اإلرشاد األسري في اإلسالم 3  
ISS  230 إعداد الدعاة 3  
ISS  231 اإلعالم الدعوي 3  
ISS  232 قواعد الدعوة وفنونھا 3  
ISS  236 مناھج دعویة معاصرة 3  
اإلسالميحاضر العالم  3  ISS  304  
ISS  310 المضامین التربویة في الكتاب والسنة 3  
ISS  312 البحث المیداني في الدراسات اإلسالمیة 3  
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 رمز المساق ورقمھ اسم المساق الساعات المعتمدة
ISS  316 أسالیب تدریس العلوم الشرعیة 3  
ISS  322 األسرة والتحدیات المعاصرة 3  
ISS  323 التأھیل األسري في اإلسالم 3  
ISS  331 وسائل االتصال الحدیثة 3  
ISS  335 الخطابة والوعظ 3  
ISS  404 علم االجتماع اإلسالمي 3  
ISS  410 علم النفس التربوي من منظور إسالمي 3  
ISS  412 مناھج التربیة اإلسالمیة 3  
ISS  413 مبادئ وقیم التربیة اإلسالمیة 3  
ISS المعلم والمتعلم في التربیة اإلسالمیة 3  417  
ي التربیة اإلسالمیةإدارة الذات ف 3  ISS  414  
ISS  415 تعدیل السلوك في التربیة اإلسالمیة 3  
ISS  416 التعلیم اإلسالمي في األردن 3  
ISS  420 دراسات تربویة في آیات وأحادیث األسرة 3  
ISS  424 العالقات األسریة في اإلسالم 3  
ISS  425 مراحل النمو في التربیة اإلسالمیة 3  
لة في اإلسالمالطفو 3  ISS  426  
ISS  430 إنتاج البرامج الدینیة 3  
ISS  431 اإلسالم في اإلعالم الغربي 3  
 ISS 433 نصوص من الدراسات اإلسالمیة باالنجلیزیة 3
ISS  434 تحریر المواد اإلعالمیة الدینیة 3  
ISS  435 أسالیب الحوار وأدب الخالف 3  
رامج الدینیةنظریات التأثیر اإلعالمي للب 3  ISS  436  
ISS  437 تحلیل البرامج الدینیة ونقدھا 3  
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  الدراسات اإلسالمیة قسمأعضاء ھیئة التدریس في 

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 emad_sh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عماد عبداهللا محمد الشريفين

 matalqa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ أحالم محمود علي مطالقه
 khatatbeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عدنان مصطفى ابراهيم خطاطبه

 asma.bniyonis@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك اسماء عبدالمطلب حسين بني يونس
 sameera.rf@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك سميره عبداهللا سليمان الرفاعي

 dahmadb@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ناحمدضياءالدين حسين محمد الحس
 a.lababneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عايش علي محمد لبابنه
 hanan.b@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد حنان علي حسين بدور

 refai@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نادر صدقي محمد رفاعي
 raedh.nuseirat@yu.edu.jo توراهدك استاذ مساعد رائده خالد حمد نصيرات

 naheel.saleh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نهيل علي حسن صالح
 insherah.a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد انشراح احمد توفيق اليبرودي
 ibrahim.k@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ابراهيم خلف سليمان الخالدي

 mohammad.r@yu.edu.jo دكتوراه ذ مساعداستا محمد احمد حسن ربابعه
 mohammed.t@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد جابر احمد ثلجي

 hyefa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد هيفاء فياض وراد فوارس
 tasnemnuh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد تسنيم نورالدين فالح المهيدات

 Walid_m@yu.edu.jo دكتوراه مساعداستاذ  وليد احمد علي مساعده
 shboul@yu.edu.jo ماجستير مدرس اسماء خليفه حامد الشبول

 rzan_m@yu.edu.jo بكالوريوس مساعد تدريس رزان زين الدين فالح مهيدات
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  كرسي باهانج للدراسات اإلسالمية والبحث العلمي

ار     ي بت ث العلم المیة والبح ات اإلس انج للدراس ي باھ ئ كرس ات    19/9/2011یخ أنش ریعة والدراس ة الش ي كلی ف

  اإلسالمیة في جامعة الیرموك ویھدف إلى تحقیق مایلي:

 إجراء بحوث في التربیة اإلسالمیة والمصارف اإلسالمیة والتمویل وفي الدراسات المالیزیة والشرق األقصى. .1

 األخرى. إجراء دراسات مترجمة من وإلى اللغة العربیة بحیث تشمل المالیزیة واللغات .2

السعي إلى الحصول على تمویل خارجي لألبحاث العلمیة والمنح الدراسیة وتنظیم المؤتمرات والحلقات الدراسیة  .3

 المتعلقة بالحضارة اإلسالمیة. 

 تبادل الزیارات بین أعضاء ھیئة التدریس والطلبة في مالیزیا واألردن للنھوض بأھداف الكرسي.  .4

 لموضوعات التي یھدف إلیھا الكرسي.تقدیم دورات في الجامعة بشأن ا .5

 تعریف الطلبة المالیزیین واألردنیین بأھداف الكرسي ومھامھ.  .6

ى   .7 إنشاء برنامج تثقیفي توعوي في مجاالت التعلیم العالي والعمل المصرفي والدراسات المالیزیة والشرق األقص

  على الصعید المحلي بالتعاون مع خبراء في ھذه المجالت. 

  
  صالح عبداهللا كامل لالقتصاد اإلسالميكرسي الشيخ 

اریخ     اد اإلسالمي بت ان   12أنشئ كرسي الشیخ صالح عبداهللا كامل لالقتص ق   1410رمض ي   8/4/1990المواف ف

ث       د البح ررًا وعمی وًا مق ریعة عض ة الش د كلی ھ وعمی یس الجامع ن رئ ي م س الكرس كل مجل وك یش ة الیرم ي الجامع علم

أو من ینیبھ وعضو واحد من ذوي االختصاص یعینھ رئیس الجامعھ من خارج الجامعھ  والدراسات العلیا وصاحب الكرسي

لمدة ثالث سنوات ومن مھام المجلس وضع السیاسھ العامھ للكرسي وفق أنظمة الجامعھ وتعلیماتھا واإلشراف على أموال  

  الكرسي وتنمیتھا وضبط نفقاتھا. 
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  الرياضية الرتبية كلية
مًا       1981لریاضیة عام أنشئت دائرة التربیة ا م أصبحت قس ة، ث حیث كانت تتبع لكلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعی

ة       1988أكادیمیًا من أقسام كلیة التربیة والفنون عام  ي المملك الي ف یم الع ق أھداف التعل ، واستكماًال لرسالة الجامعة ولتحقی

ة الریاضیة. وتضم       19/2/1993ریخ األردنیة الھاشمیة صدر قرار مجلس التعلیم العالي بتا ة التربی ى كلی بتحویل القسم إل

 وقسم علوم الریاضة. قسم التربیة البدنیة حالیًا قسمین اداریین ھما: الكلیة 

تطرح الكلیة برنامجین لدرجة الماجستیر ھما برنامج ماجستیر التربیة البدنیة بمسارین الرسالة والشامل، وبرنامج ماجستیر 

  الریاضة بمسارین أیضًا الرسالة والشامل. آخر في علوم

تھدف كلیة التربیة الریاضیة إلى إعداد مدرسین مؤھلین من الجنسین لتغطیة حاجة المدارس والمؤسسات التربویة والقوات 

ة ا  لریاضیة  المسلحة األردنیة واألندیة والمراكز الریاضیة وقطاعات الشباب، كما تولي الكلیة اھتمامًا خاصًا ببرامج التربی

  .الخاصة بالمعوقین
  

 : الرؤیة 

 .2020الطلیعة في التفوق العلمي وخدمة المجتمع وتشجیع االبداع واالنجاز الریاضي لنصبح الخیار األفضل للطلبة عام 
   

 :الرسالة

اءة    د الكف ي   تعھد والتزام أعضاء ھیئة التدریس بالتطویر العلمي الذاتي ومواكبة المستجدات التكنولوجیة لتأكی ة وتخط العالی

 .توقعات الطلبة لتصبح الكلیة المثال التربوي الریاضي الذي نتمیز بھ

  

 
Physicaledu.fac@yu.edu.jo  

  2591فرعي  0096227211111 ھاتف

  
  

  :األقسام األكادیمیة
  قسم علوم الریاضة  
 قسم التربیة البدنیة 
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  م الرياضةقسم علو
ي          ام الدراس ي الع ة ف ة أقسام الكلی ادة ھیكل ع إع وم       1995/1996تم إنشاء القسم م ي عل امج ماجستیر ف ، یطرح القسم برن

  .الریاضة / تخصص علوم الحركة بمساري الرسالة واالمتحان الشامل

ن خالل ع      ة م ة الریاضیة األردنی ة     یساھم أعضاء ھیئة التدریس في القسم في نمو وتطور الحرك ي األندی م التطوعي ف ملھ

ة         ة األردنی ة األولمبی ن اللجن ة ع ة المنبثق ان الفرعی ة واللج یة األردنی باب   الریاض ى للش س األعل  .والمجل

اء          ي القسم بإلق دریس ف ة الت اء ھیئ وم أعض ا یق ینظم القسم ندوات ومحاضرات في مجال علوم الریاضة داخل الجامعة، كم

ى         محاضرات عامة في المدراس واألندی وم الریاضة عل االت عل ام ومج ة الریاضیة بشكل ع ة األردنیة في مجاالت التربی

   .األخص

ة،       ا الحیوی رات (المیكانیك ي القسم مختب ویشارك أعضاء ھیئة التدریس في المؤتمرات العلمیة في الوطن العربي، ویوجد ف

 .)ء (اإلعداد النفسي للریاضیینمختبر فسیولوجیا النشاط البدني، مختبر العالج الطبیعي و مركز قمة األدا

  

 Physicaledu@yu.edu.jo 

  2656فرعي  0096227211111  ھاتف 
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  قسـم علـوم الریاضةأعضاء ھیئة التدریس في 

 كترونيالبرید_االل المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 mshatanawi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ معتصم محمود صيتان شطناوي

 Al-Aly@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد محمود سليمان العلى
 rawashdeh_moh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد احمد حسن رواشدة

 AbuAredah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ فايز سعيد عوده اهللا ابوعريضه
 husruz@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ن مصطفى ابوالرزحسين حس

 AlKurdi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ زياد درويش مصطفى الكردى
 Hatamleh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مازن رزق صالح حتامله
 khalid.z@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك خالد محمود سالمه الزيود

 mohammadm@yu.edu.jo دكتوراه مشاركاستاذ  محمد بديوي محمود بني ملحم
 famohammad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد فايز عبداللطيف ابومحمد
 wasfee@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك وصفي محمد فرحان الخزاعله

 ahmed.bataineh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمد سالم بركات بطاينة
 ahayajneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك هياجنهاحمد على عبدالفتاح 

 mariam.a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد مريم احمد عبداهللا ابوعليم
 rashad.alzoubi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رشاد طارق احمد الزعبي
 nehad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نهاد محمد طعمه مخادمه

 samir.qasim@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد قاسمسمير حسن مصطفى 
 Ghada@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد غاده محمد كمال الخصاونه

 raalhorani@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رمزي احمد مجلي الحوراني
 wasimz@yu.edu.jo ماجستير مدرس وسيم يوسف احمد زيدان
 Basma@yu.edu.jo جستيرما مدرس بسمه احمد عبد الغزاوى

 m.hawari@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد محمود فياض الحوري
 g.obidat@yu.edu.jo ماجستير مدرس غيد مندوب سالمه عبيدات
 walidmha@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس وليد محمود حسين صبابحة

 alali2000@yu.edu.jo بكالوريوس مساعد تدريس احمد محمد العائد العلى
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  قسم الرتبية البدنية

ي        ام الدراس ي الع ة الریاضیة ف ة التربی دریب      1995/1996تم إنشاء القسم مع إعادة ھیكلة أقسام كلی م الت تحت مسمى قس

، یطرح القسم برنامج ماجستیر في 2003واأللعاب الریاضیة، وجرى تعدیل اسم القسم إلى قسم التربیة البدنیة وذلك في عام 

ة   البدنیة بمساري الرسالة والشامل التربیة ي التربی ، ویطرح القسم المساقات العملیة لطلبة البكالوریوس ومساقات االدارة ف

ة             ة والتربوی ة والفردی اب الجماعی ي لأللع دریب الریاض ة الریاضیة والت ي التربی اھج ف دریس والمن  .الریاضیة واسالیب الت

ة الریاضیة األردنیة، وكذلك تقدیم االستشارات الریاضیة في مجال التدریب ویساھم أعضاء ھیئة التدریس في تدریب األندی 

ور             و وتط ي نم م ف ي القس دریس ف ة الت اء ھیئ اھم أعض ذلك یس اب الریاضیة، وك یم األلع اطات الریاضیة وتحك وإدارة النش

ة    الحركة الریاضیة األردنیة في األندیة الریاضیة األردنیة واالتحادات الریاضیة األردنیة ا ة المنبثق ان الفرعی لمختلفة واللج

  .عن اللجنة األولمبیة األردنیة والمجلس األعلى للشباب

نظم القسم     ا ی یشارك أعضاء ھیئة التدریس في المؤتمرات والندوات العلمیة التي تعقد في مختلف أنحاء الوطن العربي، كم

اب    دورات تحكیم وتدریب في مختلف األلعاب الریاضیة، كما ینظم بطوالت  ي مختلف األلع ریاضیة خاصھ بطلبة الكلیة ف

 .الریاضیة بھدف تنشیطھم وتشجیعھم على اإلبداع والتمیز

  
 Sport.dept@yu.edu.jo 

  2645فرعي  0096227211111  ھاتف  
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  ریس في قسم التربیة البدنیةأعضاء ھیئة التد

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 Shamrokh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نبيل محمد شمروخ حسن

 prof_alideiry@yu.edu.jo دكتوراه استاذ علي محمود عبداهللا الديري
 Mardiny@yu.edu.jo دكتوراه استاذ وليد هاشم خيرو الماردينى

 Makadmeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ يم حسن محمد مخادمةعبدالكر
 Nart@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نارت عارف ابراهيم شوكه
 khasawneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ كمال محمد كمال الخصاونة

 Alwedyan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ حسن محمود علي الوديان
 Al-Momani@yu.edu.jo هدكتورا استاذ زياد على عكاشه المومنى
 abualkishek@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد علي احمد ابوالكشك

 Wezermass@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ابراهيم عيسى وزرماس السين
 waleed.rahahleh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ وليد احمد السليمان بديوي الرحاحلة

 najeh.diabat@yu.edu.jo وراهدكت استاذ مشارك ناجح محمد فالح ذيابات
 muhammadkba@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد خلف سالم ذيابات

 wrabadi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك وصال جريس اسعد الربضي
 M_diabat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد سالم فالح ذيابات
 rateb@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك راتب محمد علي الداود
 ahmad.okor@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمد امين محمد عكور

 ahmad.essa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمد عبدالسالم عبد عيسى
 m.maqableh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد عادل محمود مقابلة

 nizar.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نزار محمدخير فالح الويسي
 ghassab@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد اسماعيل غصاب اسماعيل محمود

 s.telfah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد شافع سليمان سالم طلفاح
 zeyadfz@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد زياد فالح حمد الزيود

 Nedal_MMB@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نضال مصطفى محمد بني سعيد
 a.batainh@yu.edu.jo ماجستير مدرس احمد عبدالهادي علي البطاينه
 anan.b@yu.edu.jo ماجستير مدرس عنان حسين حامد بني هاني

 basam.m@yu.edu.jo ماجستير مدرس بسام محمد عايد الخليفه
 yhaddad@yu.edu.jo ماجستير مدرس يزن سمير ساير حداد

 somaya@yu.edu.jo ماجستير مدرس اخويلة سميه محمد حموده
 yaser.t@yu.edu.jo ماجستير مدرس ياسر محمد علي طلفاح

 amal.alzoubi@yu.edu.jo ماجستير مدرس امال سليمان صالح الزعبي
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  الرتبيــة الرياضيــةالخطـة الدراســية لدرجــة البكــالوريوس فــي كلـــية 
ات  الخطة الدراسیة التي تؤدي ال ى درجة البكالوریوس في كلیة التربیة الریاضیة في جامعة الیرموك والصادرة وفق تعلیم

الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمیة وتعدیالتھا  1991) لسنة 2منح درجة البكالوریوس في جامعة الیرموك رقم (

  .2003لسنة  118والشھادات في جامعة الیرموك رقم 

  -اضیة الخطة الدراسیة التي تؤدي الى درجة البكالوریوس في قسمي:تطرح كلیة التربیة الری .1

  .قسم علوم الریاضة  

 .قسم التربیة البدنیة  

  علمًا ان الخطة مشتركة لكال القسمین.** 

  

) ساعة 132الحد االدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوریوس في كلیة التربیة الریاضیة  ھو ( .2

 معتمدة.

ى   1991) لسنة 2سري األحكام الواردة في تعلیمات منح درجة البكالوریوس رقم (ت .3 وتعدیالتھا في جامعة الیرموك عل

 كلیة التربیة الریاضیة.

ة        .4 ول الطلب ات قب ي تعلیم ین ف یتم قبول الطلبة في الكلیة حسب سیاسة القبول في الجامعة في كل عام دراسي كما ھو مب

 المعمول بھا في الجامعة.

 مل الخطة الدراسیة المتطلبات التالیة:تش .5

  االختیاریــة  اإلجباریــة  عدد الساعات  المتطــلبات
  15  12  27  متطلبات جامعـة
  0  21  21  متطلبات كلــیة

  6  78  84  متطلبات قسم التخصص
  21  111  132  المجمــوع

  
 آلتیـة:ُتمنح درجة البكالوریوس في كلیة التربیة الریاضیة بعد إتمام المتطلبات ا

  1991) لسنة 2رقم ( الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات منح درجة البكالوریوس في جامعة الیرموك 

 .2003لسنة  118منح الدرجات العلمیة والشھادات في جامعة الیرموك رقم   وتعدیالتھا الصادرة بموجب نظام

 ) عة معتمدة.) سا27متطلبات الجامعة المبینة في التعلیمات المذكورة ویخصص لھا  

 ) ساعة معتمدة.21متطلبات الكلیة االجباریة ویخصص لھا ( 

 ) ساعة معتمدة.78متطلبات االجباریة للتخصص ویخصص لھا (  

 ) ساعات معتمدة.6متطلبات االختیاریة للتخصص ویخصص لھا ( 
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  ) ساعة معتمدة وتشمل:27تخصص لھا ( : متطلبات الجامعـة .2

  على النحو التالي:ساعة معتمدة ) 12تخصص لھا ( اجباریة: متطلبات

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق  رقم رمز المساق
AL 101  3 1لغة عربیة  
EL 101  3 مھارات لغة إنجلیزیة  
PS 102  3 التربیة الوطنیة  

Milt 100 3 علوم عسكریة  
EL  99   مھارات لغة إنجلیزیة– 

  إستدراكي.
  استدراكي

AL  99   استدراكي  استدراكي –لغة عربیة  
Comp  99   مھارات حاسوب– 

  إستدراكي.
  استدراكي

*   یحسب ضمن الساعات المعتمدة المقـررة للتخرج وتعطى نتـائج ھـذا المسـاق على أساس النجاح والرسـوب، وال تدخل 

رسة المرشحین والمعاھد نتائجـھ في حساب المعـدل التراكمي، ویعفى من دراستھ خریجو الكلیة العسكریة الملكیة ومد

) مساقًا بدیًال، 376المعادلـة لھا في األردن ویجـوز للطلبة غیر األردنیین أن یدرسـوا مساق (تاریخ االردن الحدیث تخ 

  وفي ھذه الحالة  تدخل عالمة ھذا المساق في حساب المعدل التراكمي للطالب.

الحاسوب، ویعفى من دراسة ھذا  المساق من یحمل الرخصـة  ** تحكم دراسة ھذا المساق تعلیمات خاصة بامتحان مستوى 

  ).ICDLالدولیة في قیادة الحاسوب (

  
ن    15تخصص لھا ( متطلبات اختیاریة: ب م ا الطال ي أحد المجاالت      ) ساعات معتمدة یختارھ ھ ف ارج كلیت ى النحو   خ عل

  التالي:

 عدد الساعات المساقات اإلنسانیة  رمز المساق
Hum 101 3 عالمیةالثقافة اإل 
Hum102  3 المواطنة واالنتماء 
Hum 103  3 اإلسالم فكر وحضارة 
Hum 104 3 الفن والسلوك 
Hum 105 3  إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
Hum 106 3  مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة  
Hum 107 3  حقوق اإلنسان  
Hum 108 3  مھارات التفكیر  

 
  عدد الساعات  العلمیة المساقات  رمز المساق
Sci 101 3  البیئة والصحة العامة  
Sci 102 3  تكنولوجیا المعلومات والمجتمع  
Sci 103  3  ( نظري ) اللیاقة البدنیة للجمیع  
Sci 104 3  مھارات التواصل الفعال  
Sci 105  3  الطاقة المتجددة  
Sci 106  3  اإلدارة وتنمیة المجتمع  
Sci 107 3  البحث العلمي 
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  .) ساعة معتمدة21یخصص لھا ( متطلبات الكلیة االجباریة:

  متطلب سابق  عدد الساعات  ) ساعة معتمدة21متطلبات اجباریة للكلیة (
Sci108 3  مھارات الحاسوب    
PE103  3  اإلعداد واللیاقة البدنیة   
PE106  3  التمرینات البدنیة   
PE154  3  علم االجتماع الریاضي   
PE187  3  یفيالتشریح الوظ   
PE252  3  مبادئ علم النفس الریاضي   
PE262  3  استراتیجیات تدریس التربیة الریاضیة PE106  

      
  .) ساعة معتمدة78المتطلبات االجباریة للتخصص: ویخصص لھا (: متطلبات التخصص

عددالساعات   ) ساعة معتمدة78متطلبات اجباریة تخصص (
  متطلب سابق  المعتمدة

PE116  3  القوى تعلیم ألعاب    
PE141  3  تعلیم كرة القدم   
PE142  3  تعلیم كرة الطائرة   
PE175  3  في الریاضة التربیة الصحیة   
PE176  3  اإلصابات الریاضیة وإسعافھا   
PE212 3  تعلیم الجمباز   
PE216  3  تدریب ألعاب القوى PE116 
PE218  3  تعلیم السباحة   
PE234  3  تعلیم وتدریب العاب المضرب   
PE241  3  تدریب كرة القدم PE141  
PE242  3  تدریب الكرة الطائرة PE142  
PE243  3  تعلیم كرة السلة   
PE244  3  تعلیم كرة الید   
PE271  3  التربیة الریاضیة الخاصة   
PE287  3  فسیولوجیا النشاط البدني PE187  
PE289  3  القیاس والتقویم في التربیة الریاضیة   
PE312 3  تدریب الجمباز PE212  
PE318  3  تدریب السباحة PE218  
PE343  3  تدریب كرة السلة PE243  
PE344  3  تدریب كرة الید PE244  
PE363  3  مبادئ التدریب الریاضي   
PE383  3  علم الحركة والمیكانیكا الحیویة PE287 
PE457  3  اإلدارة والتنظیم في التربیة الریاضیة   
PE461  3  مناھج التربیة الریاضیة   

PE462  3  التدریب العملي في التربیة الریاضیة 
أنھى الطالب بنجاح 

  ) ساعات معتمدة99(
PE262 
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عددالساعات   ) ساعة معتمدة78متطلبات اجباریة تخصص (
  متطلب سابق  المعتمدة

PE463  أنھى الطالب بنجاح  3  مشروع التخرج
  ) ساعة معتمدة99(

  
  .) ساعات معتمدة6یختار منھا الطالب ( المتطلبات االختیاریة للتخصص:

  متطلب سابق عدد الساعات المعتمدة  متطلبات االختیاریة للتخصص
PE208  3  تعلیم وتدریب األلعاب الصغیرة   
PE316 3 التخصص في ألعاب القوى PE216 
PE323   3  ألعاب الدفاع عن النفس وتدریبتعلیم   
PE352 3  التعلم والتطور الحركي PE252  
PE389 3 البحث العلمي واإلحصاء في التربیة الریاضیة  
PE407  3  جھزةالتدریب البدني باألثقال واأل   
PE418 3 التخصص في السباحة PE318 
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  ونـــة القانـــكلي
اء   1999أنشئت كلیة القانون عام  وھي تعتبر امتدادًا لقسم القانون الذي كان ملحقًا بكلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة، ولقد ج

ي ذات طبی    انون ھ ة       تحویل قسم القانون إلى كلیة مستقلة نظرًا ألن موضوعات الق من كلی ة خاصة تستدعي أن تكون ض ع

قائمة بذاتھا، كما أن تحویل القسم إلى كلیة جاء منسجمًا مع المستجدات في مجاالت عقود التأمین والتحكیم التجاري الدولي 

م وبما وحقوق الملكیة الفكریة والقانون الجنائي الدولي وعقود التجارة الدولیة والحلول البدیلة لفض النزاعات وإدارة المحاك

یسمح بتعمیق معرفة الطالب في ھذه الموضوعات القانونیة المتخصصة، وقد تم تحدیث الخطة الدراسیة للكلیة لتواكب ھذه 

 .المستجدات

بناء شبكة واسعة من العالقات مع نظیراتھا من كلیات القانون داخل األردن والعالم العربي  -بعد إنشائھا -واستطاعت الكلیة 

ھ.      والدول األجنبیة ل األردن وخارج اكم داخ ة والمح على حد سواء، كما وتنشط في بناء عالقات متمیزة مع الھیئات المھنی

ة      ة القانونی ى نشر المعرف وتسعى الكلیة جادًة إلى تخریج طلبًة مؤھلین قادرین على مواجھة المستقبل باقتدار، كما تسعى إل

اكم        وإثراء الحركة الفقھیة من خالل نشر األبحاث والمؤلف    ام المح ى أحك ق عل ة والتعلی داء اآلراء القانونی ة، وإب ات القانونی

ة       إن الكلی ع ف ة المجتم ال خدم والتشریعات القانونیة، واقتراح الحلول القانونیة المناسبة لما یثار من قضایا قانونیة. وفي مج

مشاركة في الندوات وتقدیم االقتراحات تتجاوب مع كل ما یطلب منھا من خالل المساھمة في إلقاء المحاضرات القانونیة وال

للجھات التي تطلبھا في مجاالت القانون المختلفة. تضم الكلیة قسمین ھما: قسم القانون العام، وقسم القانون الخاص، وتمنح 

انون اإلداري   دني، والق انون الم اري، والق انون التج ي الق تیر ف ة الماجس نح درج ا تم انون، كم ي الق الوریوس ف ة البك  درج

 .بمساریھ الرسالة والشامل بما یعزز معرفة الخریجین لمواكبة المستجدات في فروع القانون المختلفة

ة              ة الكلی دد طلب غ ع ة، ویبل ب األكادیمی ف الرت ین عضوًا بمختل ا التدریسیة ثالث ي ھیئتھ ة    962وتضم الكلیة ف ب وطالب طال

 .ن الطلبة العربطالبا وطالبة م 150لمرحلتي البكالوریوس والماجستیر، منھم 

  
 

law.fac@yu.edu.jo 
 4201فرعي  0096227211111ھاتف: 

  

  األقسام األكادیمیة

 قسم القانون الخاص  

 قسم القانون العام  
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  قسم القانون الخاص

انون      یعد قسم القانون الخاص كأحد األقسام الرئیسة في كلیة القانون بسبب تنوع وشمو ي الق ا ف ي یطرحھ ل موضوعاتھ الت

انون            دریس مواد الق ون بت زة، یقوم ة متمی ة ومعرف رة عالی اتذة ذوو خب التجاري والمدني والدولي الخاص، ویضم القسم أس

ا  انون     الخاص المطروحة في الخطة الدراسیة لمرحلة البكالوریوس في القانون ولطلبة الدراسات العلی ي الق (الماجستیر) ف

ى    التجاري زال إل الذي یشرف علیھ القسم، وانطالقًا من قاعدة تطویر شخصیة الطلبة وتوسیع آفاقھم، فقد سعى القسم وال ی

ة          رات المنھجی اء المحاض الم إلعط ف دول الع ن مختل رین م ار محاض ة وإحض ة للطلب دوات المختلف دورات والن د ال عق

ة. و  م (  والالمنھجیة المتعلقة بموضوعات القانون الخاص المختلف یس       15یضم القس ى رئ افة إل دریس باإلض ة ت ) عضو ھیئ

 .القسم موزعین ما بین أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد ومدرس

  

Privatelaw.dept@yu.edu.jo  

 4312فرعي  0096227211111ھاتف: 
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  أعضاء ھیئة التدریس في قسم القانون الخاص

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ السما
 aymanmasadeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ايمن خالد عبدالكريم مساعده

 dr_daradkehlafi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ الفي محمد موسى درادكة
 Mahasneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نسرين سالمه علي محاسنه
 aladin@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك خصاونهعالء الدين عبداهللا فواز ال

 Mahakhasawneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك مها يوسف عبدالرحمن خصاونه
 Kasassbeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك فراس يوسف سالم الكساسبة
 Schammari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد احمد ابراهيم الشمري

 bashayreh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك سليمان بشايره محمد حسين
 Rasha@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك رشا محمدتيسير ابراهيم حطاب

 yusuf@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك يوسف محمد قاسم عبيدات
 Heloabuhelo@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك حلو عبدالرحمن مسلم ابوحلو

 naieem.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد العتوم نعيم علي
 ibraheemo@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ابراهيم محمد يوسف عبيدات
 a.alfadel@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبدالسالم علي محمد الفضل

 kh.saleem@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد سليم سمير سليم خصاونه
 mk.adwan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمود عبدالقادر العدوان محمد خير

 Malmomani@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد احمد سعيد المومني
 jaber@yu.edu.jo ماجستير مدرس جبر غازي سالمه شطناوي

 Najahalomari@yu.edu.jo ماجستير مدرس نجاح محمد كمال العمري
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  لعامقسم القانون ا

انون       دریس موضوعات الق م بت ذا القس قسم القانون العام ھو احد أقسام كلیة القانون في جامعة الیرموك. ویختص ھ

ى التشریعات        اص عل كل خ ز وبش ع التركی الدستوري واإلداري والمالي والجنائي والدولي في بعدیھا النظري والتطبیقي م

اء  األردنیة الناظمة لھذه الموضوعات، كما یمنح درج ة الماجستیر في القانون اإلداري. ویضم القسم نخبة متمیزة من أعض

ھ أحد         ا مجموع ًا م الم. ویضم القسم حالی ھیئة التدریس الحاصلین على أعلى شھادات الدراسات العلیا من مختلف دول الع

  عشر عضو ھیئة تدریس في مختلف التخصصات.
 

  

Publiclaw.dept@yu.edu.jo  
  4212فرعي  0096227211111ھاتف: 

  

  

  

  أعضاء ھیئة التدریس في قسم القانون العام

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 zbaidi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خالد لفته شاكر الزبيدي

 Makableh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عقل يوسف مصطفى مقابلة
 I.shawabkeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ابراهيم كامل مفلح الشوابكه
 K.kashakeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ كريم يوسف احمد كشاكش
 S.ragad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك صالح سعود محمد الرقاد

 Alqudah-m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك مؤيد محمد علي القضاه
 mzeitoun@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك سعيد ابراهيم أبوزيتونمأمون محمد

 ahmedd@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد عارف ربيع الضالعين
 safaa.s@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد صفاء محمود رستم السويلميين

 diala@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد دياال علي احمد الطعاني
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  طة الدراسية لدرجة البكالوريوس في كلية القانونالخ
  

  .ساعة معتمدة  27متطلبات الجامعة:  اوًال:

  ساعة معتمدة، موزعة كالتالي: 12یخصص لھا  أ. متطلبات جامعة إجباریة: 

  المتطلب السابق  عدد الساعات  اسم المساق  الرقم  رمز المساق
AL 101 3  1 لغة عربیة    
EI  101 3  یزیةمھارات لغة انجل    
PS 102 3  التربیة الوطنیة    

MILT 100 3  علوم عسكریة    
EL 099 (استدراكي) استدراكي  مھارات لغة انجلیزیة    
AL 099 (استدراكي)  استدراكي  لغة عربیة    

COMP 099 (استدراكي) استدراكي  مھارات حاسوب    
  

  ب. متطلبات جامعة اختیاریة:

من المساقات التالیة التي یطرحھا قسم المساقات الخدمیة   طالب من خارج كلیتھساعة معتمدة یختارھا ال 15یخصص لھا 

  اإلنسانیة/ كلیة اآلداب وقسم المساقات الخدمیة العلمیة/كلیة العلوم:

 الساعات المعتمدة المساقات اإلنسانیة رمز المساق
Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 
Hum102 3 المواطنة واالنتماء 
Hum 103 3 الم فكر وحضارةاإلس 
Hum 104 3 الفن والسلوك 
Hum 105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 
Hum 107 3 حقوق اإلنسان 
Hum 108 3 مھارات التفكیر 
 عدد الساعات المساقات العلمیة رمز المساق
Sci 101 3 البیئة والصحة العامة 
Sci 102 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 
Sci 103 3 اللیاقة البدنیة للجمیع 
Sci 104 3 مھارات التواصل الفعال 
Sci 105 3 الطاقة المتجددة 
Sci 106 3 اإلدارة وتنمیة المجتمع 
Sci 107 3 البحث العلمي 
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  ) ساعة معتمدة21ثانیًا :متطلبات الكلیة اإلجباریة: (

 مالحظات المتطلب السابق عدد الساعات اسم المساق لمساق ورقمھرمز ا 

1 Law 111 قدیم - 3 المدخل الى علم القانون 

2 Law 121  
 قدیم - 3 مباديء القانون التجاري 

3 Law 131  
 جدید - 3 مصادر القانون الدولي العام 

4 Law 141  
 قدیم Law 111 3 قانون العقوبات/القسم العام 

5 Law 151  
 قدیم - 3 القانون الدستوري والنظم السیاسیة 

6 Law 161  
 جدید - 3 القانون اإلداري 

7 SCI 108 قدیم  3  مھارات الحاسوب 
  
  

 ) ساعة معتمدة93متطلبات التخصص  ( ثالثًا:

 ) ساعة معتمدة81أ. متطلبات التخصص اإلجباریة (
  

رمز المساق  
عدد  اسم المساق ورقمھ

 مالحظات لسابقالمتطلب ا الساعات

1 Law 112 3 مصادر االلتزام Law 111 قدیم 
2 Law 190 3 دراسات قانونیة باللغة االنجلیزیة Law 111 قدیم 
3 Law 213 3 أحكام االلتزام Law 112 قدیم 
 قدیم - 3 فقھ أحوال شخصیة 218ش.ف  4
5 Law 222 3 الشركات التجاریة واإلفالس Law 121 قدیم 
6 Law 232 3 خاص القانون الدولي العامأش Law 131 جدید* 
7 Law 242 3 الجرائم الواقعة على األشخاص Law 141 قدیم 
8 Law 252 3 النظام الدستوري األردني Law 151 قدیم 
9 Law 262 3 تشریعات االدارة االلكترونیة Law 161 جدید* 

10 Law 271 3 المالیة العامة والتشریع الضریبي Law 161 یمقد 
 قدیم - 3 أحكام التركات والمواریث 312ش.ف  11
12 Law 314  3 1العقود المسماة Law 213 قدیم 
13 Law 315 3 قانون العمل والضمان االجتماعي Law 213 قدیم 
14 Law 323 3 االوراق التجاریة والعملیات المصرفیة Law 121 قدیم 
15 Law 343 3 الجرائم الواقعة على األموال Law 141 قدیم 
16 Law 363 3 القضاء اإلداري Law 262 قدیم 
17 Law 417 3 الحقوق العینیة Law 314 قدیم 
18 Law 418 3 القانون الدولي الخاص Law 314 قدیم 
19 Law 419 3 عقود التأمین Law 314 قدیم 
20 Law 420 3 قانون أصول المحاكمات المدنیة Law 213 قدیم 
 قدیم - 3 صول الفقھعلم أ 420ش.ف  21
22 Law 425 3 قانون التجارة االلكترونیة Law 222 جدید* 
23 Law 427 3 حقوق الملكیة الفكریة Law 213 قدیم 
24 Law 445 3 جرائم تكنولوجیا المعلومات Law 343 جدید* 
25 Law 446 3 قانون أصول المحاكمات الجزائیة Law قدیم 
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رمز المساق  
عدد  اسم المساق ورقمھ

 مالحظات لسابقالمتطلب ا الساعات

242+Law343 
26 Law 486 3 البینات والتنفیذ قانون Law 420 قدیم 

27 Law 490 3 التطبیقات القضائیة Law 420  +
Law446 قدیم 

  
  یختارھا الطالب من بین المساقات التالیة:: ) ساعة معتمدة12ب.متطلبات التخصص االختیاریة (

 مالحظات المتطلب السابق عدد الساعات اسم المساق رمز المساق ورقمھ 
1  Law 263 3 یفة العامةالوظ Law 161 قدیم 
2 Law 290 3 مناھج البحث والكتابة القانونیة Law 213 قدیم 
3 Law 324 3 القانون البحري والجوي Law 222 قدیم 
4 Law 333 3 القانون الدولي االنساني Law 232 قدیم 
5 Law 344 3 علم االجرام والعقاب Law 242 قدیم 
6 Law 353 3 حقوق وحریات عامة Law 252 قدیم 
7 Law 415  3 2العقود المسماة Law 314      جدید* 
8 Law 429 3 التحكیم والحلول البدیلة Law 420     جدید* 

  
  

  التخصص الفرعي في القانون

  :) ساعة معتمدة 15أ. المتطلبات اإلجباریة (  

 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المساق رمز المساق ورقمھ
111 law 3 مدخل إلى علم القانونال - 
112 law 3 مصادر االلتزام Law 111 
121 law 3 مبادئ القانون التجاري - 
131 law 3 مصادر القانون الدولي العام - 
151 law 3 القانون الدستوري والنظم السیاسیة - 

 یة:) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من المساقات التال 6ب. المتطلبات االختیاریة ( 
141 Law 3 قانون العقوبات / القسم العام Law 111 
161 Law 3 القانون اإلداري - 
222 Law 3 الشركات التجاریة واإلفالس Law 121 
242 Law 3 الجرائم الواقعة على األشخاص Law 141 
353 Law 3 الحقوق والحریات العامة Law 151 

  
  اخر.  ال یحق لطالب القانون ان یفرع تخصصًا  **
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 الفنون الجميلة كلية

م بسبق التمیز بین الجامعات األردنیة الشقیقة باحتضانھا لتخصصات الفنون الجمیلة  1981تحظى جامعة الیرموك منذ عام 

الوریوس   األربعة (التصمیم والفنون التطبیقیة، الفنون التشكیلیة، الموسیقى، والدراما)، حیث بدأت الجامعة بمنح درجة البك

ي ھذه التخصصات ضمن إطار قسم الفنون الجمیلة. ومع إطاللة األلفیة الثالثة، ومع احتفاالت الجامعة بیوبیلھا الفضي في ف

میم         2001/2002العام الدراسي  م التص ة: قس امھا األربع ة بأقس ون الجمیل ة الفن تمت ھیكلة تلك التخصصات في إطار كلی

  ، وقسم الموسیقا، وقسم الدراما. والفنون التطبیقیة، وقسم الفنون التشكیلیة

وتغطي أقسام كلیة الفنون الجمیلة في الوقت الحالي المسارات التخصصیة التالیة: قسم التصمیم والفنون التطبیقیة ( التصمیم 

م        ة، الرس رف الیدوی كیلیة( الح ون التش م الفن اء)، وقس میم األزی ناعي، تص میم الص داخلي، التص میم ال ي، التص الجرافیك

ون    والت م، الفن ناعة الفل م الدراما(ص یقیة)، قس وم الموس یقي، العل یقا (األداء الموس م الموس ة)، قس ة الفنی ویر، التربی ص

ة              امجین لدرج ى برن افة إل ن الدراسة، إض ذكورة أعاله م االت الم ي المج الوریوس ف ة البك ة درج دم الكلی رحیة). وتق المس

  .الماجستیر في الموسیقى و الفنون التشكیلیة

  ا).ل ھیئة االعتماد الوطني لكل منھماعتماد معظم البرامج األكادیمیة بالكامل من قبتم (

  

finarts.fac@yu.edu.jo 

  2581فرعي   0096227211111ھاتف 

  
  
  كادیمیةقسام األاأل

  التشكیلیةقسم الفنون 

 قسم الدرامـــا 

  قسم التصمیم 

 قسم الموسیقا 
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  التشكيليةقسم الفنون 
 ، یمنح القسم درجة البكالوریوس في الفنون التشكیلیة1981تأسس قسم الفنون التشكیلیة في جامعة الیرموك عام     

بتخصصاتھ الدقیقة العملیة كالتصویر والرسوم التوضیحیة، وتكنولوجیا الفنون التشكیلیة، والتربیة الفنیة. یتكون برنامج 

في الفنون التشكیلیة النظریة   (MA) ) ساعة معتمدة. یمنح قسم الفنون التشكیلیة درجة الماجستیر33( الدراسات العلیا من

مثل: مساقات في النقد الفني، وتاریخ الفن، وعلم الجمال، وتكنولوجیا التعلیم، ووسائطھا والتربیة الفنیة وقضایا معاصرة في 

 الفنون.

ني وعلمي مھم في بناء مجتمع أجمل وأرقى وأمثل، وتأھیل خریجین مختصین یھدف القسم إلى تدریس الفن كمنھج تق     

ومحترفین في حقول الفنون التشكیلیة، قادرین على تحمل المسؤولیة في نشر رسالة الفنون التشكیلیة، وقد جاء تأسیسھ لتلبیة 

ا الفنیة وكمنھج حیاة یسھم في تنمیة حاجات المؤسسات المھنیة والتربویة العامة والخاصة لتدریس الفنون الجمیلة بحقولھ

  المجتمع كغیره من العلوم والمعرفة. 

یتطلع قسم الفنون التشكیلیة في جامعة الیرموك لیحتل المكان األنسب واألبرز على الصعید الداخلي والخارجي في      

یة لیواكب متطلبات العصر جمیع تخصصاتھ من خالل التحدیث المستمر في سیاساتھ وبرامجھ التعلیمیة وخططھ الدراس

  الفنیة والتقنیة بوعي وشمولیة.

  
plastic.dept@yu.edu.jo  

 3409فرعي  0096227211111ھاتف 
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  الفنون التشكيليةالخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في 
  

  ) ساعة 132ھو ( الفنون التشكیلیةى درجة البكالوریوس في الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول عل

  موزعة كالتالي: معتمدة

 المجموع متطلبات المسار الدقیق متطلبات اختیاریة متطلبات إجباریة المتطلب
 27 - 15 12 متطلبات جامعة
  24 - 6 18 متطلبات كلیة
 81 18  12 51 متطلبات قسم

 132 18 33 81  المجموع
  

  طلبات القسم:ثانیًا: مت

 ) ساعة معتمدة وتشمل:81ویخصص لھا (

 ) ساعة معتمدة موزعة كالتالي:51ویخصص لھا ( المتطلبات اإلجباریة:

 المتطلب السابق
 الساعات المعتمدة

 رقم ورمز المساق اسم المساق
 نظري عملي معتمد

  PAR 101 )1الرسم والتصویر ( 2 2 3 -
 PAR 102 ) 1تاریخ الفن ( 3 0 3 -

101 PAR  3  2  2  ) 130  ) 1التكوین PAR  
101PAR  3  2  2  160  تكنولوجیا التصویر الفوتوغرافي PAR  
102 PAR  3  0  3  ) 202  ) 2تاریخ الفن PAR  
101 PAR  3  2  2  ) 211  )2الرسم والتصویر PAR  

 PAR 212 االلوان نظریا وعملیا 2 2 3 -
101 PAR  3 2 2 213 التشریح في الفن PAR 
101 PAR 3 2 2 216 أسس التصمیم ثنائي وثالثي األبعاد PAR 
101 PAR  3  2  2  220  الحرف الیدویة PAR  
212 PAR 3 2 2 231 الرسم والتصویر/ الخامات والتقنیات PAR 

  PAR 240  التربیة الفنیة: نظریات وتطبیقات  3  0  3  -
130 PAR 3 2 2  250 1تكنولوجیا الخزف PAR 
130 PAR 3 2 2  275 والطباعةالجرافیك PAR 
130 PAR 3 2 2 281 فن النحت PAR 

 PAR 302 تاریخ الفن الحدیث والمعاصر 3 0 3 -
231 PAR 3 2 2 442 الرسم والتصویر التجریبي PAR 

 المجمــــــــــوع 51 
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  ) ساعة معتمدة موزعة كالتالي:12ویخصص لھا ( المتطلبات االختیاریة:

 المتطلب السابق
 عتمدةالساعات الم

 رقم ورمز المساق اسم المساق
 نظري عملي معتمد

 PAR 214 الرسم باستخدام الحاسوب 2 2 3 -
220 PAR 3  2  2  226  تكنولوجیا الخشب PAR  
130 PAR  3  2  2  ) 230  )2التكوین PAR  
160 PAR  3  2  2  262  التصویر الفوتوغرافي الوثائقي  والتصویر الصحفي PAR  
130 PAR  3  2  2  273  وجیا الحفر والتغلیفتكنول PAR  
281 PAR 3  2  2  286  النحت الخامات والتقنیات PAR  

 PAR 301 الزخرفة اإلسالمیة 2 2 3 -
102 PAR 3 0 3 325 تاریخ الحرف التقلیدیة PAR 
225 PAR 3 2 2 426  تشكیل آلمینا وصب المعادن PAR  
432 PAR  3 2 2 434  الرسوم التوضیحیة لكتب األطفال PAR  
357 PAR 3 2 2 450 النحت الخزفي PAR  

PAR160  3 2 2 464  التصویر الفوتوغرافي المعماري والبیئي PAR  
281 PAR 3 2 2 481  النحت وصناعة القوالب PAR  
203 PAR 3 0 3 491 التصویر اإلسالمي PAR 

 

  ) ساعة معتمدة موزعة كالتالي:18ویخصص لھا (قسم الفنون التشكیلیة:  . مسارات3

  ساعة معتمدة)  18الرسم والتصویر (  ):1سار (م

 المتطلب السابق عدد الساعات المعتمدة اسم المساق الرمز والرقم
 معتمد عملي نظري

232 PAR  212 3 2 2 الرسم والتصویر المائي PAR  
333 PAR  211 3 2 2  الرسم الحر PAR 
430 PAR 212 3 2 2 الرسم والتصویر الزیتي PAR 
431 PAR 430 3 2 2 الرسم والتصویر الجداري PAR 
432 PAR 231 3 2 2  تكنولوجیا الرسوم التوضیحیة PAR 

PAR499D 431 3 2 2  تطبیقات عملیة PAR  
  18   المجموع 

  

  ساعة معتمدة) 18التربیة الفنیة (  ):2مسار (   

 المتطلب السابق عدد الساعات المعتمدة اسم المساق الرمز والرقم
 معتمد عملي نظري

242 PAR  240 3 0 3  تطور المھارات الفنیة عند األطفال PAR 
343 PAR  240 3 0 3  المتاحف والمعارض الفنیة PAR  
344 PAR  240 3 2 2  التكنولوجیا في التربیة الفنیة PAR  
446 PAR 242 3 0 3 طرق تدریس الفنون PAR 
448 PAR  446 3 0 3  مناھج التربیة الفنیة PAR  

PAR499E 448 3 2 2  تطبیقات عملیة PAR  
  18   المجموع 
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  ساعة معتمدة) 18تكنولوجیا الفنون (  ):3مسار (      

 المتطلب السابق عدد الساعات المعتمدة اسم المساق الرمز والرقم
 معتمد عملي نظري

225 PAR  220 3 2 2  تصمیم المجوھرات PAR 
261 PAR  3 2 2  یر الفوتوغرافي الرقميالتصو PAR 160  
326 PAR  220 3 2 2  التشكیل بالخامات المستھلكة PAR  

PAR 353  250 3 2 2  إنتاج األواني الخزفیة PAR  
357 PAR  ) 250 3 2 2  )2تكنولوجیا الخزف PAR  
474PAR 370 3 2 2  تكنولوجیا السلك سكرین والطباعةPAR 

  18   المجموع 
                         

  ) ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:24ثانیًا: متطلبات الكلیة (

 ) ساعة معتمدة ھي:18المتطلبات اإلجباریة (

 متطلب سابق معتمدة اسم المساق الرقم الرمز
SCI 108 3 مھارات الحاسوب  

MUS 101 3 مدخل إلى الموسیقى  
Des 102 3 مقدمة في علم الجمال  
PAR 203 3 دخل إلى الفن اإلسالميم  
Dra  208 3 مدخل إلى الدراما  
PAR  303  3  النقد الفني   

  

 ) ساعات معتمدة یتم اختیارھا من المساقات التالیة:6المتطلبات االختیاریة (

 متطلب سابق معتمدة اسم المساق الرقم الرمز
PAR 100 3 مدخل إلى الفنون التشكیلیة  
MUS 1003 ة في األردنالحیاة الموسیقی أ  
Dra  111 3 مقدمة في المسرح  
Des 202 3 التصمیم و العمارة اإلسالمیة  

  

 مدلول الرقم العشري:
 الداللة الرقم

 عامة نظریة وتأسیسیةیع ضامو 0
 عملیة یعضامو 1
 الحرف الیدویة 2
 الرسم والتصویر 3
  التربیة الفنیة  4
 تكنولوجیا الخزف 5
 افيالتصویر الفوتوغر 6
  فن الجرافیك  7
  فن النحت  8
 مساقات متقدمة ومشاریع تخرج 9
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  ( ال یوجد مجاالت معرفیة محددة من الھیئة) تسكین المجاالت المعرفیة

یكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسیة لنیل درجة البكالوریوس في تخصص الفنون  الفنون التشكیلیة:
) ساعة معتمدة 81تخصص الفنون التشكیلیة ( ، بحیث یجب ان یكون عدد ساعاتة معتمدة حدًا أدنى) ساع132التشكیلیة (
  على النحو اآلتي:اجباري واختیاري قسم حدًا أدنى 

  ساعة):  51. المجاالت األساسیة االجباریة (1

المجموع   المحتوى المعرفي  المجال المعرفي
  الكلي

المجاالت 
المعرفیة 
  التاریخیة

102 PAR ،202 PAR  ،240 PAR ،302 PAR.  12 ساعھ  

المجاالت 
  ةالمعرفیة العام

101 PAR ، 130 PAR  ،160 PAR  ،211 PAR ،212 PAR ،213 PAR ،
216 PAR ،220 PAR  ،231 PAR  ،250 PAR  ،281 PAR  ،275 PAR  ،

PAR442.  
  ساعھ 39

  

  المسارات التالیة:ساعة)، یختار الطالب احد  18. المجاالت المعرفیة الخاصة ( 2

المجاالت المعرفیة 
  الخاصة

  یختار  الطالب احداھا:

المجموع   المحتوى المعرفي
  الكلي

 .242PAR ، 343 P ،344 PAR ،446 P  ،448 PAR  ،PAR499E  التربیة الفنیة
  

  

  ساعھ 18

  

  تكنولوجیا الفنون

  

225 PAR ،261 PAR ، 326 PAR ، PAR 353  ،357 PAR ، 
474PAR.  

  م والتصویرالرس

  

232 PAR ،333 PAR،430PAR ،431 PAR ،432 PAR  ،
PAR499D.  
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  ساعة)): 12. المجاالت المساندة ( یختار الطالب ( 3

  المجموع الكلي  المحتوى المعرفي  المجال المعرفي

  المجاالت المعرفیة المسانده
214 PAR،226 PAR،230 PAR،262 PAR،273 

PAR،286 PAR،301 PAR،325 PAR،426 PAR،434 
PAR،464 PAR،450 PAR،481 PAR،491  . PAR 

  ساعة12

  

 :المساقات التي یطرحھا قسم الفنون التشكیلیة

الساعات  اســم المســاق الرقم الرمز
المتطلب  عملي نظري المعتمدة

 السابق

المساق المكافيء من 
 2011 عام خطة

 2014و

PAR 100 ج 100ش.ف. --  0 3 3 مدخل إلى الفنون التشكیلیة
 100ف.ب او

PAR 101 ) ج 101ف.ش  - 2 2 3 )1الرسم والتصویر
 101ف.ب او

PAR 102 ) ج 102ف.ش  - 0 3 3 ) 1تاریخ الفن
 102ف.ب او

PAR 130 ) 2 2 3 ) 1التكوین PAR 
101 

ف.ب ج او130ف.ش
130 

PAR 160 ف.ب ج او152ف.ش - 2 2 3  مدخل الى التصویر الفنوتوغرافي
152 

PAR 202 0 3 3 ) 2خ الفن (تاری PAR 
102 

ج 202ف.ش 
 202ف.ب او

PAR 203 ج 203ف.ش  --  0 3 3 مقدمة في الفن اإلسالمي
 203ف.ب او

PAR 211 ) 2 2 3 )2الرسم والتصویر PAR  
101 

ف.ب ج او211ف.ش
211 

PAR 212 ف.ب ج او212ف.ش - 2 2 3 األلوان نظریًا وعملیًا
212 

PAR 213 2 2 3 التشریح في الفن PAR 
101 

ج 213ف.ش 
 213ف.ب او

PAR 214 ج 214ف.ش  --  2 2 3 الرسم باستخدام الحاسوب
 214ف.ب او

PAR 216  أسس التصمیم ثنائي وثالثي
 PAR 2 2 3 األبعاد

101 
ف.ب ج او221ف.ش

221 

PAR 220 2 2 3 الحرف الیدویة PAR 
101 

ج او 440ف.ش 
 440ف.ب

PAR 225  2 2 3  تصمیم المجوھرات PAR 
101 

ج او 255.شف
  255ف.ب

PAR 226  2 2 3  تكنولوجیا الخشب PAR 
220 

ج او 256ف.ش
  256ف.ب

PAR 230 ) 2 2 3 )2التكوین PAR 
130 

ف.ب ج او230ف.ش
230 

PAR 231  الرسم والتصویر: الخامات
 PAR 2 2 3 والتقنیات

101 
ف.ب ج او231ف.ش

231 
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الساعات  اســم المســاق الرقم الرمز
المتطلب  عملي نظري المعتمدة

 السابق

المساق المكافيء من 
 2011 عام خطة

 2014و

PAR 232 2 2 3 الرسم والتصویر المائي PAR 
101 

ف.ب وج ا232ف.ش
232 

PAR 240  ج او  240ف.ش  0 3  3  التربیة الفنیة : نظریات وتطبیقات
  240ف.ب

PAR 242  0 3  3  تطور المھارات الفنیة عند االطفال PAR  
240 

ج او 242ف.ش 
  242ف.ب

PAR 250 ) 2 2 3 )1تكنولوجیا الخزف PAR 
101 

ج 250ف.ش 
 250ف.ب او

PAR 261 2 2 3 التصویر الفوتوغرافي الرقمي PAR 
160 

ف.ب ج او252ف.ش
252 

PAR 262 الوثائقي  التصویر الفوتوغرافي
 PAR 2 2 3 والتصویر الصحفي

160 
ج 252ف.ش 

 252ف.ب او

PAR 273 2 2 3 تكنولوجیا الحفر والتغلیف PAR 
130 

ف.ب ج او253ف.ش
253 

PAR 275 2 2 3 الجرافیك  والطباعة PAR 
130 

ف.ب او 345ف.ش
254 

PAR 281 2 2 3 فن النحت PAR 
130 

ف.ب ج او251ف.ش
251 

PAR 286 2 2 3  النحت خامات وتقنیات PAR 
281 

ف.ب ج او251ف.ش
251 

PAR 301 ج  301ف.ش  --  2 2 3 الزخرفة اإلسالمیة
 301ف.باو

PAR 302 ج  302ف.ش  --  0 3 3 تاریخ الفن الحدیث والمعاصر
 302ف.ب او

PAR 303 ج او 303ف.ش --  0 3 3 النقد الفني
 303ب ف.

PAR 325 3 3 تاریخ الحرف التقلیدیة  PAR 
102 

ج او 355ف.ش.
 355ف.ب

PAR 326 2 2 3 التشكیل بالخامات المستھلكة PAR 
 جدید 220

PAR 333 2 2 3 الرسم الحر PAR 
211 

ج 316ف.ش 
 316ف.ب او

PAR 343 0 3 3 المتحف والثقافة البصریة PAR 
240 

ف.ب ج او343ف.ش
343 

PAR 344 2 2 3 ولوجیا في التربیة الفنیةالتكن PAR 
240 

ف.ب ج او344ف.ش
344 

PAR 353 2 2 3 إنتاج األواني الخزفیة PAR 
250 

ف.ب ج او353ف.ش
353 

PAR 357  2 2 3 2تكنولوجیا الخزف PAR 
250 

ف.ب ج او357ف.ش
357 

PAR 362 2 2 3 تقنیات اإلضاءة الفوتوغرافیة PAR 
160 

ف.ب ج او452ف.ش
452 

PAR 426  2 2 3  تشكیل المینا وصب المعادن PAR 
225  --  

PAR 430 2 2 3 الرسم والتصویر الزیتي PAR 
212 

ج 330ف.ش 
 330ف.ب او
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الساعات  اســم المســاق الرقم الرمز
المتطلب  عملي نظري المعتمدة

 السابق

المساق المكافيء من 
 2011 عام خطة

 2014و

PAR 431 2 2 3 الرسم والتصویر الجداري PAR 
430 

ج 331ف.ش 
 331ف.ب او

PAR  432  2 2 3  تكنولوجیا الرسوم التوضیحیة PAR 
231   

PAR 434 2 2 3 طفالالرسوم التوضیحیة لكتب األ PAR 
432 

ج 434ف.ش 
 434ف.باو

PAR 442 2 2 3 الرسم والتصویر التجریبي PAR 
231 

ج 242ف.ش 
 242ف.ب او

PAR  446  0 3 3  طرق تدریس التربیة الفنیة PAR 
242   

PAR 448  0 3 3  مناھج التربیة الفنیة PAR 
446   

PAR 450 2 2 3 النحت الخزفي PAR 
357 

ج 450ف.ش 
 450ف.ب او

PAR 4592 2 3 الخزف: التزجیج ج PAR 
357 

ج 459ف.ش 
 459 ف.ب او

PAR  464   التصویر الفوتوغرافي المعماري
 PAR 2 2 3  والبیئي

160  

PAR  474  2 2 3  تكنولوجیا السلك سكرین والطباعة PAR 
370 

ج 254ف.ش 
 254 ف.ب او

PAR  481  0 3 3  النحت وصناعة القوالب PAR 
281 

ج 441ف.ش 
 441 ف.ب او

PAR 491 0 3 3 التصویر اإلسالمي PAR 
203 

ج 461ف.ش 
 461 ف.ب او

PAR 492 0 3 3 الفن العربي في القرن العشرین PAR 
302 

ج 462ف.ش 
 462 ف.ب او

PAR 499D  (رسم وتصویر )2 2 3  تطبیقات عملیة PAR 
431 

ج 490ف.ش 
  م  490 ف.ب او

PAR  499E (تربیة فنیة ) 2 2 3 تطبیقات عملیة PAR 
448 

 ج او490ف.ش 
  ت  490ف.ب 
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  التشكیلیةأعضاء الھیئة التدریسیة في قسم الفنون 

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 raed.shara@yu.edu.jo دكتوراه استاذ رائد رزق محمد الشرع

 Rashdan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ وائل منير عبدالفتاح الرشدان
 alhamzah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ لحمزةخالد احمد مفلح ا

 monther.atoum@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك منذر سامح محمد العتوم
 Tabaz@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك خليل نمر حسين طبازه

 taysir@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد تيسير حمدي احمد طبيشات
 abdalah.o@yu.edu.jo دكتوراه مساعداستاذ  عبداهللا حسين مفلح عبيدات
 alsagar@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد موفق علي شريف السقار

 shukran@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد قاسم عبدالكريم خميس الشقران
 m.mousa@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد سالم احمد موسى

 AbdelRahman@yu.edu.jo بعد البكالوريوس دبلوم عاِل مدرس عبدالرحمن احمد محمد المصرى
 Maisoun@yu.edu.jo ماجستير مدرس ميسون يوسف عبد جرادات

 Mahmood@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمود احمد صالح بني خالد
 Baydoun@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس غاده جميل ابراهيم بيضون
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  قسم الدراما

ذا    1994، وفي عام  1981قسم الفنون الجمیلة في الجامعة عام   نشاءتأسس تخصص المسرح مع بدایة ا ي ھ تم التوسع ف

رحي،      د واألدب المس ون ، النق التخصص لیشمل التخصصات الدقیقة التالیة: التمثیل واإلخراج المسرحي، السینما والتلفزی

ام تت 2001وحرفیة المسرح. وفي عام  ا زال یضم       م استحدث قسم الدراما كواحد من اربعة اقس ة وم ون الجمیل ة الفن ع كلی ب

دراما، وھو          ي ال الوریوس ف م درجة البك نح القس ة، یم التخصصات انفة الذكر مع إضافة تخصص جدید ھو التربیة الدرامی

 .ملیة في تخصصات الدراما المختلفةیضم عشرة أعضاء ھیئة التدریس ممن یحملون مؤھالت علمیة وع

ة الفنیة سنویًا بكوادر متمیزة من الخرجین المؤھلین، باإلضافة الى مساھمات أعضاء ھیئة یساھم قسم الدراما في رفد الحرك

التدریس باالعمال الفنیة في مجاالت الفنون المسرحیة وفنون السینما والتلفزیون لدى مختلف المؤسسات الرسمیة والخاصة 

  ة.في االدرن وخارجھ من خالل المھرجانات والندوات والمؤتمرات المختلف

دم       ة والتق ة الحدیث ب الفكری ع الجوان یسعى القسم بتخصصاتھ المختلفة للرقي بمستوى االداء االكادیمي والتقني بما ینسجم م

   التكنولوجي لمواكبة المستوى العالمي في ھذه المجاالت.

  

drama.dept@yu.edu.jo  

 3412فرعي  0096227211111ھاتف 
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  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس/ تخصص الدرامـــــا
 

موزعة  ) ساعة معتمدة132الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوریوس في الدراما ھو (

  كالتالي:

 المسارمتطلبات  متطلبات اختیاریة متطلبات إجباریة المتطلب
 المجموع دقیقال

 27 - 15 12 جامعةمتطلبات 
  24  -  6 18 متطلبات كلیة
 81 18  12 51 متطلبات قسم

 132 18 33 81  المجموع
 

  

   :متطلبات الجامعة لوحدة المساقات الخدمیة

 وتعدیالتھا 1991) لسنة 2الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات منح درجة البكالوریوس في جامعة الیرموك رقم (

 وتعدیالتھا.  1976) لسنة 76ات العلمیة والشھادات في جامعة الیرموك رقم (الصادرة بموجـب نظام الدرج

 
  ) ساعة معتمدة وتشمل:27تخصص لھا ( : متطلبات الجامعـة

  على النحو التالي:) ساعة معتمدة 12تخصص لھا ( متطلبات إجباریة: -أ

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق
AL 101  3 1لغة عربیة  
El 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  
PS 102 3 التربیة الوطنیة  

MILT 100 3 علوم عسكریة  
EL 099  استدراكي  إستدراكي. –مھارات لغة إنجلیزیة  
AL 099   استدراكي  استدراكي –لغة عربیة  

COMP 099   استدراكي  إستدراكي. –مھارات حاسوب  
  

دة     100ن.ح * سیكون ترمیز مساق مھارات حاسوب  ط الجدی ي الخط اري      SCI 108(سابقًا) ف ب إجب ھ متطل ًا بأن علم

  كلیة للكلیات اإلنسانیة

  
 ).2ساعة معتمدة یختارھا الطالب من المساقات في الجدول رقم ( 15 متطلبات اختیاریة: -ب

  
  )إجباریةساعة معتمدة  15( متطلبات الجامعة االختیاریة :)2جدول رقم (

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم
 اإلنسانیةالمساقات 

1. Hum 101  3 اإلعالمیةالثقافة 
2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 
3. Hum 103 3 فكر وحضارة اإلسالم 
4. Hum 104 3 الفن والسلوك 
5. Hum 105 3 اإلنسانیةفي الحضارة  األردن إسھام 
6. Hum 106  3 اإلنسانیةمقدمة في دراسة الثقافات 
7. Hum 107  3 اإلنسانحقوق 
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 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم
8. Hum 108 3 مھارات التفكیر 

 لمساقات العلمیةا
1. Sci 101 3 البیئة والصحة العامة 
2. Sci 102 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 
3. Sci 103 3 اللیاقة البدنیة للجمیع 
4. Sci 104 3 مھارات التواصل الفعال 
5. Sci 105  3 المتجددةالطاقة 
6. Sci 106 3 وتنمیة المجتمع اإلدارة 
7. Sci 107 3 البحث العلمي 

 
  ) ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:24ثانیًا: متطلبات الكلیة (

 ) ساعة معتمدة ھي:18المتطلبات اإلجباریة (  . أ
 متطلب سابق معتمدة اسم المساق الرقم الرمز
Sci 108 3 مھارات الحاسوب  

MUS 101 3 مدخل إلى الموسیقى  
Des 102 3 مقدمة في علم الجمال  
PA 203 3 مدخل إلى الفن اإلسالمي  
Dra  212 3 مدخل إلى الدراما  
PA  303  3  النقد الفني   

  
 ) ساعات معتمدة یتم اختیارھا من المساقات التالیة:6المتطلبات االختیاریة (  . ب

 متطلب سابق معتمدة اسم المساق الرقم الرمز
PA 100 3 مدخل إلى الفنون التشكیلیة  

MUS 100 3 الحیاة الموسیقیة في األردن  
Dra  111  3 مقدمة في المسرح  
Des 202 3 التصمیم و العمارة اإلسالمیة  

  
  

 مدلول الرقم العشري:
 الداللة  الرقم

 تاریخ الدراما 0

 األدب والنقد  1
 اإلخراج والتمثیل المسرحي 2
 فیاالسینوغرا 3
  االخراج والتمثیل السینمائي والتلفزیوني 4
  تقنیات صناعة الفیلم 5
  مشروع التخرج 9
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  ) ساعة معتمدة موزعة كما یلي:81متطلبات القسم اإلجباریة، ویخصص لھا ( 

 ) ساعة معتمدة:51، ویخصص لھا (لمساري الفنون المسرحیة وصناعة الفیلم متطلبات اإلجباریة المشتركةال .1

ز رم
  المساق

رقم 
الساعات  اســم المســاق المساق

المتطلب  عملي نظري المعتمدة
 السابق

  المساقات المتكافئة

ما قبل   2013خطة 
2013  

Dra 101   مدخل الى السینما
 113ف.د  أ111ف.د  - - 3 3 والتلفزیون

Dra 102   مقدمة في تاریخ صناعة
  أ115ف.د  Dra 101 - 3 3 الفیلم

Dra 103  المسرح اإلغریقي تاریخ
 115ف.د  116ف.د  - - 3 3 ونصوص

Dra 112  الدراما التعلیمیة في
  أ112ف.د  - - 3 3 المجتمع

Dra 121  ) ف.د  - 2 2 3 )1مختبر تمثیل
 112ف.د  ب113

Dra 122  ) 2 2 3 )1الصوت واإللقاء Dra 121  ف.د
 211ف.د  ب114

Dra 202   المسرح في العصور
 212 أ214ف.د  Dra 103 - 3  3 النھضةالوسطى وعصر 

Dra 211  2 2 3 الدراما التلفزیونیة Dra 102  أ217ف.د  
Dra 221  2 2 3 حركة الممثل Dra 121  أ216ف.د  

Dra 222  ) 2 2 3 )2مختبر تمثیل Dra 121  ف.د
  ب212

Dra 231  2 2 3 تصمیم المناظر Dra 121 ف.د 
  114ف.د  ب213

Dra 241  صویر مدخل الى الت
   أ211ف.د  Dra 101 2 2 3 السینمائي والتلفزیوني

 251ف.د
Dra 321  ) 2 2 3 )2الصوت واإللقاء Dra 122 333 ف.د  

Dra 322  الدرامیة  االموسیق
 215 أ315ف.د  Dra 222 2 2 3 والصوت

Dra 331  2 2 3 الماكیاج Dra 121  ف.د
 313ف.د  ب312

Dra 341  2 2 3 صناعة الفیلم Dra 251 أ321.د ف  

Dra 431  2 2 3 تصمیم األزیاء واألقنعة Dra 231  ف.د
  ب411
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 :ي) ساعة معتمدة موزعة كما یل18، ویخصص لھا ( لمسارمتطلبات ا

  ساعة معتمدة) إجباریة موزعة كما یلي: 18مسار الفنون المسرحیة (  . أ

 رمز
 المساق

رقم 
الساعات  اســم المســاق  المساق

طلب المت عملي نظري المعتمدة
 السابق

  المساقات المتكافئة

ما قبل   2013خطة 
2013  

Dra 232 2 2 3 اإلضاءة المسرحیة Dra 121  214 ف.د 

Dra 312 3 3 الدراما والمسرح الحدیث - Dra 202  311ف.د  أ311ف.د 

Dra 327 ) 2 2 3 )3مختبر تمثیل Dra 222   

Dra 328  2 2 3 اإلنتاج المسرحي Dra 327 412ف.د  أ334 ف.د 

Dra 421  2 2 3 مختبر إخراج Dra 222   423ف.د 

Dra 499t  ف.د  499 ف.د  -  6  -  3  مشروع تخرج 
  ف499

  
  :ساعة معتمدة) إجباریة موزعة كما یلي 18مسار صناعة الفیلم ( . ب

 رمز
 المساق

رقم 
الساعات  اســم المســاق  المساق

المتطلب  عملي نظري المعتمدة
 السابق

  فئةالمساقات المتكا

ما قبل   2013خطة 
2013  

Dra 251   المونتاج  في السینما
ف.د  Dra 101 2 2 3 والتلفزیون

 451ف.د  ب423

Dra 344  أ327ف.د  - 2 2 3 إخراج األفالم الروائیة  

Dra 352   قواعد اإلضاءة
   Dra 241 2 2 3 وتعبیراتھا

Dra 353   التصویر السینمائي
   Dra 241 2 2 3 والتلفزیوني

Dra 412 2 2 3 كتابة السیناریو Dra 344   253ف.د 

Dra 499f  ف.د  499 ف.د  -  6  -  3  مشروع تخرج 
  ص499

  
  ) ساعات معتمدة یختارھا الطالب مما یلي: 12متطلبات القسم االختیاریة: ویخصص لھا ( .2

رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اســم المســاق  المساق

المتطلب  عملي نظري المعتمدة
 قالساب

  المساقات المتكافئة
  2013ما قبل   2013خطة 

Dra 104 103ف.د  - - 3 3 السینما العالمیة  
Dra 105 104ف.د  - - 3 3 السینما العربیة  
Dra 201  305ف.د  أ206ف.د  - - 3 3 المسرح األردني 

Dra 311   تحلیل النصوص
 312ف.د  أ304ف.د  Dra 202 - 3 3 المسرحیة

Dra 323 2 2 3 سرح الطفلم Dra 121   412ف.د  أ347ف.د  
Dra 411   3 3التذوق والنقد - Dra 211  456ف.د  425ف.د 
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رمز 
  المساق

رقم 
الساعات  اســم المســاق  المساق

المتطلب  عملي نظري المعتمدة
 قالساب

  المساقات المتكافئة
  2013ما قبل   2013خطة 

 السینمائي

Dra 423  
مواضیع خاصة 

 في التمثیل
  واإلخراج

3 2 2 Dra 222  435ف.د  

Dra 441  اإلخراج 
  ب402 ف.د Dra 211 2 2 3 التلفزیوني

  
 

  تسكین المجاالت المعرفیة:
) ساعة معتمدة على 132یكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسیة لنیل درجة البكالوریوس في التخصص ( :الدراما

  :النحو اآلتي
  

  األساسیة اإلجباریة:  المعرفیةالمجاالت   . أ

الحد األدنى للساعات   المجال المعرفي
  المعتمدة

   تاریخ الدراما
Dra 101، Dra 102، Dra 103 9  

 النقد الدراميو األدب
Dra 112، Dra 202، Dra 312 ،،Dra 412  12  

  لمسرحيالتمثیل واإلخراج ا
Dra 121، Dra 122، Dra 321، Dra 221، Dra 222، Dra 327، Dra 421 21  

  .السینمائي والتلفزیوني والتصویر اإلخراج
Dra 211، Dra 241، Dra 251،  Dra 344، Dra 352، Dra 353،  18  

  یا وتقنیات العمل الدرامي البصریة والمؤثرات السمعیة.السینوغراف
Dra 231، Dra 232 ،،Dra 322، Dra 331، Dra 431.  15  

  إدارة وإنتاج العمل الدرامي
Dra 328، Dra 341، Dra 499f ،Dra 499t 12  

  
ارین    87ساعة علما ان الحد االدنى لعدد الساعات في الجداول  81** مالحظة: مجموع متطلبات القسم  بسبب وجود مس

  ساعة 18لكل مسار 
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  قسم الدرامافي أعضاء ھیئة التدریس 

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 robaiaat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك علي فياض علي الربعات

 Alrefai@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمدخير يوسف علي الرفاعي
 ghassanhd@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك حداد غسان عيد عيسى

 Nayef_s@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك نايف محمود حسن الشبول
 mekhled@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك مخلد نصير بركه الزيود

 ALNASSAR@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد يوسف الياسين النصار
 aljarrah@yu.edu.jo جستيرما مدرس فتحي طالب محمد الجراح
 tarq.h@yu.edu.jo ماجستير مدرس طارق ابراهيم صالح حداد
 ahmad.j@yu.edu.jo ماجستير مدرس احمد ابراهيم محمود جالل
 amerg@yu.edu.jo ماجستير مدرس عامر فتحي جميل الغرايبه

 mohammadmff@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد منذر عواد العفان
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  لتصميم قسم ا
ام           ة الیرموك ع ي جامع ة ف ون الجمیل م الفن اء قس ة إنش ام     ،1980تأسس تخصص التصمیم مع بدای ي ع أصبح   2001وف

تخصص التصمیم قسما أكادیمیا قائما بذاتھ في كلیھ الفنون الجمیلة وقد جاء ذلك نتیجة تزاید الوعي في التصمیم عند الطالب 

  سم درجة البكالوریوس في التصمیم والفنون التطبیقیة. والمجتمع المحلي في األردن، ویمنح الق

یعد التصمیم في ھذا القسم علما نافعا من خالل سعیھ الجاد إلعطاء العلم والتكنولوجیا لمسھ إنسانیة بإبداع أشكال قویھ للقیم 

االت    الجمالیة والرمزیة و الوظیفیة للمنتجات والخدمات والبیئات المصممة. یسعى القسم إلي تطویر ق ي مج ة ف درات الطلب

  حل المشكالت والتعاون الراسخ مع مختلف القطاعات الوطنیة الخاصة والعامة.

یھدف القسم إلى إن یصبح معترفا بھ كمركز للتصمیم في اإلبداع واالستشارات مقارنة بالمراكز والمعاھد العالمیة في مجال 

م قادرین ثقافیا وعلمیا على إبراز دور التصمیم في الحیاة اإلنسانیة التصمیم واإلبداع اإلنساني. وبھذا یصبح خریجو ھذا القس

  محفزین وعیھم وحسھم باتجاه ھذا الدور. 

 من والوظیفة الشكل بدراسة ویھتم اإلنسان، یخدم منتج لعمل واإلنتاج الفن بین یجمع لذي العلم ھو التطبیقي والفن التصمیم

  .المجتمع بمتطلبات أن یفي ویستطیع والعلم، الفن بین الربط یحقق لكي متعددةال والتقنیات العلمیة المعارف دراسة خالل

  ومجتمعھ معیشتھ بمستوى واالرتقاء لإلنسان أفضل مستوى تحقیق إلي التطبیقیة والفنون التصمیم دراسة وتھدف

 مالئم وأسالیب علمیة تقنیات واستحداث واقعي بشكل والمجتمع البیئة لمتطلبات واالستجابة المنتج وتطویر ابتكار خالل من  

 .المستجدة والتقنیات والبشریة البیئیة المتغیرات مع یتالءم متمیز منتج استخدام الي یتطلع بطبیعتھ فاإلنسان. اإلنتاج لعملیات

وفر  أن المفترض ومن میم  دراسة  ت ون  التص ة  والفن ذي  المصمم  التطبیقی تم  ال داده  ی ا  إع ماتھ  الشخصیة  الستعداداتھ  تبع  وس

  :اتجاھات ثالث من لواحدة تفضیلھ على وبناءا العقلیة وقدراتھ لشخصیةا

  التخصص مجاالت من ا في المنفردة الفنیة لقطعة إنتاج في قدرتھ تتجلي الذي التطبیقي الفنان -

 نتاجاإل خطوط في الفنیون تنفیذھا یتولى التي التصمیمات وضع علي القار وھو الفني التصمیم فروع من فرع في المصمم -

  الوجود حیز إلى التصمیم یخرج وبذلك المختلة

  فیھ تخصص الذي الفني التصمیم فرع في اإلنتاج وسائل وتطویر إدارة علي القادر المھندس -

  

design.dept@yu.edu.jo  

 3410فرعي  0096227211111ھاتف 
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  وريوس/ تخصص التصميم والفنون التطبيقيةالخطة الدراسية لدرجة البكال
دة  132الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوریوس في التصمیم ھو ( اعة معتم موزعة   ) س

  كالتالي:

 المجموع لدقیقا متطلبات المسار متطلبات اختیاریة متطلبات إجباریة المتطلب
 27 - 15 12 متطلبات جامعة

 24 - 6 18 كلیة متطلبات
 81  15  12 54 متطلبات قسم

 132  15 33 84  المجموع
 

  ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: )72أوًال: متطلبات الجامعة (

  ) ساعة معتمدة وھي:21المتطلبات اإلجباریة (أ. 
 

  ساعة معتمدة إجباریة) 12( اإلجباریةالجامعة متطلبات  :)1جدول رقم (
  

  ساعة معتمدة ) 12(اإلجباریة   الجامعةمتطلبات 

الساعات   اسم المساق  رمز المساق  الرقم
  المتطلب السابق  المعتمدة

101  AL  3  1لغة عربیة  --- 
101  EL 3  مھارات لغة انجلیزیة  --- 
102  PS  3  التربیة الوطنیة  --- 
100  MILT 3  علوم عسكریة  --- 
099  EL   استدراكي  استدراكي –مھارات لغة انجلیزیة  ---  
099  AL استدراكي  استدراكي -لغة عربیة  ---  
099  COMP استدراكي  استدراكي - مھارات حاسوب  ---  

  ----   12  المجموع
 

  .)2جدول رقم (ساعة معتمدة یختارھا الطالب من المساقات في ال 15ختیاریة: االمتطلبات الب. 
  

  اجباریة)ساعة معتمدة  15( االختیاریةالجامعة متطلبات :  )2جدول رقم (
  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز المساق  الرقم

  المساقات االنسانیة
1.  Hum 101 3  الثقافة االعالمیة 
2.  Hum102 3  المواطنة واالنتماء 
3.  Hum 103 3  االسالم فكر وحضارة 
4.  Hum 104 3  الفن والسلوك 
5.  Hum 105 3  اسھام االردن في الحضارة االنسانیة  
6.  Hum 106 3  مقدمة في دراسة الثقافات االنسانیة  
7.  Hum 107 3  حقوق االنسان  
8.  Hum 108 3  مھارات التفكیر  
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  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز المساق  الرقم
 لمساقات العلمیةا

1.  Sci 101 3  البیئة والصحة العامة  
2.  Sci 102 3  تكنولوجیا المعلومات والمجتمع  
3.  Sci 103  3  اللیاقة البدنیة للجمیع  
4.  Sci 104 3  ل الفعالمھارات التواص  
5.  Sci 105  3  الطاقة المتجددة  
6.  Sci 106  3  اإلدارة وتنمیة المجتمع  
7.  Sci 107 3  البحث العلمي  

  
 ) ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:24ثانیًا: متطلبات الكلیة (

 ) ساعة معتمدة ھي:18المتطلبات اإلجباریة (أ. 
 

 متطلب سابق معتمدة اسم المساق الرقم الرمز
Sci 100 3 مھارات الحاسوب - 

Dem 101 3 مدخل إلى الموسیقى - 
Des 102 3 مقدمة في علم الجمال - 
Det 103 3 مدخل إلى الفن اإلسالمي - 
Der 208 3 مدخل إلى الدراما - 
Det  303  3  النقد الفني - 

  
 لیة:) ساعات معتمدة یتم اختیارھا من المساقات التا6المتطلبات االختیاریة (ب. 

 
 متطلب سابق معتمدة اسم المساق الرقم الرمز
Det 100 3 مدخل إلى الفنون التشكیلیة - 

Dem 100A 3 الحیاة الموسیقیة في األردن - 
Der 110   3 مقدمة في المسرح - 
Des 202 3 التصمیم و العمارة اإلسالمیة - 

  
  

  مدلول الرقم العشري:: قسم التصمیم و الفنون التطبیقیة
 الداللة قمالر
 المدخل و متطلبات القسم النظریة 0
 متطلبات القسم العملیة 1
 متطلبات القسم االختیاریة 2
 التصمیم الداخلي 3
 الصناعي التصمیم 4
 تصمیم الجرافیك 5
 األزیاء تصمیم 6
  والوسائط تصمیم الرسوم المتحركة 7
 وإنتاج وتقنیات إبداعیةنظریات  8
 مشاریع تخرج 9
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  ) ساعة معتمدة موزعة كما یلي:69ثالثا: متطلبات القسم اإلجباریة، ویخصص لھا ( 

  ) ساعة معتمدة:51المتطلبات اإلجباریة المشتركة، ویخصص لھا (  -1

  الرقم  الرمز
  

  اسم المساق
  

  متطلب سابق  عملي  نظري  س

Des  101  2 2 3  المدخل إلى التصمیم ثالثي األبعاد -  
Des  205K  2 2 3  لنظریة والتطبیقالتصمیم بین ا -  
Des  204  3 3  التصمیم النظریة والتاریخ  -  Des 101  
Des  210K  2 2 3  نظریات اللون -  
Des  211A  2 2 3  أسس التصمیم Des 101  
Des  212K  2 2 3  الرسم الھندسي والنماذج Des 101  
Des  213K  2 2 3  تصمیم ارجونومیكس Des 101  
Des  214K  ) 2 2 3  )1التصمیم بالحاسوب Des 213K  
Des  230K  3 3  نظریات اتصال التصمیم  -  Des 204  
Des  231K 2 2 3  اقتصادیات التصمیم Des211A  
Des  233K  2 2 3  التصمیم أالبتكاري Des231K  
Des  234K  ) 2 2 3  )2التصمیم بالحاسوب Des214  
Des  301  3 3  سیكولوجي التصمیم -  Des 230K  
Des  302A  3 3  تصمیمعلم الجمال و ال -  Des230K  
Des  304  3 3  منھجیات التصمیم -  Des230K  
Des  403K  2 2 3  أسالیب عرض التصمیم Des301A  

Des  498  2 2 3  دراسات متقدمة لمشروع التخرج 
431Des /Des353  /

/ أو  Des341Aأو 
Des363  

  
  

  :*) ساعة معتمدة موزعة كما یلي18متطلبات التخصص الدقیق، ویخصص لھا (  -2

  
  (ال یجوز للطالب التحویل بین المسارات أكثر من مرة واحدة طیلة فترة الدراسة). *
  
  

   

  مسار دقیق) إجباریةساعة  18الداخلي ( مسار التصمیم
رمز 
  المساق

رقم 
  متطلب سابق  عملي  نظري  س  اسم المساق  المساق

Des  331D   2 2 3  واإلنارةالتخطیط الفراغي Des231K  
Des  333   2 2 3  األثاثتصمیم Des231K  
Des  430D  ) 2 2 3  )1التصمیم الداخلي Des 233K  
Des  431D  2 2 3  )2اخلي (التصمیم الد Des331D  
Des  432D  ) 2 2 3  )3التصمیم الداخلي Des431D  
Des  499D  (داخلي) 2 2 3  مشروع تخرج Des498  



 
 

354 
 

  مسار دقیق) إجباریةساعة  18الجرافیك  ( ممسار تصمی
رمز 

  المساق
 رقم

  متطلب سابق  عملي  نظري  س  اسم المساق  المساق

Des  353G 2 2 3  تصمیم التایبوغرافي Des231K  
Des  351G  2 2 3  معالجة الصور الرقمیة Des231K  
Des  352G  2 2 3  تصمیم العالمات التجاریة Des 233K  
Des  353   2 2 3  اإلعالنتصمیم Des252G  
Des  450G  2 2 3  تصمیم تغلیف المنتج Des353  
Des  499G  (جرافیك) 2 2 3  مشروع تخرج Des498  

  
  

  مسار دقیق) إجباریةساعة  18الصناعي ( ممسار التصمی
رمز 

  المساق
رقم 

  متطلب سابق  عملي  نظري  س  اسم المساق  المساق

Des  242S 2 2 3  الصناعي والنماذج مواد التصمیم Des231K  
Des  243S   2 2 3  الصناعي واإلخراجالعرض Des231K  
Des  340A  2 2 3  تطویر المنتج Des 233K  
Des  341S  2 2 3  التحلیل البنائي وتقنین الشكل Des242S  
Des  343  2 2 3  تصمیم المنتج Des341A  
Des  499S  (صناعي) 2 2 3  مشروع تخرج Des498  

  
  

  مسار دقیق) إجباریةساعة  18( األزیاء ممسار تصمی
  متطلب سابق  عملي  رينظ  س  اسم المساق  رقم المساق  رمز المساق

Des  262Z  2 2  3  مبادئ تصمیم وتنفیذ الباترونات Des231K  
Des  360Z  2 2 3  األزیاءتقنیات تنفیذ Des 233K  
Des  361Z   2 2 3  المتخصصة األزیاءتصمیم Des231K  
Des  363Z   2 2 3  لألزیاء اإلكسسواراتتصمیم Des262Z  
Des  460Z  2 2 3  تصمیم وتنفیذ الباترونات متقدم Des363Z  
Des  499Z  (أزیاء) 2 2 3  مشروع تخرج Des498  
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  ) ساعة معتمدة یختارھا الطالب مما یلي:12: ویخصص لھا (  متطلبات القسم االختیاریة -3

  الرقم  الرمز
  

  اسم المساق
  

متطلب   عملي  نظري  س
  سابق

Des 321  2 2 3  التصمیم الداخلي المستدام   
Des  232k  3 3  مستھلك سلوكیات  -    
Des 350A  2 2 3  التایبوغرافي المتقدم   
Des 441   2 2 3  الصناعیة األجھزةتصمیم   
Des 442A  2 2 3  التصمیم الصناعي ووسائط النقل   
Des 452  2 2 3  الرسوم المتحركة   
Des  496Z   2 2 3  الجلدیة األزیاءتصمیم وتنفیذ   
Des 451G 3 3  یقالترویجیة والتسو إدارة األنشطة -    
Des 480S  3 3  نظریة آالت -    
Des 480Z  3 3  الموضة لألزیاء إنتاج -    
Des  480G  2 2 3  تصمیم الوسائط المتحركة   
Des 480D   2 2 3  الداخلیة اإلضاءةتصمیم   

  المجموع
  36        

  
  التصمیم:المساقات التي یطرحھا قسم 

رقم المساق 
  عملي  نظري  س  اسم المساق  ورمزه

  
  ابقمتطلب س
  

Des100  3  3  الثقافة الجمالیة  -    
Des101   2  2 3  اإلبعادالتصمیم ثالثي  إلىالمدخل    
Des102  3 3  مقدمة في علم الجمال -    
Des202   3 3  اإلسالمیةالتصمیم والعمارة -    
Des204  3 3  التصمیم النظریة والتاریخ -    

Des210K  2 2 3  نظریات اللون   
Des211A  2 2 3  أسس التصمیم   
Des212K  2 2 3  الرسم الھندسي والنماذج   
Des213K  2 2 3  تصمیم ارجونومیكس   
Des214K  ) 2 2 3  )1التصمیم بالحاسوب   
Des225D  2 2 3  تقنیات مشاغل   
Des230K  2 2 3  اقتصادیات التصمیم   
Des231K  3 3  نظریات اتصال التصمیم -    
Des 232K  3 3  سلوكیات مستھلك -    
Des233K  2 2 3  االبتكاريصمیم الت   
Des234K  ) 2 2 3  )2التصمیم بالحاسوب   
Des205K  2 2 3  التصمیم بین النظریة والتطبیق   
Des242S  2 2 3  مواد التصمیم الصناعي والنماذج   
Des243S   2 2 3  الصناعي واإلخراجالعرض   
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رقم المساق 
  عملي  نظري  س  اسم المساق  ورمزه

  
  ابقمتطلب س
  

Des252G  2 2 3  تصمیم التایبوغرافي   
Des262Z  2 2 3  تروناتمبادئ تصمیم وتنفیذ البا   
Des301  3 3  سیكولوجي التصمیم -    

Des302A  3 3  علم الجمال والتصمیم -    
Des304  3 3  منھجیات التصمیم -    
Des321  2 2 3  التصمیم الداخلي المستدام   

Des331D   2 2 3  واإلنارةالتخطیط الفراغي   
Des333   2 2 3  األثاثتصمیم   
Des343  2 2 3  تصمیم المنتج   

Des340A 2 2 3  تطویر منتج   
Des350A  2 2 3  التیبوغرافي المتقدم   
Des351G  2 2  3  معالجة الصور الرقمیة   
Des352G  2 2 3  تصمیم العالمات التجاریة   
Des353   2 2 3  اإلعالنتصمیم   

Des360Z   2 2 3  األزیاءتقنیات تنفیذ   
Des363Z   2 2 3  لألزیاء اإلكسسواراتتصمیم   
Des403K  2 2 3  ب عرض التصمیمأسالی   
Des430D  ) 2 2 3  )1التصمیم الداخلي   
Des431D  ) 2 2 3  )2التصمیم الداخلي   
Des432D  ) 2 2 3  )3التصمیم الداخلي   
Des441   2 2 3  الصناعیة األجھزةتصمیم   

Des442A  2 2 3  التصمیم الصناعي لوسائط النقل   
Des450G 2 2 3  تصمیم تغلیف المنتج   
451GDes 3  3  الترویجیة والتسویق إدارة األنشطة -    
Des452  2 2 3  الرسوم المتحركة   

Des460Z  2 2 3  تصمیم وتنفیذ الباترونات متقدم   
Des480Z  2 2 3  لألزیاءالموضة  إنتاج   
Des 480S  3 3  نظریة آالت -    
Des480D   2 2 3  الداخلیة اإلضاءةتصمیم   
Des480G  2 2 3  تصمیم الوسائط المتحركة   
Des4960Z   2 2 3  الجلدیة األزیاءتصمیم وتنفیذ   

Des498  2 2 3  دراسات متقدمة لمشروع التخرج   
Des499D   2 2 3  داخليمشروع تخرج   
Des499G   2 2 3  جرافیكمشروع تخرج   
Des499S   2 2 3  صناعيمشروع تخرج   
Des499Z   2 2 3  أزیاءمشروع تخرج   
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  تسكین المجاالت المعرفیة:

ي  نامج التصمیم والفنون التطبیقیةبر الوریوس ف  : یكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسیة لنیل درجة البك

  على النحو اآلتي:) ساعة مواد إجباریة للمسار 21بحد أدنى () ساعة معتمدة 132التخصص (

 : المجاالت النظریة األساسیة اإلجباریة  - أ

 الحد األدنى للساعات المعتمدة اسم المساق   المجال المعرفي
 عملي نظري

  نظریات ومداخل

  التصمیم بین النظریة والتطبیق 
  سیكولوجیا التصمیم ومنھجیاتھ 
   األبعادمدخل في التصمیم ثالثي  
  ھندسة العوامل البشریة  
 نظریة اللون وتطبیقاتھا. 

9 6 

  تطبیقات التصمیم

  تاریخ التصمیم 
  تصمیم االتصال البصري 
   )2(تصمیم بالحاسوب  
  الرسم الھندسي والنماذج 
  اقتصادیات التصمیم  
  أالبتكاريالتصمیم  

 أسالیب عرض التصمیم

12 6 

  مسار التصمیم الداخلي

  الفراغي واإلنارة التخطیط
  )1تصمیم داخلي ( 
  )2تصمیم داخلي ( 
  تصمیم أثاث 
  ).3تصمیم داخلي ( 

 تصمیم االضاءة الداخلیة 

6 12 

  میم الجرافیكمسار تص

  معالجة الصور الرقمیة
  تصمیم تغلیف المنتج 

  التایبوغرافيتصمیم 
  اإلعالنتصمیم 

  ةتصمیم العالمات التجاری 
  الرسوم المتحركة

6  12  

  مسار التصمیم الصناعي

  الصناعي  واإلخراجالعرض 
  تصمیم المنتج 

  نظریة اآلالت
  تحلیل وتصمیم المجسمات 
  تطویر المنتج  
 الصناعیة  زةاألجھتصمیم  

9 9 

  مسار تصمیم االزیاء

  الموضة لألزیاء  إنتاج
   تقنیات تنفیذ االزیاء

  لألزیاء  اإلكسسواراتتصمیم  
  اتمبادئ تصمیم وتنفیذ الباترون
  تصمیم االزیاء المتخصصة

9  9  

  تاریخ

  علم الجمال والتصمیم 
  تاریخ الفن اإلسالمي 
  تاریخ الفن العالمي 
 الرسم. 

10 2 

 
 ت المساندة:المجاال  - أ
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 الحد األدنى للساعات المعتمدة المجال المعرفي
 عملي نظري

  تقنیات مشاغل 
 التصمیم الداخلي المستدام  

1 2 

  الترویجیة  إدارة األنشطة
 سلوكیات المستھلك  

1 2 

  الصناعي  واإلظھاررسم المنظور 
 الخامات وعملیات لتصنیع  

1 2 

  تصمیم وتنفیذ الباترونات متقدم
 الجلدیة األزیاءتصمیم وتنفیذ  

1 2 

  
ة (   3یخصص لھ ( مشروع التخرج:ب.  ب دراس ي  الطال دة   90) ساعات معتمدة یسجلھا الطالب بعد أن ینھ اعة معتم ) س

  على األقل.

  
  
  

  التصمیم والفنون التطبیقیةأعضاء ھیئة التدریس في قسم 

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 mohammad.ha@yu.edu.jo دكتوراه استاذ د محمد حسنمحمد السي

 mohammad.am@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد متولي متولي عامر
 salwa.h@yu.edu.jo دكتوراه استاذ سلوى محمود علي حسن
 Inask@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ايناس على احمد الخولى

 mohammads@yu.edu.jo كتوراهد استاذ مشارك محمد عبدالحميد محمد سالم الحلو
 asem.obaidat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عاصم محمد مفلح عبيدات
 islam.o@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد اسالم محمد ماجد عبيدات
 sofia@yu.edu.jo ماجستير مدرس صوفيا زهير محمد حجاز

 qais.ahmad@yu.edu.jo ماجستير مدرس قيس محمد خلف احمد
 Naji@yu.edu.jo بكالوريوس مساعد تدريس ناجي ابراهيم ناجي العزام
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  قسم املوسيقـــــا

ینسجم التعلیم الموسیقي الجامعي في المملكة األردنیة الھاشمیة مع التغیرات والتحدیثات في عملیة البناء المعاصر لمختلف 

القرن الماضي البدایة الواضحة الھتمام المجتمع األردني بالفنون مجاالت حیاة المجتمع األردني. وُتمثل العقود األخیرة من 

ام   ات         1981بمختلف أشكالھا. وتحظى جامعة الیرموك منذ ع انھا لتخصص قیقة باحتض ات الش ین الجامع ز ب م بسبق التمی

لفنون الجمیلة الفنون الجمیلة، ومنھا الموسیقا، حیث بدأت بمنح درجة البكالوریوس في ھذه التخصصات ضمن إطار قسم ا

ي           التابع لكلیة التربیة والفنون آنذاك.  ام الدراس ي الع ا الفضي ف ة بیوبیلھ االت الجامع ع احتف ة، وم ومع إطاللة األلفیة الثالث

دراما،      2001/2002 یقا، وال ة: الموس امھا األربع تمت ھیكلة تخصصات الفنون الجمیلة في إطار كلیة الفنون الجمیلة بأقس

حظي قسم الموسیقا مرة أخرى بشرف الریادة والتمیز من  2004/2005ة، والتصمیم. وفي العام الدراسي والفنون التشكیلی

  .خالل طرح برنامج الماجستیر في الموسیقا

ویتخرج  ساعة معتمدة)،  132یقدم قسم الموسیقا في مرحلة البكالوریوس برنامجي: الموسیقا العالمیة و الموسیقا العربیة،( 

ى   الطالب كعازف  لواحدة من آالت األوركسترا السیمفوني أو آالت الموسیقا التقلیدیة العربیة و آلة ثانویة أخرى، إضافة إل

  المساقات النظریة والتطبیقیة والمتطلبات الجامعیة التي یدرسھا الطالب خالل فترة التحاقھ بالجامعة. 

لمجتمع األردني، وذلك من خالل إعداد الكوادر الموسیقیة یسعى قسم الموسیقا منذ تأسیسھ للنھوض بالثقافة الموسیقیة لدى ا

ي    ام الدراس ن     2010/ 2009األكادیمیة ورفد سوق العمل بھا، فقد بلغ عدد خریجي قسم الموسیقا مع نھایة الع ا یقرب م م

افة إلى ذلك یقدم خریج، یعملون في سلك التربیة والتعلیم ولدى المؤسسات والفرق الموسیقیة المحلیة والعربیة. وباإلض 500

ذلك    م ك القسم مساقات الثقافة الموسیقیة لطلبة الجامعة من التخصصات األخرى كمتطلبات جامعیة اختیاریة. ویشارك القس

ن خالل          ي م ة المجتمع المحل ي خدم ى دوره ف في العدید من المھرجانات الموسیقیة المحلیة والعربیة والعالمیة، عالوة عل

   .اطات الفنیة والثقافیة المختلفةالحفالت الموسیقیة والنش

  

music.dept@yu.edu.jo  
 3411فرعي  0096227211111ھاتف 

 
 
 



 
 

360 
 

  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس/ تخصص املوسيقا
 ) ساعة132الموسیقى ( تخصص في البكالوریوس درجة لنیل الدراسیة للخطة المعتمدة الساعات لعدد األدنى الحد یكون

 :اآلتي النحو على معتمدة

  مالحظات  الساعات المعتمدة  المتطلب
  ساعة معتمدة. 27  27  الجامعة متطلبات

  %).18( ساعة معتمدة 24  .% على األقل من مجموع الساعات المعتمدة15  الكلیة متطلبات
  %).61( ساعة معتمدة 81  .% على األقل من مجموع الساعات المعتمدة60  التخصص متطلبات

  -  ساعات معتمدة كحد أعلى. 6  حرة مواد
 

 المجموع متطلبات المسار متطلبات اختیاریة متطلبات إجباریة المتطلب
 27 - 15 12 متطلبات جامعة
 24 - 6 18 متطلبات كلیة
 81 -  12 69 متطلبات قسم

 132 - 33 99  المجموع
  

  
  دمیة متطلبات الجامعة لوحدة المساقات الخ

  

 وتعدیالتھا 1991) لسنة 2الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات منح درجة البكالوریوس في جامعة الیرموك رقم (
 وتعدیالتھا. 1976) لسنة 76الصادرة بموجـب نظام الدرجات العلمیة والشھادات في جامعة الیرموك رقم (

  

 ) ساعة معتمدة وتشمل:27تخصص لھا ( متطلبات الجامعـة:
 على النحو التالي:) ساعة معتمدة 12تخصص لھا ( متطلبات إجباریة: - أ 
  

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق
AL 101  3 1لغة عربیة  
El 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  
PS 102 3 التربیة الوطنیة  

MILT 100 3 علوم عسكریة  
EL 099  استدراكي  كياستدرا –مھارات لغة إنجلیزیة  
AL 099   استدراكي  استدراكي –لغة عربیة  

COMP 099   استدراكي  استدراكي –مھارات حاسوب  
  

علمًا بأنھ متطلب إجباري كلیة  SCI 108(سابقًا) في الخطط الجدیدة  100* سیكون ترمیز مساق مھارات حاسوب ن.ح 
  .للكلیات اإلنسانیة
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 ).2دة یختارھا الطالب من المساقات في الجدول رقم (ساعة معتم 15 متطلبات اختیاریة: -ب 
  

 )إجباریةساعة معتمدة  15( متطلبات الجامعة االختیاریة :)2جدول رقم (
 المساقات اإلنسانیة

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم
1. Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 
2. Hum102 3 المواطنة واالنتماء 
3. Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 
4. Hum 104 3 الفن والسلوك 
5. Hum 105 3 إسھام األردن في الحضارة اإلنسانیة 
6. Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 
7. Hum 107 3 حقوق اإلنسان 
8. Hum 108 3 مھارات التفكیر 

 لمساقات العلمیةا
1. Sci 101 3 البیئة والصحة العامة 
2. Sci 102 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 
3. Sci 103 3 اللیاقة البدنیة للجمیع 
4. Sci 104 3 مھارات التواصل الفعال 
5. Sci 105 3 الطاقة المتجددة 
6. Sci 106 3 اإلدارة وتنمیة المجتمع 
7. Sci 107 3 البحث العلمي 

 
  على النحو التالي:) ساعة معتمدة موزعة 24ثانیًا: متطلبات الكلیة (

  

 ) ساعة معتمدة ھي:18المتطلبات اإلجباریة (
 متطلب سابق معتمدة اسم المساق الرقم الرمز
Sci 108 3 مھارات الحاسوب  

MUS 101 3 مدخل إلى الموسیقى  
Des 102 3 مقدمة في علم الجمال  
PA 203 3 مدخل إلى الفن اإلسالمي  
Dra  208 3 مدخل إلى الدراما  
PA  303  3  النقد الفني   

 
 ) ساعات معتمدة یتم اختیارھا من المساقات التالیة:6المتطلبات االختیاریة (

 متطلب سابق معتمدة اسم المساق الرقم الرمز
PA 100 3 مدخل إلى الفنون التشكیلیة  

MUS 100 3 الحیاة الموسیقیة في األردن  
Dra  111  3 مقدمة في المسرح  
Des 202 3 والعمارة اإلسالمیة التصمیم  
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 مدلول الرقم العشري:
 الداللة الرقم

 المدخل والمقدمة 0
 النظریات الموسیقیة 1
 التاریخ الموسیقي 2
 الصولفیج  / القراءة الموسیقیة 3
 اإللزامي األداء الفردي 4
 األداء الفردي الثانوي 5
 األداء الجماعي والفرق الموسیقیة 6
 الحاسوب 7
 واضیع أخرىم 8
 الدراسات والندوات ومشاریع التخرج 9

  
  ) ساعة معتمدة:69متطلبات القسم اإلجباریة، ویخصص لھا (

رمز 
 المساق

رقم 
الساعات  المساق اسم المساق

المتطلب  عملي نظري المعتمدة
 المتطلبات المكافئة السابق

MUS 110  ج110أو ف م  103ف م    3 3 1النظریات الموسیقیة 

MUS 111  3 3 2النظریات الموسیقیة  MUS 
 ج111أو ف م  104ف م  110

MUS 120  تاریخ موسیقى عصر
 ج120أ أو ف م 205ف م    3 3 الباروك والكالسیكیة

MUS 130  القراءة واإلمالء الموسیقي
1 2 2  MUS 

 ج130أو ف م  203ف م  110

MUS 131  القراءة واإلمالء الموسیقي
2 2 2  MUS 

 ج131أو ف م  204ف م  130

MUS 141  أو  130أو ف م  أ217ف م   2 1 2 1آلة إلزامیة
 ج141ف م 

MUS 150  2 1 2  1آلة ثانویة MUS 
  170ف م  141

MUS 151  2 1 2  2آلة ثانویة MUS 
  171ف م  150

MUS 210  توافق علم
 MUS  3 3 1األصوات/ھارموني 

 ج210أو ف م  207ف م  111

MUS 211 3 3 أللحان/كنتربنطعلم تقابل ا  MUS 
 ج211أو ف م  208ف م  111

MUS 212  النظریات الموسیقیة
 MUS  3 3 العربیة

 ج212أو ف م  109ف م  111

MUS 220  موسیقى العصر
 MUS  3 3 الرومانسي

 ج220أ أو ف م 206ف م  120

MUS 221 106ف م    3 3 تاریخ الموسیقي العربیة 

MUS 230 لموسیقي القراءة واإلمالء ا
3 2 2  MUS 

 ج230أو ف م  303ف م  131

MUS 240  2 1 2 2آلة إلزامیة MUS 
141 

أو  131أو ف م  218ف م 
 ج240ف م 

MUS 241  2 1 2 3آلة إلزامیة MUS 
240 

أ أو 230أو ف م  أ317ف م 
 ج241ف م 

MUS 250  2 1 2  3آلة ثانویة MUS 
  270ف م  151

MUS 270  2 2تطبیقات الحاسوب  MUS  115ف م 
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رمز 
 المساق

رقم 
الساعات  المساق اسم المساق

المتطلب  عملي نظري المعتمدة
 المتطلبات المكافئة السابق

 212 قیةالموسی

MUS 280 3 3 علم اآلالت الموسیقیة  MUS 
 ج280أو ف م  108ف م  111

MUS 311  3 3 1التحلیل الموسیقي  MUS 
 ج311أ أو ف م 316ف م  210

MUS 312 3 3 تحلیل الموسیقى العربیة  MUS 
 ج312أ أو ف م 209ف م  212

MUS 340  2 1 2 4آلة إلزامیة MUS 
241 

  أ231 ف م
أو ف م  318أو ف م 

 ج340

MUS 341  2 1 2 5آلة إلزامیة MUS 
 ج341أو ف م  330ف م  340

MUS 361  2 1 2 1األداء الجماعي MUS 
 ج361أو ف م  260ف م  241

MUS 362  2 1 2 1موسیقى الحجرة MUS 
241 

  335ف م 
أ أو ف م 360أو ف م 

 ج362

MUS 440  2 1 2 6آلة إلزامیة MUS 
341 

  331م ف 
 ج440أو  430أو ف م 

MUS 441  2 1 2 7آلة إلزامیة MUS 
440 

  430ف م 
أو ف م  431أو ف م 

 ج441

MUS 442  2 1 2 8آلة إلزامیة MUS 
  431ف م  441

MUS 460  2 1 2 2األداء الجماعي MUS 
 ج460أو ف م  261ف م  361

MUS 462  2 1 2  2موسیقى الحجرة MUS 
362 

  أ435ف م 
أ أو ف م 361أو ف م 

 ج462
  

  ) ساعة معتمدة یختارھا الطالب مما یلي:12متطلبات القسم االختیاریة: ویخصص لھا (
رمز 

 المساق
رقم 

الساعات  اسم المساق المساق
المتطلب  عملي نظري المعتمدة

 المتطلبات المكافئة السابق

MUS 121  موسیقى الحضارات
 ج121أو ف م  105ف م    3 3 القدیمة

MUS 281 3 3 لم موسیقى الشعوبع  MUS 
 ج281أو ف م  202ف م  111

MUS 310  علم توافق
 MUS  3 3 2األصوات/ھارموني 

 ج310أو ف م  307ف م  210

MUS 321  الموسیقى العربیة
 MUS  3 3 المعاصرة

 ج321أو ف م  305ف م  221

MUS 390  دراسات في الموسیقى
 ج390أ أو ف م 270ف م    3 3 األردنیة

MUS 391  ندوة في أسالیب األداء
 MUS  3 3 الموسیقي

 ج391أو ف م  425ف م  241

MUS 411  3 3 2التحلیل الموسیقي  MUS 
 ج411أو ف م  416ف م  311
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MUS 420  الموسیقى األوروبیة
 MUS  3 3 المعاصرة

 ج420أو ف م  309ف م  220

  
 

  :المجاالت النظریة األساسیة -أ تسكین المجاالت المعرفیة:

  
 

  المواد العملیة (التطبیقیة): -ب 
 

  رموز وأرقام المساقات المجال المعرفي
عدد الساعات 

د األدنى الح المعتمدة
 عملي نظري  للساعات المعتمدة

  أداء:

MUS 141، MUS 150، MUS 151، 
MUS 240، MUS 241، MUS 250، 
MUS 340، MUS 341، MUS 361، 
MUS 362، MUS 440، MUS 441، 
MUS 442، MUS 460، MUS 462 

15 30 30  

  30  30  المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع
  

عدد   رموز وأرقام المساقات المجال المعرفي
  الساعات

الحد األدنى للساعات 
  المعتمدة

MUS 110 :النظریات الموسیقیة ، MUS 111 ، MUS 
212 9 

 MUS 311، MUS 312، MUS :التحلیل الموسیقي  12
411 9 

 MUS 130، MUS 131، MUS القراءة الموسیقیة:
230  6 

MUS 120 تاریخ الموسیقى: ، MUS 220، MUS 
221 9 9  

علم توافق األصوات 
MUS 210 :(الھارموني) ، MUS 310 6 9  

 MUS 211 3  :تقابل األلحان (كاونتربوینت)

 MUS 281، MUS 390، MUS :ثقافة موسیقیة
391 9 9  
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  في قسم الموسیقا أعضاء ھیئة التدریس

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 mohg@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد طه احمد الغوانمه

 nabildarras@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نبيل صالح محمود الدراس
 Azizmadi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عزيز "احمد عوني" عبدالعزيز ماضي

 wael_h@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ابراهيم حدادوائل حنا 
 mallah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد علي رضا حسن  المالح

 iyad.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد اياد عبدالحفيظ حافظ محمد
 nedal.o@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نضال احمد عبداهللا عبيدات

 alaa.naser@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ناصرعالء معين فريح 
 mohammad.t@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد زهدي محمد الطشلي

 raedaan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد علوان ورائده احمد عبدالجواد
 dima.swedan@yu.edu.jo ماجستير مدرس ديما فايز محمود سويدان
 saqer@yu.edu.jo ماجستير مدرس صقر صبحي عبده صالح

 Rula.Jaradat@yu.edu.jo ماجستير مدرس رلى عبداهللا عيسى جرادات
 khaledbalawi@yu.edu.jo ماجستير مدرس خالد محمد فياض البلعاوي

 talia@yu.edu.jo ماجستير مدرس تاليه كمال توفيق النمري
 safahaddad@yu.edu.jo ماجستير مدرس صفاء هالل امين حداد

 yara@yu.edu.jo ماجستير مدرس يارى بسام ذيب النمري
 abdelsalammd@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبدالسالم مرعي ابراهيم حداد

 wafa.tobaishat@yu.edu.jo بكالوريوس مساعد تدريس وفاء عبداهللا نهار طبيشات
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  كلية تكنولوجيا املعلومات وعلوم الحاسوب 

ام  ة ع ا    2002أنشئت الكلی ي تكنولوجی ري ف ي تج ة الت ة التطورات الحدیث ل مواكب ن أج ة م اء الكلی اء إنش د ج وق
  المعلومات وفي التخصصات العلمیة الحدیثة التي انبثقت عن ھذه التطورات في الدول المتقدمة.

في كلیة العلوم  شّكل قسم علوم الحاسوب نواة إنشاء كلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم الحاسوب، والذي كان قد أنشئ
كأول قسم یمنح درجة البكالوریوس في علوم الحاسوب على مستوى األردن. وعند انشاء الكلیة أضیف  1980بدءا من عام 

  إلیھ قسمان آخران ھما قسم نظم المعلومات الحاسوبیة، وقسم نظم المعلومات اإلداریة. 

ي    2003-2002وبدأ التدریس فعلیًا في الكلیة في مطلع العام الجامعي ( الوریوس ف ة البك ) لیمنح كل قسم فیھا درج
، 2000/2001التخصصات المذكورة. ثم أعید النظر في برنامج الماجستیر الذي كان یطرحھ قسم علوم الحاسوب منذ عام 

نظم أصبح لدى الكلیة برنامجان للماجستیر: أحدھما في علوم الحاسوب واآلخر في  2003/2004وابتداًء من العام الدراسي 
تم طرح برنامج ماجستیر في نظم المعلومات االداریة كأول  2007/2008المعلومات الحاسوبیة. وفي بدایة العام الجامعي 

ام          ة ع ي بدای ة. وف ات الحكومی ي الجامع اص ف امج       2008/2009برنامج في ھذا االختص اص لبرن ار خ م استحداث مس ت
  الماجستیر في قسم نظم المعلومات الحاسوبیة.

د ي   وابت ام الدراس ن الع ات        2005/2006اًء م ا المعلوم ي تكنولوجی ة ف وم التربی امج دبل رح برن ة بط دأت الكلی ب
ن        ذه م تم تنفی ي األردن، وی ي المدارس ف واالتصاالت بالتعاون مع جامعة إنھوالند في ھولندا. وھو برنامج موجھ إلى معلم

ض الشركات      خالل شركة الكادر العربي لتحدیث التعلیم التي أنشأتھا الج ة وبع ات الھولندی ض الجامع امعة بالتعاون مع بع
ا      75العاملة في حقل تكنولوجیا المعلومات. یعمل في البرنامج ( امج. ویلتحق حالی ي البرن دریب ف ) مدّربا یقومون بمھام الت

  ) معلم ومعلمة.473بالبرنامج (

) طالبا وطالبة 1973األقسام المختلفة للكلیة ( یبلغ عدد طلبة مرحلة البكالوریوس الموجودین على مقاعد الدراسة في
  ) عضو ھیئة تدریس من الرتب العلمیة المختلفة.56وتضم الكلیة (

ي       2007/2008قامت الكلیة خالل العام الدراسي ( ل ف ات الخاصة بشركة اوراك ) بتجدید اتفاقیة استخدام البرمجی
لطلبة. كما استفادت الكلیة من المصادر المتاحة من خالل شبكة مختبرات الكلیة لتدریس المساقات المختلفة والستخدامات ا

). كما قامت الكلیة MSDNAAالجامعات األردنیة والتي تشمل برمجیات متعددة منھا برمجیات شركة مایكروسوفت (مثل 
ا Net Support School 9بشراء برمجیة  ( اء    ) والتي تستخدم في العملیة التدریسیة وضمن مختبرات الكلیة. كم م إنش ت

ات    50وحدة االمتحانات المحوسبة والتي تقوم باالشراف على االمتحانات المحوسبة والتي تشمل أكثر من  ع لكلی مساقا تتب
  الجامعة المختلفة.

ة   عت الكلی ة         إس یة لدرج رامج الدراس ذ الب ا تنفی تم بموجبھ ة ی ون البحرینی ة دلم ع جامع اھم م ذكرة تف ع م ى توقی ل
   لدى الجامعة. معتمدةموصوفة و البكالوریوس حسبما ھي

  

it.fac@yu.edu.jo 
http://www.it.yu.edu.jo 

  2632فرعي  0096227211111  ھاتف 

  
  :األقسام األكادیمیة

 قسم علوم الحاسوب 

 قسم نظم المعلومات الحاسوبیة 

 م المعلومات اإلداریةقسم نظ  

 قسم ھندسة البرمجیات 

 قسم أمن الشبكات والمعلومات    
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  قسم علوم الحاسوب
، مع بدایة إنشاء جامعة الیرموك وقد 1978) في عام Computer Science (CS)أنشئ قسم علوم الحاسوب (

. وبقي مملكة االردنیة الھاشمیةكأول قسم لتدریس علوم الحاسوب في ال 1980بدأت الدراسة فیھ لدرجة البكالوریوس عام 

، حیث تم إنشاء كلیة تكنولوجیا 2002/2003ھذا القسم تابعًا لكلیة العلوم حتى بدایة الفصل األول من العام الدراسي 

المعلومات وعلوم الحاسوب وأصبح القسم تابعًا لھذه الكلیة. وبناًء على ذلك، فقد تم اعتماد خطة دراسیة جدیدة لدرجة 

لتواكب التغیرات والمستجدات التي تجري محلیًا ودولیًا بھدف رفع  2002/2003وس ابتداًء من العام الدراسي البكالوری

  .مستوى الخریج األكادیمي وتزویده بالمھارات والتقنیات التي تؤھلھ لیكون رافدًا إیجابیًا للسوق المحلیة واإلقلیمیة في حینھ

امج في الدراسات العلیا في القسم یمنح درجة الماجستیر في علوم تم استحداث أول برن 2000وفي بدایة العام 

الحاسوب والمعلومات، وبعد ثالثة أعوام أعید النظر في البرنامج في ضوء إنشاء برنامج ماجستیر جدید في كلیة تكنولوجیا 

دیدة لدرجة الماجستیر ابتداًء المعلومات وعلوم الحاسوب یتبع لقسم نظم المعلومات الحاسوبیة، وقد تم اعتماد خطة دراسیة ج

وُعّدل اسم البرنامج لیصبح برنامج الماجستیر في علوم الحاسوب. كما دأب القسم على  2003/2004من العام الدراسي 

تحدیث وتطویر الخطط الدراسیة بغیة مواكبة التطورات والمعاییر العالمیة، وبناًء علیھ، فقد تم اعتماد وإقرار الخطة 

لتواكب التغیرات والمستجدات التي تجري  2016/2017یدة لدرجة البكالوریوس ابتداًء من العام الدراسي الدراسیة الجد

محلیًا ودولیًا. ویتوفر في القسم العدید من المختبرات التي تستخدم لتدریس بعض المساقات لكافة طلبة الجامعة باإلضافة إلى 

كما وشارك القسم في تقدیم العدید من  ختبر الوسائط المتعددة. مختبرات متخصصة مثل مختبر المعالجة المتوازیة وم

    الخدمات االستشاریة والتدریبیة لوحدات الجامعة وللمؤسسات الحكومیة والخاصة في كافة مجاالت الحاسوب.

  

Computersci.dept@yu.edu.jo  

  2561فرعي  0096227211111  ھاتف  
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  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس/ تخصص علوم الحاسوب
ة الیرموك           ي جامع وم الحاسوب ف ات وعل ا المعلوم ة تكنولوجی ي كلی الخطة الدراسیة التي تؤدي الى درجة البكالوریوس ف

م (     ة الیرموك رق ي جامع دیالتھ  1991) لسنة  2والصادرة وفق تعلیمات منح درجة البكالوریوس ف ادرة بموجب   ا وتع الص

  .2003لسنة  118نظام منح الدرجات العلمیة والشھادات في جامعة الیرموك رقم 

الحد االدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوریوس في أقسام كلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم  .1

 ) ساعة معتمدة.134الحاسوب ھو (

ام         تطرح كلیة تكنولوجیا المعلومات وعل .2 ي أالقس الوریوس ف ة البك ى درج ؤدي ال ي ت وم الحاسوب الخطة الدراسیة الت

  -التالیة:

 .قسم علوم الحاسوب  

 .قسم نظم المعلومات الحاسوبیة  

 .قسم نظم المعلومات االداریة 

 .قسم شبكات وأمن المعلومات 

 قسم ھندسة البرمجیات. 

وتعدیالتھا في جامعة الیرموك على  1991) لسنة 2( تسري األحكام الواردة في تعلیمات منح درجة البكالوریوس رقم .3

 كلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم الحاسوب. 

ة   .4 یتم قبول الطلبة في الكلیة حسب سیاسة القبول في الجامعة في كل عام دراسي كما ھو مبین في تعلیمات قبول الطلب

 المعمول بھا في الجامعة.
  

 التالیة:تشمل الخطة الدراسیة لكل قسم المتطلبات 

  ) ساعة معتمدة وتشمل:27تخصص لھا (: متطلبات الجامعـة

 على النحو التالي:) ساعة معتمدة 12تخصص لھا ( متطلبات اجباریة:أ. 

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رمز المساق
AL 101  1لغة عربیة  3  
EL 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  
PS 102 3 التربیة الوطنیة  

MILT 100 3 علوم عسكریة  
EL 099  إستدراكي. –مھارات لغة إنجلیزیة   استدراكي 
AL 099  استدراكي –لغة عربیة   استدراكي 

COMP 099  إستدراكي. –مھارات حاسوب   استدراكي 
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 خارج كلیتھ في أحد المجاالت على) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من 15تخصص لھا (  متطلبات اختیاریة:ب. 

 النحو التالي:

 عدد الساعات المساقات اإلنسانیة رمز المساق
Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 
Hum102 3 المواطنة واالنتماء 
Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 
Hum 104 3 الفن والسلوك 
Hum 105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 
Hum 107 3 حقوق اإلنسان 
Hum 108 3 مھارات التفكیر 
 عدد الساعات المساقات العلمیة رمز المساق
Sci 101 3 البیئة والصحة العامة 
Sci 102 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 
Sci 103 3 اللیاقة البدنیة للجمیع 
Sci 104 3 مھارات التواصل الفعال 
Sci 105 ةالطاقة المتجدد  3 
Sci 106 3 اإلدارة وتنمیة المجتمع 
Sci 107 3 البحث العلمي 

 
  ) ساعة معتمدة اجباریة على النحو التالي:22وتخصص لھا ( :متطلبات الكلیة 

 

الساعات  اسم المساق رقم المساق
 المعتمدة

  الساعات االسبوعیة
 المتطلب السابق

 عملي نظري
CS 110 متزامن مع  0 3 3 البرمجة بلغة مختارةCS 110L  

CS 110L متزامن مع  2 0 1 مختبر البرمجة بلغة مختارهCS 110 
MATH 101  0 3 3 1تفاضل وتكامل --- 

CIS 103 0 3 3 مقدمة في تكنولوجیا المعلومات --- 
CIS 260 0 3 3 نظم قواعد البیانات CS 210 

STAT 111 ) 0 3 3 )1مبادئ االحتماالت --- 
MIS 106  * 0 3 3 رات االتصال لتكنولوجیا المعلوماتمھا  --- 

CS 130 0 3 3 أساسیات نظم التشغیل CS 110 ،CIS 103  
  

  SCI 104* ال یجوز الجمع بین ھذا المساق ومساق مھارات التواصل الفعال 
   
  

 ) ساعة معتمدة یحددھا مجلس القسم وتوزع كما یلي.86لھا (ویخصص   :متطلبات القسم
 

  المعتمدة لتخصص علوم الحاسوب.توزیع الساعات 
  المجموع  اختیاري  اجباري  مجموعة المساقات

  27  15  12  متطلبات الجامعة
  22  -  22  متطلبات الكلیة
  85  24  61  متطلبات القسم

  134  المجموع
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علوم الحاسوبجدول مدلـــول رقم العشرات في الخطة الدراسیة لدرجة البكالوریوس في   
Knowledge Area دلول (حقل المعرفة)الم  الرقم 

Basic Courses 0 مبادئ أساسیة 
Programming Languages 1 لغات برمجة 

Computer Hardware 2 الكیان المادي للحاسوب 
Computer Software and 

Architecture 3 برمجیات ومعماریة الحاسوب 

Computer Mathematics 4 ریاضیات الحاسوب 
Data Structures and Algorithms 5 ھیكلیة البیانات والخوارزمیات 

Computer Systems and Networks 6 أنظمة الحاسوب والشبكات 
Artificial Intelligence 7 الذكاء االصطناعي 

Computer Applications 8 تطبیقات حاسوبیة 
Project and Special Topics 9 مشروع وموضوعات خاصة 

  
  
  

  رجة البكالوریوس في تخصص علوم الحاسوبالخطة الدراسیة لد
  

 تمنح درجة البكالوریوس في علوم الحاسوب/ كلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم الحاسوب بعد إتمام المتطلبات اآلتیـة:

) لسنة 2رقم (  الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات منح درجة البكالوریوس وتعدیالتھا  في جامعة الیرموك  .1

 .2003لسنة  118منح الدرجات العلمیة والشھادات في جامعة الیرموك رقم  وجب نظام الصادرة بم 1991

  ) ساعة معتمدة.27متطلبات الجامعة المذكورة أنفًا ویخصص لھا ( .2

  ) ساعة معتمدة.22متطلبات الكلیة المذكورة آنفًا ویخصص لھا ( .3

  اآلتي: ) ساعة معتمدة وفق الترتیب85متطلبات قسم علوم الحاسوب ویخصص لھا ( .4

  
  ) ساعة معتمدة موزعة كاآلتي:85متطلبات القسم ویخصص لھا (

 ) ساعة معتمدة وھي:61مساقات إجباریة (  . أ

الساعات  اسم المساق رمز المساق
 المعتمدة

 الساعات االسبوعیة
 المتطلب السابق

 عملي نظري
CS 210 0 3 3 البرمجة الكینونیة CS 110 
CS 210L متزامن مع  3 0 1 نیةمختبر البرمجة الكینوCS 210 
CS 142 0 3 3 ھیاكل متقطعھ MATH 101 
CS 220  0 3 3 تصمیم منطق الحاسوب CS 142 ،CS 130 
CS 225 3 0 1 مختبر ھیكلیة الحاسوب CS 220 
CS 250 0 3 3 ھیكلیة البیانات CS 210 
CS 250L 3 0 1 مختبر ھیكلیة البیانات CS 250او متزامن 
CS 342 0 3 3 ریة االحتسابیةالنظ CS 142 
CS 351 0 3 3 تحلیل وتصمیم الخوارزمیات CS 250 ،CS 142 
NIS 220 0 3 3 تراسل البیانات والشبكات CS 130  
NIS 220L 3 0 1 مختبر تراسل البیانات والشبكات  NIS 220او متزامن 
NIS 320  0 3 3 الشبكات الالسلكیة NIS 220 ،Stat 111 
NIS 430 0 3 3 ن الشبكاتام NIS 220 
CS 376 0 3 3 الذكاء االصطناعي CS 351 
CS 432 0 3 3 معماریة الحاسوب CS 220 
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الساعات  اسم المساق رمز المساق
 المعتمدة

 الساعات االسبوعیة
 المتطلب السابق

 عملي نظري

CS 498 0 3 3 تدریب عملي 
ساعة بنجاح و موافقة  90انھاء 

 القسم
CS 499 0 3 3 مشـــروع تخرج MIS 106 ساعة بنجاح 98، انھاء 

SE 201  0 3 3 مدخل الى ھندسة البرمجیات 
CIS 103 ،CS 110 ،CS 

110L 
SE 210 0 3 3 التحلیل والتصمیم الكینوني SE 201 
CIS 211  0 3 3  برمجة تطبیقات االنترنت CS 110 ،CIS 103  
MATH 
 MATH 101 0 3 3 )2تفاضل وتكامل ( 102
MATH 
 MATH 101 0 3 3 )1جبر خطي ( 241
MATH 
322 

تحلیـل عددي لطلبة علوم 
 MATH 101 0 3 3 الحاسوب 

 

  ) ساعة معتمدة موزعة كما یلي:24مساقات اختیاریة (  . ب

 ساعة من قسم التخصص في األقل): 12) ساعة معتمدة یختارھا الطالب من المساقات التالیة (18( .1

الساعات  اسم المساق رمز المساق
 المعتمدة

 الساعات االسبوعیة
 المتطلب السابق

 عملي نظري
CS 310 0 3 3 برمجة متقدمة CS 210 
CS 315  0 3 3  برمجة االلعاب CS 210  
CS 331  0 3  3  نظم التشغیل CS 130  
CS 380 0 3 3 الرسم بالحاسوب CS 250 ،MATH 241 
CS 411 0 3 3 برمجة تطبیقات الھواتف الذكیة CS 130 ،CS 210 
NIS 422 0 3 3 الحوسبة الموزعة NIS 220 
CS 470 0 3 3 النظم الخبیرة CS 376 
CS 492 ساعة بنجاح و موافقة القسم 75انھاء  0 3 3 موضوعات خاصة 

MIS 222   ریادة االعمال في تكنولوجیا
 MIS 106 0 3 3  المعلومات

MIS 421  الجوانب القانونیة في ادارة
 MIS 330 ،NIS 220 0 3 3 المعلومات

SE 350 0 3 3 ادارة المشاریع البرمجیة SE 201، MIS 360 
CIS 281 0 3 3 تعددة الوسائطنظم م CIS 103، CS 210 
CIS 360 0 3 3 تطویر تطبیقات قواعد البیانات CS 211، CIS 260 
CIS 467 0 3 3 التنقیب عن المعلومات CIS 260 
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  :من المساقات التالیة) ساعة معتمدة اختیاریة یختارھا الطالب 6(  .2

 الساعات اســـم المساق  رقــم المساق
  المعتمدة

  عملي  نظري المتطلب السابق  ت االسبوعیةالساعا
STAT 

101 
 ---  0 3 3 )1مبادىء اإلحصاء (

STAT 
201 

 STAT 101 0 3 3 )2مبادىء اإلحصاء (
STAT 

211  
 STAT 111، MAT  0  3  3  )2مبادىء االحتماالت (

102 MATH 
203  

  ---   0  3  3  )1معادالت تفاضلیة عادیة (
MATH 

281  
ریة البرمجة الخطیة ونظ

  األلعاب
3  3  0   ---  

  
 
 

  أعضاء ھیئة التدریس في قسم علوم الحاسوب

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 nkofahi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نجيب عبدالكريم محمد الكوفحي

 ahmadta@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد توفيق احمد الطعانى
 iyad.doush@yu.edu.jo دكتوراه ذ مشاركاستا اياد تيسير محمد ابودوش

 alkhateebf@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك فيصل قسيم خليل الخطيب
 eslam@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك اسالم محمد كريم المغايره
 hamdan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد محمود محمد حمدان
 bilal.h@yu.edu.jo دكتوراه اعداستاذ مس بالل هاشم خليل عبدالغني

 omar.alzoubi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عمر عبد الكريم مناور الزعبي
 r.alshorman@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رأفت موسى احمد الشرمان

 moyawiah.s@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد معاوية عبداهللا طالل  الشناق
 raed.m.alkhatib@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد يبرعد محمد علي الخط

 nahlah.s@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نهله محمد امين شطناوي
 ameera@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد اميرة صالح ذيب جرادات

 khalids@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد خالد محمد عقلة نهار
 raoofbsoul@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبدالرؤوف خالد محمد بصول

 basmah@yu.edu.jo ماجستير مدرس باسمه هاني فايز حسن
 saba@yu.edu.jo ماجستير مدرس صبا شاهر احمد المصطفى
 amala@yu.edu.jo ماجستير مدرس امل محمود جبر ابو ناصر

 fatmih@yu.edu.jo ماجستير مدرس فاطمه يوسف عبدالمعطي ابوحواس
 osama@yu.edu.jo ماجستير مدرس اسامه محمود محمد ابو عباس

 eqdamh@yu.edu.jo ماجستير مدرس اقدام يوسف علي الهامي
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  قسم نظم املعلومات الحاسوبية
مع بدایة إنشاء  2002) عام Computer Information Systems (CIS)أنشئ قسم نظم المعلومات الحـاسوبیة (

ومات وعلوم الحاسوب وبدأ بمنح درجة البكالوریوس في نظم المعلومات الحاسوبیة. ویھدف برنامج كلیة تكنولوجیا المعل

 2003البكالوریوس إلى إعداد خریجین متمیزین ذوي مھارات وكفاءات تمكنھم من النجاح في الحیاة العملیة. وفي بـدایة عام 

الماجستیر في نظم المعلومات الحاسوبیة وفق مسار االمتحان تـم إنشاء أول برنامج للدراسات العـلیا في القسم لمنح درجة 

  .2011الرسالة في العام الشامل، كما تم استحداث مسار 

یعمل في القسم مجموعة من أعضاء ھیئة تدریس متخصصین في مجاالت متنوعة وحدیثة، كما یسعى القسم إلى 

كما أن ھناك عددا من المبتعثین لنیل رجة الدكتوراه. استقطاب أكبر عدد ممكن من أعضاء الھیئة التدریسیة من.حملة د

قام القسم في العام درجة الدكتوراه من جامعات عالمیة عریقة وفي تخصصات مختلفة تخدم تطلعات القسم المستقبلیة. 

كب مع بإعادة النظر في الخطة الدراسیة لبرنامج البكالوریوس وتم إعداد خطة دراسیة جدیدة شاملة ومتطورة تتوا 2008

كما ویتم متطلبات سوق العمل وتركز على محاور ھندسة البرمجیات وتطبیقات اإلنترنت وقواعد البیانات والتنقیب فیھا. 

تعدیل وتطویر الخطة في كل عام بما یتناسب واحتیاجات الطلبة من المساقات الحدیثة والتي تواكب متطلبات سوق العمل. 

الحاسوب المتطورة والحدیثة والتي تستخدم في مجاالت التدریس والبحث العلمي،  یتوفر للقسم مجموعة من مختبراتكما و

كما تم إنشاء مختبرات متخصصة مثل مختبر استرجاع المعلومات والتنقیب في البیانات ومختبر الوسائط المتعددة ومختبر 

المتعلقة بمھارات استخدام الحاسوب . كما یوفر القسم المتطلبات األكادیمیة ومختبر ھندسة البرمجیات قواعد البیانات

  لمختلف الكلیات والتخصصات في الجامعة. 

 

computerinfo.dept@yu.edu.jo  

  2635فرعي     0096227211111  ھاتف 
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  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس/ تخصص نظم املعلومات الحاسوبية
ة الیرموك          الخطة  ي جامع وم الحاسوب ف ات وعل ا المعلوم ة تكنولوجی ي كلی الدراسیة التي تؤدي الى درجة البكالوریوس ف

م (     ة الیرموك رق ي جامع دیالتھا   1991) لسنة  2والصادرة وفق تعلیمات منح درجة البكالوریوس ف ادرة بموجب   وتع الص

  .2003لسنة  118 رقم نظام منح الدرجات العلمیة والشھادات في جامعة الیرموك

الحد االدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوریوس في أقسام كلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم  .1

 ) ساعة معتمدة.134( ھو الحاسوب

ام            .2 ي أالقس الوریوس ف ة البك ى درج ؤدي ال ي ت تطرح كلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم الحاسوب الخطة الدراسیة الت

  -الیة:الت

 .قسم علوم الحاسوب  

 .قسم نظم المعلومات الحاسوبیة  

 .قسم نظم المعلومات االداریة 

 .قسم شبكات وأمن المعلومات 

 قسم ھندسة البرمجیات. 

وتعدیالتھا في جامعة الیرموك على  1991) لسنة 2تسري األحكام الواردة في تعلیمات منح درجة البكالوریوس رقم ( .3

 وعلوم الحاسوب.  كلیة تكنولوجیا المعلومات

ة     .4 ول الطلب ات قب یتم قبول الطلبة في الكلیة حسب سیاسة القبول في الجامعة في كل عام دراسي كما ھو مبین في تعلیم

 المعمول بھا في الجامعة.

 تشمل الخطة الدراسیة لكل قسم المتطلبات التالیة: .5

  
  ) ساعة معتمدة وتشمل:27تخصص لھا ( : متطلبات الجامعـة

  على النحو التالي:) ساعة معتمدة 12تخصص لھا ( باریة:متطلبات اج

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رمز المساق
AL 101  1لغة عربیة  3  
EL 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  
PS 102 3 التربیة الوطنیة  

MILT 100 3 علوم عسكریة  
EL 099  إستدراكي. –مھارات لغة إنجلیزیة   استدراكي 
AL 099  استدراكي –لغة عربیة   استدراكي 

COMP 099  إستدراكي. –مھارات حاسوب   استدراكي 
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ى النحو   خارج كلیتھ في أحد المجاالت یختارھا الطالب من  ) ساعات معتمدة15تخصص لھا ( متطلبات اختیاریة: عل
  التالي:

 عدد الساعات المساقات اإلنسانیة رمز المساق
Hum 101 عالمیةالثقافة اإل  3 
Hum102 3 المواطنة واالنتماء 
Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 
Hum 104 3 الفن والسلوك 
Hum 105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 
Hum 107 3 حقوق اإلنسان 
Hum 108 3 مھارات التفكیر 
لمیةالمساقات الع رمز المساق  عدد الساعات 
Sci 101 3 البیئة والصحة العامة 
Sci 102 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 
Sci 103 3 اللیاقة البدنیة للجمیع 
Sci 104 3 مھارات التواصل الفعال 
Sci 105 3 الطاقة المتجددة 
Sci 106 3 اإلدارة وتنمیة المجتمع 
Sci 107 3 البحث العلمي 

  
  

  على النحو التالي: اجباریة ) ساعة معتمدة22وتخصص لھا (یة: ت الكلمتطلبا
 

  
  

   SCI 104ال یجوز الجمع بین ھذا المساق ومساق مھارات التواصل الفعال * 
   

الساعات  اســـم المساق رقــم المساق
 المعتمدة

الساعات 
  المتطلب السابق األسبوعیة

  عملي  نظري

CS 110 0 3 3 البرمجة بلغة مختارة  ---  
CS 110L متزامن مع ( 2 0 1 مختبر البرمجة بلغة مختارةCS 110(  
CIS 103 0 3 3 مقدمة في تكنولوجیا المعلومات  --- 
CS 130 0 3 3 أساسیات نظم التشغیل CS 110، CIS 103 
CIS 260 0 3 3 نظم قواعد البیانات CIS 103، CS 210 

MIS 106    *   مھارات االتصال لتكنولوجیا
  ---   0  3  3  المعلومات

Stat 111 ) 0 3 3 )1مبادئ االحتماالت  --- 
Math 101  0  3  3  )1وتكامل ( تفاضل   --- 
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 متطلبات القسم  
ا (  وت رد       85خصص لھ ص المنف س قسم التخص دة یحددھا مجل اعة معتم ي الجدولین      ) س ا ف وزع كم وت

  .التالیین
  ت الحاسوبیةتوزیع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد في قسم نظم المعلوما

  
 

  

  
  

  
  في الخطة الدراسیة لدرجة البكالوریوس في نظم المعلومات الحاسوبیة ول رقم العشراتـــجدول مدل

Knowledge Area حقل المعرفة( المدلول(  الرقم 
Basic Courses 0 مبادئ أساسیة 
Programming Languages 1 لغات برمجة 
Human Computer Interaction 2 االنسان والحاسوب 
Information Networks 3 شبكات المعلومات 
System Design and Management  نظمالتصمیم وادارة  4 
Data and File Structures ة البیانات والملفاتھیكلی  5 
Database and Information Retrieval      6 قواعد البیانات واسترجاع المعلومات 
Intelligent Systems  7 النظم الذكیة 
System Applications and New Technologies  نظم وتقنیات حدیثةالتطبیقات  8 
Project and Special Topics 9 مشروع وموضوعات خاصة 

  
  

  نظم المعلومات الحاسوبیةلخطة الدراسیة لدرجة البكالوریوس في تخصص ا
 

ات    نظم المعلومات الحاسوبیة منح درجة البكالوریوس في ُت ام المتطلب د إتم / كلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم الحاسوب بع

 :ةـاآلتی

 1991) لسنة 2رقم ( رموك الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات منح درجة البكالوریوس في جامعة الی .1

 .2003لسنة  118منح الدرجات العلمیة والشھادات في جامعة الیرموك رقم   وتعدیالتھا الصادرة بموجب نظام

  ) ساعة معتمدة.27ویخصص لھا ( نفًاآمتطلبات الجامعة المبینة في التعلیمات المذكورة  .2

  .) ساعة معتمدة22ویخصص لھا ( نفًاآمتطلبات الكلیة المذكورة  .3

   اآلتي: الترتیب) ساعة معتمدة وفق 85ویخصص لھا ( نظم المعلومات الحاسوبیةمتطلبات قسم  .4
  

  ) ساعة معتمدة موزعة كاآلتي: 85أوًال: (

 ) ساعة معتمدة وھي:61إجباریة (مساقات   . أ

الساعات   اسم المساق  رقم المساق
  المعتمدة

الساعات 
  المتطلب السابق  االسبوعیة

  عملي  نظري
CIS 211  0  3  3  برمجة تطبیقات االنترنت  CS 110 ،CIS 103  
SE 201  0 3 3 ھندسة البرمجیاتمدخل الى CIS 103 ،CS 210  
SE 210  0  3 3  التحلیل والتصمیم الكینوني  SE 201 ،CS 210  

SE 210L  3  0  1مختبر التحلیل والتصمیم  SE 210 (أو متزامن معھ)  

  المجموع  اختیاري  اجباري  مجموعة المساقات
  27  15  12  متطلبات الجامعة
  22  -  22  متطلبات الكلیة
  85  24  61  متطلبات القسم

  134  المجموع
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الساعات   اسم المساق  رقم المساق
  المعتمدة

الساعات 
  المتطلب السابق  االسبوعیة

  عملي  نظري
  الكینوني

CIS 256 0 3 3 ھیكلیة الملفات CS 250 
CIS 260L  3 0 1 نظم قواعد البیاناتمختبر CIS 260 (أو متزامن معھ) 
CIS 281 0 3 3 النظم متعددة الوسائط CIS 103، CS 210 

CIS 360  تطویر تطبیقات قواعد
 CIS 211 ،CIS 260 0 3 3 البیانات

CIS 367  2  2  3  مستودعات البیانات  CIS 360  
CIS 433  0  3  3 تادارة شبكات المعلوما  NIS 220  
CIS 442 0 3 3 سریة وخصوصیة المعلومات SE 201 ،CIS 260  
CIS 464  0  3  3  نظم استرجاع المعلومات  CIS 256 ،CIS 260  
CIS 467  0  3  3  التنقیب عن المعلومات  CIS 260  

CIS 467L   مختبر تنقیب واسترجاع
(أو متزامن  CIS 464 ،CIS 467  3  0  1  المعلومات

  معھ)

CIS 498  0  3 3  التدریب العملي  MIS 106 ، ساعة معتمدة  90انھاء
 بنجاح

CIS 499   0  3 3  تخرجمشروع  CIS 498،  ساعة معتمدة  98انھاء
 بنجاح

CS 142  0  3  3  ھیاكل متقطعة  Math 101  
CS 210  0  3  3  البرمجة الكینونیة  CS 110 ،CIS 103 

CS 210L  3  0  1  مختبر البرمجة الكینونیة  CS 210 ،ن مع متزامCS 210  
CS 250  0  3  3  ھیكلیة البیانات  CS 210  
CS 351  0  3  3  تحلیل وتصمیم الخوارزمیات  CS 250، CS 142  
NIS 220  0  3  3  تراسل البیانات والشبكات  CS 130  
NIS 320  0  3  3  الشبكات الالسلكیة  NIS 220 ،Stat 111 

    14  56  61  المجمـــــوع
 

 دة موزعة كما یلي:) ساعة معتم24اختیاریة (مساقات   . ب

 ساعة من قسم التخصص في األقل): 12) ساعة معتمدة یختارھا الطالب من المساقات التالیة (18( .1
  

رقم 
الساعات   اسم المساق  المساق

  المعتمدة

الساعات 
  المتطلب السابق  االسبوعیة

  عملي  نظري
CIS 227  0  3  3  االتصال بین االنسان والحاسوب  CS 210  
CIS 244  0  3  3  م وبناء الواجھاتتصمی  CIS 103 ،CS 210  
CIS 341  0  3  3  تصمیم مواقع االنترنت  SE 201 
CIS 380  0  3  3  تطبیقات في نظم المعلومات  CIS 360  
CIS 411   0  3 3  برمجة الخادم والعمیل  CIS 360 ، NIS 220 
CIS 412  0  3  3  تقنیات الویب الداللي  CIS 211  
CIS 431  0  3  3  خدمات االنترنت  NIS 220  
CIS 466  0  3  3  محركات البحث عن المعلومات  CIS 464  
CIS 468  0  3  3  ادارة البیانات الضخمة  CIS 360  
CIS 471 0 3 3 نظم المعلومات الذكیة CIS 360 
CIS 480 0 3 3 تطبیقات في النظم الموزعة CIS 211 .NIS 220 

CIS 492  0  3  3  موضوعات خاصة  CIS 360  
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رقم 
الساعات   اسم المساق  المساق

  المعتمدة

الساعات 
  المتطلب السابق  االسبوعیة

  عملي  نظري
CS 315   0  3  3  االلعاببرمجة  CS 210  
CS 411  0  3  3  برمجة تطبیقات الھواتف الذكیة  CS 210  

MIS 
222 

ریادة األعمال في تكنولوجیا 
  ---  0  3  3  المعلومات

SE 350  0  3  3  ادارة المشاریع البرمجیة  MIS 360  (أو) SE 201  
MIS 
421  

الجوانب القانونیة في إدارة نظم 
  CIS 103  0  3  3  المعلومات

 
 ساعات معتمدة یختارھا الطالب من المساقات التالیة: ) 6( .2

الساعات   اسم المساق  رقم المساق
  المعتمدة

الساعات 
  المتطلب السابق  االسبوعیة

  عملي  نظري
BA 101 ) 0 3  3 )1مباديء في اإلدارة  ---  

MKT 210 ) 0  3  3  )1مبادئ التسویق   ---  
Stat 101 ) 0 3 3 )1مبادىء اإلحصاء  --- 
Stat 201  ) 0  3  3  )2مبادىء اإلحصاء  Stat 101  

  

  في قسم نظم المعلومات الحاسوبیة أعضاء ھیئة التدریس

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 smustafa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ سليمان حسين   مصطفى

 samers@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك سامر محمدجميل عوض سماره
 belalabuata@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك الل مصطفى حسين ابوعطاب

 mohammedz@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد غازي ابراهيم الزامل
 qasemr@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك قاسم احمد قاسم الردايده

 mnuser@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك مريم ساري حمود نصير
 shawakfa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمود فالح الشواقفهعماد 

 ahmad.klaib@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد فضل جميل كليب
 aws.magableh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد اوس عبدالرحيم نايف مقابله

 ottom.ma@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد اشرف علي احمد العتوم
 rafat.hammad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رافت محمد موسى حماد

 rmalkawi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رامي ضرار يوسف ملكاوي
 Ahmed.aleroud@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد فايز احمد العرود

 anas.alsobeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد انس محمد رمضان احمد الصبح
 ealsukhni@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عماد محمود سليم الصخني

 abrar.a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ابرار فواز محمد العبد الحق
 n_alsrehin@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نواف عمر نواف السريحين

 eyadh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد اياد محمد حسن العزام
 abeer.bataineh@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبير فايز ذيب البطاينه
 linaq@yu.edu.jo ماجستير مدرس لينا نواف مفلح القرعان

 abdalla_akhras@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبداهللا محمد علي األخرس
 sawsan_n@yu.edu.jo ماجستير مدرس سوسن محمدتوفيق بركات نصير
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  علومات االداريةقسم نظم امل
) مع بدایة إنشاء Management Information Systems (MIS)أنشئ قسم نظم المعلومات اإلداریة (

. یمنح القسم درجة 2002/2003كلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة الیرموك في مطلع العام الدراسي 

مج مصمم بعنایة لیزود الخریجین بالمعارف والمھارات التقنیة البكالوریوس في نظم المعلومات اإلداریة وھذا البرنا

واإلداریة الالزمة لتحلیل وتصمیم وتطویر وتطبیق وإدارة المعلومات وأنظمة المعلومات في المؤسسات. ویتوفر للقسم 

یتوفر للقسم مجموعة من مختبرات الحاسوب المتطورة والحدیثة والتي تستخدم في مجاالت التدریس والبحث العلمي حیث 

والنظم المساندة التخاذ  الخاصة بنظم المعلومات اإلداریةمختبرات تستخدم في تدریس لغات البرمجة وإدارة المشاریع 

القرارات والتجارة االلكترونیة باإلضافة الى مختبر بحثي مخصص لطلبة الدراسات العلیا. ومع بدایة العام الدراسي 

ستیر في القسم یمنح درجة الماجستیر في نظم المعلومات اإلداریة وھو األول من تم استحداث برنامج ماج 2007/2008

  نوعھ في الجامعات األردنیة. 

  

managmentinfo.dept@yu.edu.jo  

  2634فرعي    0096227211111  ف  ھات
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  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس/ تخصص نظم املعلومات االدارية
ة الیرموك           ي جامع وم الحاسوب ف ات وعل ا المعلوم ة تكنولوجی ي كلی الخطة الدراسیة التي تؤدي الى درجة البكالوریوس ف

ة الیر   ي جامع م (  والصادرة وفق تعلیمات منح درجة البكالوریوس ف دیالتھا   1991) لسنة  2موك رق ادرة بموجب   وتع الص

 .2003لسنة  118نظام منح الدرجات العلمیة والشھادات في جامعة الیرموك رقم 

ي  الدراسية  الخطة الحاسوب وعلوم المعلومات تكنولوجيا كلية تطرح .1 ؤدي  الت ى  ت ة  ال الوريوس  درج ي  البك ام  ف  أالقس

  -:التالية

 .قسم علوم الحاسوب  

 لمعلومات الحاسوبیة.قسم نظم ا  

 .قسم نظم المعلومات االداریة 

 .قسم شبكات وأمن المعلومات 

 قسم ھندسة البرمجیات. 

الحد األدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوریوس في أقسام كلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم  .2

 ) ساعة معتمدة.134الحاسوب ھو (

وتعدیالتھا في جامعة الیرموك على  1991) لسنة 2علیمات منح درجة البكالوریوس رقم (تسري األحكام الواردة في ت .3

 كلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم الحاسوب. 

ة     .4 ول الطلب ات قب یتم قبول الطلبة في الكلیة حسب سیاسة القبول في الجامعة في كل عام دراسي كما ھو مبین في تعلیم

 المعمول بھا في الجامعة.

 : طة الدراسیة لكل قسم المتطلبات التالیةتشمل الخ .5

  ) ساعة معتمدة وتشمل:27تخصص لھا (:  متطلبات الجامعـة

  على النحو التالي:) ساعة معتمدة 12تخصص لھا ( متطلبات اجباریة:

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رمز المساق
AL 101  1لغة عربیة  3  
EL 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  
PS 102 3 التربیة الوطنیة  

MILT 100 3 علوم عسكریة  
EL 099  إستدراكي. –مھارات لغة إنجلیزیة   استدراكي 
AL 099  استدراكي –لغة عربیة   استدراكي 

COMP 099  إستدراكي. –مھارات حاسوب   استدراكي 
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على النحو كلیتھ في أحد المجاالت  خارج) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من 15تخصص لھا (  متطلبات اختیاریة:
 التالي:

  

 عدد الساعات المساقات اإلنسانیة رمز المساق
Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 
Hum102 3 المواطنة واالنتماء 
Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 
Hum 104 3 الفن والسلوك 
Hum 105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
Hum 106  في دراسة الثقافات اإلنسانیةمقدمة  3 
Hum 107 3 حقوق اإلنسان 
Hum 108 3 مھارات التفكیر 
 عدد الساعات المساقات العلمیة رمز المساق
Sci 101 3 البیئة والصحة العامة 
Sci 102 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 
Sci 103 3 اللیاقة البدنیة للجمیع 
Sci 104 لمھارات التواصل الفعا  3 
Sci 105 3 الطاقة المتجددة 
Sci 106 3 اإلدارة وتنمیة المجتمع 
Sci 107 3 البحث العلمي 

 
  جدول مدلـــول رقم العشرات في الخطة الدراسیة لدرجة البكالوریوس في نظم المعلومات اإلداریة

  

Knowledge Area  (حقل المعرفة) الرقم المدلول 
Basic Courses 0 مبادئ أساسیة 

Programming Languages 1 لغات برمجة 
Systems Environment 2 بیئة النظم 

Management and Information 3 اإلدارة والمعلومات 
Operations Research 4 بحوث عملیات 

E-Commerce 5 التجارة االلكترونیة 
Systems Analysis and 

Development 6 تحلیل وتطویر النظم 

  7 
Systems  Applications 8 تطبیقات نظم 

Project and Special Topics 9 مشروع و موضوعات خاصة 
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 ) ساعة معتمدة اجباریة على النحو التالي:22تخصص لھا (:  متطلبات الكلیة

  
   SCI 104ال یجوز الجمع بین ھذا المساق ومساق مھارات التواصل الفعال * 
  
  

ساعة معتمدة یحددھا مجلس قسم التخصص المنفرد أو مجلس كل من قسم التخصص  )85وتخصص لھا (  :متطلبات القسم

  الرئیسي والتخصص الفرعي وتوزع كما في الجداول التالیة.

  
 :التخصص المنفرد .1

  توزیع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد في نظم المعلومات اإلداریة

  
 
  

  
  
 التخصص الرئیسي / فرعي .2

  

  توزیع الساعات المعتمدة للتخصص الرئیسي نظم المعلومات االداریة/تخصص فرعي

  

  
  

  

   

الساعات  اســـم المساق رقــم المساق
 المعتمدة

 الساعات األسبوعیة
  المتطلب السابق

  عملي  نظري
CS 110 متزامن مع  0 3 3 جة بلغة مختارةالبرمCS 110L 

CS 110L متزامن مع  3 0 1 مختبر البرمجة بلغة مختارةCS 110 
CS 130 0 3 3 أساسیات نظم التشغیل CIS 103، CS 110 
CIS 103 0  3  3 مقدمة في تكنولوجیا المعلومات   ---- 
CIS 260 0 3 3 نظم قواعد البیانات CS 210 

    *MIS 106 ت االتصال لطلبة تكنولوجیا مھارا
 ----  0 3 3 المعلومات

MATH 103  تفاضل وتكامل (لطلبة نظم المعلومات
 ----   0  3  3  اإلداریة)

STAT 111 ) 0 3 3 )1مبادئ االحتماالت  ---- 

  المجموع  اختیاري  إجباري  مجموعة المساقات
  27  15  12  عةمتطلبات الجام

  22  -  22  متطلبات الكلیة
  85  24  61  متطلبات القسم

  134  المجموع

  المجموع  اختیاري  اجباري  مجموعة المساقات
  27  15  12  متطلبات الجامعة
  22  -  22  متطلبات الكلیة

  64  9  55  متطلبات التخصص الرئیسي
  21  حسب خطة قسم التخصص الفرعي  متطلبات التخصص الفرعي

  134  المجموع
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  ) ساعة معتمدة موزعة كاآلتي:85التخصص المنفرد (أوًال: 
  

  ) ساعة معتمدة وھي:61مساقات إجباریة (  . أ
  

الساعات  اســـم المساق رقـم المساق
 المعتمدة

  المتطلب السابق سبوعیةالساعات األ
  عملي نظري

MIS 241 0 3 3 بحوث عملیات MATH 141 ،MIS 106 
MIS 250 0 3 3 التجارة االلكترونیة CIS 103 ،MIS 106 
MIS 310 0 3 3 برمجة تطویر النظم االداریة CS 110 ،CS 110L  

MIS 310L  3  0  1 مختبربرمجة تطویر النظم االداریة  MIS 310 ن معھمتزام او  
MIS 330  0  3  3  شبكات اتصال األعمال  CS 210، MIS 250  

MIS 351  0  3  3  نظم معلومات تسویقیة  BA 101  وMIS 250 ،MKT 
210  

MIS 360 0 3 3 تحلیل وتصمیم النظم MIS 310 ،CIS 260 
MIS 364 0 3 3 ادارة النظم والمشاریع MIS 360 )أو (SE 201 

MIS 364L 3 0 1 لمشاریعمختبر ادارة النظم وا MIS 364  متزامن معھأو 
MIS 380 0 3 3 قواعد البیانات االداریة CIS 260 
MIS 382  0  3  3  ادارة المعرفة  MIS 250  
MIS 421  0  3  3  الجوانب القانونیة في ادارة المعلومات  MIS 106 ،CIS 103  
MIS 480  0 3 3 النظم المساندة التخاذ القرارات  MIS 241  

MIS 480L  بر النظم المساندة التخاذ مخت
  او  متزامن معھ MIS 480  3  0  1 القرارات

MIS 487  0  3  3  األنظمة المؤسسیة  MIS 360  

MIS 499  0 3 3 مشروع تخرج  MIS 360 ،MIS 364  ) انھاء
  ساعة) 90

BA 101 ) 0 3 3 )1مبادئ في االدارة  --- 
ACC 101  ) 0 3 3  )1مبادئ في المحاسبة   --- 
MKT 210  0  3  3  )1ئ في التسویق (مباد   ---  

CS 210 0 3 3 البرمجة الكینونیة CS 110 متزامن مع ،CS 210L  
CS 210L  متزامن مع   3  0  1  مختبر البرمجة الكینونیةCS 210L  
CIS 281 0 3 3 النظم متعددة الوسائط CIS 103 ،CS 210 
MATH 
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    12  57  61  موعالمج
  
 

  ) ساعة معتمدة كما یلي:24مساقات اختیاریة (  . ب

  )15) ساعة من قسم التخصص في األقل): 12) ساعة معتمدة یختارھا الطالب من المساقات التالیة 

الساعات  اســـم المساق رقــم المساق
 المعتمدة

الساعات 
 المتطلب السابق األسبوعیة

 عملي نظري
MIS 220  0  3  3  بداع التكنولوجيإدارة اال  BA 101 ،MIS 106  

MIS 222   ریادة األعمال في تكنولوجیا
  MIS 106  0  3  3  المعلومات

MIS 252 0 3 3 الحكومة االلكترونیة MIS 250 
MIS 341 0 3 3 نمذجة أنظمة األعمال MIS 241 
MIS 381  0 3 3  نظم معلومات االنتاج  MIS 241  
MIS 384 0 3 3 ةنظم المعلومات المالی MIS 250 
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الساعات  اســـم المساق رقــم المساق
 المعتمدة

الساعات 
 المتطلب السابق األسبوعیة

 عملي نظري
MIS 460 0 3 3 ضبط وسریة النظم MIS 360 
MIS 461 0 3 3 ادارة وضبط الجودة MIS 250 
MIS 483  0  3  3  ذكاء األعمال  CIS 260  
MIS 492  0  3  3  موضوعات خاصة MIS 360  
CS 250  0  3  3  ھیكلیة البیانات  CS 210  
CIS 211  0  3  3  برمجة تطبیقات االنترنت  CS 110 ،CIS 103  
CIS 341  0  3  3  تصمیم مواقع االنترنت  MIS 360 أو SE 201  
CIS 431  0  3  3  خدمات االنترنت  MIS 330 أو NIS 220  

  
  
  )9( :ساعة معتمدة یختارھا الطالب من المساقات التالیة 

 

  
  

  ) ساعة معتمدة كاآلتي:85ثانیـًا: التخصص الرئیسي في نظم المعلومات االداریة / التخصص الفرعي (
 

  ) ساعة معتمدة للتخصص الرئیسي موزعة كما یلي:64.  (1

 الي.) ساعة معتمدة وحسب الجدول الت55مساقات إجباریة (  . أ

الساعات  اســـم المساق رقـم المساق
 المعتمدة

  المتطلب السابق الساعات األسبوعیة
  عملي نظري

MIS 241 0 3 3 بحوث عملیات MATH 141 ،MIS 106 
MIS 250 0 3 3 التجارة االلكترونیة CIS 103 ،MIS 106 
MIS 310 0 3 3 برمجة تطویر النظم االداریة CS 110 ،CS 110 م  

MIS 310L  3  0  1 مختبربرمجة تطویر النظم االداریة  MIS 310 أو  متزامن معھ  
MIS 330  0  3  3  شبكات اتصال األعمال  CS 210 ،MIS 250  
MIS 360 0 3 3 تحلیل وتصمیم النظم MIS 310 ،CIS 260 
MIS 364 0 3 3 ادارة النظم والمشاریع MIS 360 )أو  (SE 201 

MIS 364L 3 0 1 المشاریعمختبر ادارة النظم و MIS 364 او  متزامن معھ 
MIS 380 0 3 3 قواعد البیانات االداریة CIS 260 
MIS 382  0  3  3  ادارة المعرفة  MIS 250  
MIS 421  0  3  3  الجوانب القانونیة في ادارة المعلومات  MIS 106 ،CIS 103  
MIS 480  0 3 3 النظم المساندة التخاذ القرارات  MIS 241  

MIS 480L  3  0  1 ختبر النظم المساندة التخاذ القراراتم  MIS 480 أو  متزامن معھ  

  الساعات اســـم المساق رقــم المساق
 المعتمدة

 الساعات األسبوعیة
 المتطلب السابق

 عملي نظري
BA 102  ) 0 3 3 )2مبادئ في االدارة  BA 101 
BA 350  0  3  3  إدارة القوى البشریة  BA 102 

MKT 321  0  3  3  إدارة المبیعات   --- 
MKT 339  0  3  3  تسویق مصرفي   --- 
ECO 101  0  3  3  مبادئ في االقتصاد الكلي   --- 
ACC 102  ) 0  3  3  )2مبادئ في المحاسبة  ACC 101 
BF 210  0 3 3 )1الیة (مبادئ في الم  ACC 101 ،BA 101 
BF 316 0 3 3 إدارة بنوك BF 210  
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الساعات  اســـم المساق رقـم المساق
 المعتمدة

  المتطلب السابق الساعات األسبوعیة
  عملي نظري

MIS 487  0  3  3  األنظمة المؤسسیة  MIS 360  

MIS 499  0 3 3 مشروع تخرج  MIS 360 ،MIS 364  
  ساعة) 90انھاء (

BA 101 ) 0 3 3 )1مبادئ في االدارة  --- 
ACC 101  ) 0 3 3  )1مبادئ في المحاسبة   --- 
CS 210 0 3 3 رمجة الكینونیةالب CS 110  

CS 210L  3  0  1  مختبر البرمجة الكینونیة  CS 210  متزامن مع أوCS 
210  

CIS 281 0 3 3 النظم متعددة الوسائط CIS 103 ،CS 210 
MATH 
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    12  51  55  المجموع
  

ى أن یكون (        ) ساعات معتمدة9مساقات اختیاریة (  . ب ة، عل اقات التالی ة المس ن قائم ب م ) 6یختارھا الطال
 ساعات في االقل من مساقات نظم المعلومات االداریة.

الساعات  اســـم المساق رقــم المساق
 المعتمدة

 الساعات األسبوعیة
 المتطلب السابق

 عملي نظري
MIS 220  0  3  3  إدارة االبداع التكنولوجي  BA 101 ،MIS 106  

MIS 222   ریادة األعمال في تكنولوجیا
  MIS 106  0  3  3  المعلومات

MIS 252 0 3 3 الحكومة االلكترونیة MIS 250 
MIS 341 0 3 3 نمذجة انظمة األعمال MIS 241 
MIS 381  0 3 3  نظم معلومات االنتاج  MIS 241  
MIS 384 0 3 3 نظم المعلومات المالیة MIS 250 
MIS 460 0 3 3 ظمضبط وسریة الن MIS 360 
MIS 461 0 3 3 ادارة وضبط الجودة MIS 250 
MIS 483  0  3  3  ذكاء األعمال  CIS 261  
MIS 492  0  3  3  موضوعات خاصة MIS 360  
CS 250  0  3  3  ھیكلیة البیانات  CS 210  
CIS 211  0  3  3  برمجة تطبیقات االنترنت  CS 110 ،CIS 103  
CIS 341  0  3  3  تصمیم مواقع االنترنت  SE 201  (أو)MIS 360  
CIS 431  0  3  3  خدمات االنترنت  MIS 330  أوNIS 220  

  
  . التخصص الفرعي:2

  ) ساعة معتمدة.21أن ال تقل متطلبات ھذا التخصص عن ( حسب ما یحدده قسم التخصص الفرعي على  . أ

 أقسام التخصص الفرعي ھي: أقسام كلیة االقتصاد والعلوم اإلداریة.  . ب
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  ) ساعة معتمدة وھي:21الفرعي في قسم نظم المعلومات االداریة ( ثالثـًا: التخصص

  )  ساعة معتمدة وھي:18. مساقات إجباریة: ویخصص لھ (1

  
  
  
   

  
   
   

  
  

  

 

 ) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من المساقات التالیة:3مساقات اختیاریة: ویخصص لھا ( .2

 
  
  

   
  
   

  
   
   

  

  جدول المساقات التي یقدمھا قسم نظم المعلومات اإلداریة لدرجة البكالوریوس

الساعات  اســـم المساق رقـم المساق
 المعتمدة

  طلب السابقالمت الساعات األسبوعیة
  عملي نظري

MIS 106  مھارات االتصال لطلبة تكنولوجیا
 ----  0 3 3 المعلومات

MIS 220  0  3  3  إدارة االبداع التكنولوجي  BA 101 ،MIS 106  

MIS 222   ریادة األعمال في تكنولوجیا
  MIS 106  0  3  3  المعلومات

MIS 241 0 3 3 بحوث عملیات MATH 141 ،MIS 106 
MIS 250 0 3 3 التجارة االلكترونیة CIS 103 ،MIS 106 
MIS 252 0 3 3 الحكومة االلكترونیة MIS 250 
MIS 310 0 3 3 برمجة تطویر النظم االداریة CS 110 ،CS 110L  

MIS 310L  3  0  1 مختبربرمجة تطویر النظم االداریة  MIS 310 أو  متزامن معھ  
MIS 330  0  3  3  شبكات اتصال األعمال  CS 210 ،MIS 250  
MIS 341 0 3 3 نمذجة أنظمة األعمال MIS 241 

MIS 351  0  3  3  نظم معلومات تسویقیة  BA 101  وMIS 250 ،
MKT 210  

MIS 360 0 3 3 تحلیل وتصمیم النظم MIS 310 ،CIS 260 
MIS 364 0 3 3 ادارة النظم ومشاریعھا MIS 360 )أو  (SE 201 

MIS 364L 3 0 1 ریعھامختبر ادارة النظم ومشا MIS 364 متزامن معھ أو 
MIS 380 0 3 3 قواعد البیانات االداریة CIS 260 
MIS 381  0 3 3  نظم معلومات االنتاج  MIS 241  

الساعات  اســـم المساق رقــم المساق
 المعتمدة

 الساعات األسبوعیة
 عملي نظري

MIS 250  0  3  3  التجارة االلكترونیة  
MIS 310 0 3 3 ةبرمجة تطویر النظم االداری 
MIS 310  3  0  1 مختبربرمجة تطویر النظم االداریة  
MIS 360 0 3 3 تحلیل وتصمیم النظم 
MIS 364 0 3 3 ادارة النظم ومشاریعھا 

MIS 364L 3 0 1 مختبر ادارة النظم ومشاریعھا 
MIS 480  0 3 3 النظم المساندة التخاذ القرارات  

MIS 480L  3  0  1 قراراتمختبر النظم المساندة التخاذ ال  

 الساعات اســـم المساق رقــم المساق
 المعتمدة

 الساعات األسبوعیة
 عملي نظري

MIS 252 0 3 3 الحكومة االلكترونیة 
MIS 341 0 3 3 نمذجة أنظمة األعمال 
MIS 380  0  3  3  قواعد البیانات اإلداریة  
MIS 381  0 3 3  نظم معلومات االنتاج  
MIS 461 0  3  3 إدارة وضبط الجودة  
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الساعات  اســـم المساق رقـم المساق
 المعتمدة

  طلب السابقالمت الساعات األسبوعیة
  عملي نظري

MIS 382  0  3  3  ادارة المعرفة  MIS 250  
MIS 384 0 3 3 نظم المعلومات المالیة MIS 250 
MIS 421  0  3  3  الجوانب القانونیة في ادارة المعلومات  MIS 106 ،CIS 103  
MIS 460 0 3 3 ضبط وسریة النظم MIS 360 
MIS 461 0 3 3 ادارة وضبط الجودة MIS 250 
MIS 480  0 3 3 النظم المساندة التخاذ القرارات  MIS 241  

MIS 480L  3  0  1 مختبر النظم المساندة التخاذ القرارات  MIS 480 أو  متزامن معھ  
MIS 483  0  3  3  ذكاء األعمال  CIS 260  
MIS 487  0  3  3  األنظمة المؤسسیة  MIS 360  
MIS 492  0  3  3  موضوعات خاصة MIS 360  

MIS 499  0 3 3 مشروع تخرج  MIS 360 ،MIS 364   انھاء
  ساعة) 90

  
 

  

  أعضاء ھیئة التدریس في قسم نظم المعلومات االداریة

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 abul-huda@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ابوالهدى بالل انس حامد

 abushanab@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عماد احمد محمد ابوشنب
 ali.z@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد علي احمد ذيب زحراوي

 r.aldwairi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رضوان محمد عبدالرحمن الدويري
 ishehabat@yu.edu.jo دكتوراه اذ مساعداست عيسى محمود عيسى شهابات

 yousra.harb@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد يسرى عبده قبالن حرب
 ayassin@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد اريج محمود مصطفى ياسين

 mdaradkeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد كامل يونس درادكه
 wejdan@yu.edu.jo ماجستير درسم وجدان محمدعلي محمود ابوالبصل
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  مجياتربقسم هندسة ال

يعد تخصص هندسة البرمجيات من التخصصات الجديدة التي ظهرت الحاجة اليها في مجاالت عمل المتخصصين 
هندسة البرمجيات بالعديد من المهام الضرورية لضمان تطوير وبناء النظم البرمجية  وبالحاسوب، حيث يقوم أخصائي

ويتولى  ،يات هندسة برمجيات ومعايير قياسية معتمدة وذلك للتحقق من حسن ادائها وسالمتها من أألخطاءوفق منهج
بناء وصيانة التطبيقات البرمجيات باستخدام االساليب واألدوات التقنية الحديثة لبناء البرامج. ويجمع مهندس البرمجيات 

ت تخصصية متعددة تشمل علوم الحاسوب ونظم المعلومات لذلك بين المعارف العلمية والمهارات العملية من مجاال
وإدارة المشاريع والعلوم الهندسية باإلضافة الى المعرفة عن الحقل التطبيقي للبرنامج. وقد دخل هذا التخصص في 

) ACM/ IEEEالعديد من الجامعات االوروبية واألمريكية منذ زمن طويل. كما قامت الجمعيات المهنية االمريكية (
  بإصدار معايير خاصة بهذا التخصص والمناهج التي يقوم عليها.

تعتبر جامعة اليرموك من الجامعات الرائدة في طرح برامج بكالوريوس متخصصة على مستوى األردن ومنطقة الشرق 
برنامج بكالوريوس في هندسة البرمجيات خطوة رائدة تمكن الطالب من الحصول على المعرفة  وبعد طرحاألوسط. 

وال يقتصر هذا البرنامج على ما يقدمه ألساسية والمتقدمة في هذا المجال من خالل المساقات المختلفة في البرنامج، ا
.  ذلك ألن األردن يعد أحد المصادر الرئيسية لتزويد سوق الشرق على المستوى الوطني بل يتعداه الى الدول العربية

هذا التخصص من قدرة الكلية على  كما يزيدعلومات المختلفة. األوسط بكوادر مؤهلة في تخصصات تكنولوجيا الم
 ،تخريج كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على التفاعل مع السوق المحلي والدولي بصورة تتوافق مع احتياجاته ومتطلباته

نوعة بما على تقديم بحوث علمية متطورة وتقديم الخدمات االستشارية والتدريبية في مجاالت هندسة البرمجيات المتو
  .يخدم قطاعات المجتمع المختلفة

تم انتقاؤها بعناية فائقة، وبالرجوع الى الخطط الدراسية في  التي يضم التخصص عددا من المواد اإلجبارية واالختيارية
العديد من الجامعات العالمية المعروفة، وهي تساعد الطلبة على ترسيخ القواعد األساسية وزيادة المعرفة في مجاالت 
شتى كتكنولوجيا المعلومات، وهندسة البرمجيات وغيرها. كما يضم التخصص عدداً من مساقات المختبرات العملية التي 

ويتوفر للبرنامج عدد من  تساعد على ترسيخ المعرفة في الجوانب المختلفة للتخصص وتطوير مهارات الطلبة فيها.
  شهاداتهم من جامعات عالمية مرموقة.أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في المجال وحصلوا على 
  

  

  

it.fac@yu.edu.jo  

  2632فرعي    0096227211111  ھاتف
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  هندسة الربمجياتالخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس/ تخصص 
ة الیرموك          الخ ي جامع وم الحاسوب ف ات وعل ا المعلوم ة تكنولوجی ي كلی طة الدراسیة التي تؤدي الى درجة البكالوریوس ف

م (     ة الیرموك رق ي جامع دیالتھا   1991) لسنة  2والصادرة وفق تعلیمات منح درجة البكالوریوس ف ادرة بموجب   وتع الص

  .2003لسنة  118رقم نظام منح الدرجات العلمیة والشھادات في جامعة الیرموك 

  
  -تطرح كلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم الحاسوب الخطة الدراسیة التي تؤدي الى درجة البكالوریوس في أالقسام التالیة:

  .قسم علوم الحاسوب  
 .قسم نظم المعلومات الحاسوبیة  
  نظم المعلومات االداریةقسم. 
 قسم ھندسة البرمجیات. 
 .قسم شبكات وأمن المعلومات 

 
لحد االدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوریوس في أقسام كلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم ا .1

 ) ساعة معتمدة.134الحاسوب ھو (
وتعدیالتھا في جامعة الیرموك على  1991) لسنة 2تسري األحكام الواردة في تعلیمات منح درجة البكالوریوس رقم ( .2

 علومات وعلوم الحاسوب. كلیة تكنولوجیا الم
ة   .3 یتم قبول الطلبة في الكلیة حسب سیاسة القبول في الجامعة في كل عام دراسي كما ھو مبین في تعلیمات قبول الطلب

 المعمول بھا في الجامعة.
 :وتوزع كما في الجدول التالي تشمل الخطة الدراسیة لكل قسم المتطلبات التالیة .4

  
  ھندسة البرمجیاتفي قسم  توزیع الساعات المعتمدة للتخصص

  
 

  

  
  

  :) ساعة معتمدة وتشمل27تخصص لھا ( :متطلبات الجامعـة

  نحو التالي:على ال) ساعة معتمدة 12تخصص لھا ( متطلبات اجباریة:

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رمز المساق
AL 101  1لغة عربیة  3  
EL 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  
PS 102 3 التربیة الوطنیة  

MILT 100 3 علوم عسكریة  
EL 099  إستدراكي. –مھارات لغة إنجلیزیة   استدراكي 
AL 099  استدراكي –لغة عربیة   استدراكي 

COMP 099  إستدراكي. –مھارات حاسوب   استدراكي 
 

   

  المجموع  اختیاري  اجباري  مجموعة المساقات
  27  15  12  متطلبات الجامعة
  22  -  22  متطلبات الكلیة
  85  24  61  متطلبات القسم

  134  المجموع
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ة:  ات اختیاری ا (  متطلب ص لھ ن   15تخص ب م ا الطال دة یختارھ اعات معتم د   ) س ي أح ھ ف ارج كلیت خ
 على النحو التالي:المجاالت 

  
 عدد الساعات المساقات اإلنسانیة رمز المساق
Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 
Hum102 3 المواطنة واالنتماء 
Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 
Hum 104 3 الفن والسلوك 
Hum 105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 
Hum 107 3 حقوق اإلنسان 
Hum 108 3 مھارات التفكیر 
 عدد الساعات المساقات العلمیة رمز المساق
Sci 101 ة العامةالبیئة والصح  3 
Sci 102 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 
Sci 103 3 اللیاقة البدنیة للجمیع 
Sci 104 3 مھارات التواصل الفعال 
Sci 105 3 الطاقة المتجددة 
Sci 106 3 اإلدارة وتنمیة المجتمع 
Sci 107 3 البحث العلمي 

 
  

  على النحو التالي: ) ساعة معتمدة اجباریة22وتخصص لھا (: متطلبات الكلیة
  

الساعات  اســـم المساق رقــم المساق
 المعتمدة

 الساعات 
  المتطلب السابق األسبوعیة

  عملي  نظري

CS 110   0 3 3 البرمجة بلغة مختارة  ---  
CS 110L   2 0 1 مختبر البرمجة بلغة مختارة CS 110  او متزامن معCS 110 
CIS 103   0 3  3 علوماتمقدمة في تكنولوجیا الم  --- 
CS 130   0 3 3 أساسیات نظم التشغیل CS 110 ،CIS 103 
CIS 260  0 3 3 نظم قواعد البیانات CIS 103 ،CS 210 

MIS 106*    مھارات االتصال لتكنولوجیا
  ---   0  3  3  المعلومات

STAT 111   ) 0 3 3 )1مبادئ االحتماالت  --- 
MATH 101    ) 0  3  3  )1تفاضل وتكامل  - -- 

   SCI 104ال یجوز الجمع بین ھذا المساق ومساق مھارات التواصل الفعال * 
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 .) ساعة معتمدة85وتخصص لھا (: متطلبات القسم
  

  ھندسة البرمجیاتجدول مدلـــول رقم العشرات في الخطة الدراسیة لدرجة البكالوریوس في 
NO. (حقل المعرفة) المدلول Knowledge Area 
 Basics  اساسیات 000
 Requirements Engineering ھندسة المتطلبات 010
  Software Design تصمیم البرمجیات 020
 Software Implementation & Deployment بناء وتشغیل البرمجیات 030
 Software Quality Assurance ضمان جودة البرمجیات 040
  Software Maintenance & Reconfiguration صیانة وإعادة ھیكلة البرمجیات 050
 Software Management إدارة البرمجیات 060
070  ---------------- ------------------------------ 
 Software Engineering Applications تطبیقات ھندسة البرمجیات 080
 Project،  Training، Special Topics موضوعات خاصة، تدریب ،مشروع 090

  
  

  لدراسیة لدرجة البكالوریوس في تخصص ھندسة البرمجیاتالخطة ا
ات        ام المتطلب د إتم وم الحاسوب بع ات وعل ا المعلوم ة تكنولوجی ات/ كلی ة البرمجی ي ھندس الوریوس ف ة البك نح درج ُتم

 اآلتیـة:

 1991) لسنة 2رقم ( الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات منح درجة البكالوریوس في جامعة الیرموك  .1

 .2003لسنة  118منح الدرجات العلمیة والشھادات في جامعة الیرموك رقم   تھا الصادرة بموجب نظاموتعدیال

  ) ساعة معتمدة.27متطلبات الجامعة المبینة في التعلیمات المذكورة آنفًا ویخصص لھا ( .2

  ) ساعة معتمدة.22متطلبات الكلیة المذكورة آنفًا ویخصص لھا ( .3

  ) ساعة معتمدة وفق الترتیب اآلتي: 85ویخصص لھا (متطلبات قسم ھندسة البرمجیات  .4
 

  ) ساعة معتمدة موزعة كاآلتي: 85أوًال: التخصص المنفرد (

 ) ساعة معتمدة وھي:61مساقات إجباریة ( .1

رقم 
الساعات   اسم المساق  المساق

  المعتمدة
  الساعات االسبوعیة

  المتطلب السابق
  عملي  نظري

SE 201 0 3 3 اتمدخل الى ھندسة البرمجی CIS 103 ،CS 210 ،CS 210L  
SE 210 0 3 3 التحلیل والتصمیم الكینوني SE 201  

SE 210L  3 0 1  مختبر التحلیل والتصمیم الكینوني SE 210  او متزامن معSE 210 

SE 230  0  3  3  البرمجة المرئیة  CS 110 ،CS 110L  
SE 310  0 3 3  مواصفات وتحلیل البرمجیات SE 210 
SE 320 0 3 3 عماریة البرمجیاتم SE 210 

SE 360 0 3 3 ادارة مشاریع البرمجیات SE 310 

SE 360L 3 0 1 مختبر ادارة مشاریع البرمجیات SE 360  او متزامن معSE 360  
SE 440 0 3 3 اختبار البرمجیات SE 230 ،CS 210 
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رقم 
الساعات   اسم المساق  المساق

  المعتمدة
  الساعات االسبوعیة

  المتطلب السابق
  عملي  نظري

SE 440L  3  0  1  مختبر اختبار البرمجیات  SE 440   او متزامن معSE 440  
SE 450  0  3  3  صیانة البرمجیات  SE 320 

SE 498  ساعة معتمدة + موافقة القسم 90انھاء   0  3  3  التدریب العملي  

SE 499  ساعة معتمدة 98انھاء  0 3 3  مشروع التخرج  +SE 498 

CS 142 0 3 3 ھیاكل متقطعة MATH 101 

CS 210  0  3  3  البرمجة الكینونیة  CS 110 ،CS 110L ،متزامن مع 
CS 210L  

CS 
210L  3  0  1  مختبر البرمجة الكینونیة  CS 210 او متزامن  مع CS 210  

CS 220 0 3 3 تصمیم منطق الحاسوب CS 142  
CS 250  0  3  3  ھیكلیة البیانات  CS 210  
CS 351  0  3  3  تحلیل وتصمیم الخوارزمیات  CS 250 ،CS 142 

CS 432  0  3  3  معماریة الحاسوب  CS 220  
CIS 360 0 3 3 تطبیقات قواعد البیانات تطویر CIS 211 ،CIS 260 

CIS 211  0  3  3  برمجة تطبیقات االنترنت  CS 110 ،CIS 103  
NIS 220  0  3  3  تراسل البیانات والشبكات  CS 130  

    12  54  61  المجمـــــوع
 
 ) ساعة معتمدة موزعة كما یلي:24مساقات اختیاریة ( .2

  ساعات من قسم التخصص في األقل): 12المساقات التالیة () ساعة معتمدة یختارھا الطالب من 18(

  
   

الساعات   اسم المساق  رقم المساق
  المعتمدة

الساعات 
  المتطلب السابق  االسبوعیة

  عملي  نظري
SE 222 0  3  3 الحوسبة المستندة الى العناصر  SE 210 
SE 211 0  3  3  ھندسة متطلبات البرمجیات  SE 201 
SE 340 0 3 3 مجیاتضمان جودة البر SE 210  
SE 380 0  3  3 ھندسة برمجیات االنظمة المضمنة  SE 310  
SE 381  0  3  3 برمجیات تطبیقات الویبھندسة  SE 310  
SE 441  0  3  3  من البرمجیاتأ  NIS 220 ،SE 210 
SE 442 0 3 3 یاتمجرمقاییس الب SE 440  
SE 492 0  3  3  ةموضوعات خاص  SE 440 
CIS 227  0  3  3  اسوبحلنسان وااال نياالتصال ب  CS 210  
CIS 411  0  3  3  ادم والعمیلخلة اجمبر  CIS 360 ،NIS 220  
CS 315  0  3  3  برمجة االلعاب  CS 210  
CS 317  0  3  3  برمجة متقدمة  CS 210  
CS 411  0  3  3  برمجة تطبیقات الھواتف الذكیة  CS 210  

MIS 250A  0  3  3  التجارة اإللكترونیة  CIS 103 ،MIS 106  
MIS 421  0  3  3  الجوانب القانونیة في إدارة المعلومات  CIS 103  
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 ) ساعة معتمدة اختیاریة موزعة كما یلي:6(  .3

الساعات   اسم المساق  رقم المساق
  المعتمدة

الساعات 
  المتطلب السابق  االسبوعیة

  عملي  نظري
STAT 101 ) 0 3 3 )1مبادىء اإلحصاء  --- 

STAT 201  ) 0  3  3  )2مبادىء اإلحصاء  STAT 101 

MATH 322  تحلیـل عددي   (لطلبة كلیة تكنولوجیا
  ---   0  3  3  المعلومات)

BA 101 ) 0 3  3 )1مباديء في اإلدارة  ---  
MKT 210 ) 0  3  3  )1مبادئ التسویق   ---  

 

 

  
  أعضاء ھیئة التدریس في قسم ھندسة البرمجیات

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 mohammed.akour@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد لوهاب محمد عكورمحمد عبدا

 ahmads@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد علي رفاعي سعيفان
 ialsmadi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عزت محمود فالح الصمادي

 adnan.r@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عدنان احمد محمد رواشده
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  ات وأمن املعلوماتشبكقسم 

تعتبر جامعة اليرموك من الجامعات الرائدة في طرح برامج بكالوريوس متخصصة على مستوى األردن ومنطقة الشرق 
المعلومات سيكون خطوة رائدة تمكن الطالب من الحصول على  وأمن شبكات األوسط، إن طرح برنامج بكالوريوس في

 برنامج استحداث ل من خالل المساقات المختلفة في البرنامج، كما أنالمعرفة األساسية والمتقدمة في هذا المجا
 ألن ذلك األوسط، الشرق دول بل وعلى األردن، على بالنفع المعلومات لن يعود فقط وأمن شبكات بكالوريوس في

 علوماتالم تكنولوجيا بكوادر مؤهلة في تخصصات لتزويد سوق الشرق األوسط الرئيسية المصادر يعتبر أحد األردن
  .المختلفة

أهميه نظرا لالنتشار المتزايد  األكثرتخصصات تكنولوجيا المعلومات  شبكات وأمن المعلومات حاليا من يعتبر تخصص
ونظرا ، تالمعلومانترنت وتطبيقاتها المختلفة واالتصاالت السلكية والالسلكية والحوسبة النقالة وأمن وسرية تبادل لإل

هذا التخصص ليتوافق مع حاجة السوق ومتطلباته  إنشاءت كلية تكنولوجيا المعلومات على فقد حرص ألهميته المتزايدة
  المعلومات بأمنالشبكات والعناية  إدارةمن الخريجين القادرين على 

شبكات الحاسوب ب الجانب المتعلق أنمن المعلومات حيث أبين شبكات الحاسوب و متكامالً اًيقدم هذا التخصص مزيج
من بأ الجانب المتعلق أما ،بالحوسبة النقالةوالشبكات السلكية والالسلكية  إدارةبرمجة ووبناء ويتعلق بتصميم  يهتم بكل ما
توفير الحماية للمعلومات من المخاطر التي تهددها أو االعتداء عليها وذلك من خالل  مسائل علىفهو يركز المعلومات 

المعايير واإلجراءات المتخذة لمنع وصول المعلومات  وتحديدالمعلومات توفير األدوات والوسائل الالزم توفيرها لحماية 
  .إلى أيدي أشخاص غير مخولين عبر االتصاالت ولضمان أصالة وصحة هذه االتصاالت

قادرة على التفاعل مع السـوق  ة وتخريج كوادر بشرية مؤهل ىيزيد من قدرة الكلية عل البرنامجاستحداث مثل هذا  إن
تقديم بحوث علمية متطـورة   إلى البرنامج ويهدفكما ، لعالمي بصورة تتوافق مع احتياجاته ومتطلباتهالمحلي ال بل ا

كما  .وتقديم الخدمات االستشارية والتدريبية في مجاالت شبكات الحاسوب المتنوعة بما يخدم قطاعات المجتمع المختلفة
   العمل مثل:أن البرنامج يؤدي إلى طرح ما يكافئ عدد من الشهادات في سوق 

Cisco (CCNA), CompTIA (A+) and Microsoft (MCSA). 
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  املعلوماتوأمن شبكات وريوس تخصص الخطة الدراسية لدرجة البكال
الدراسیة التي تؤدي الى درجة البكالوریوس في كلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم الحاسوب في جامعة الیرموك والصادرة 

م (     ة الیرموك رق ي جامع دیالتھا   1991) لسنة  2وفق تعلیمات منح درجة البكالوریوس ف نح     وتع ام م ادرة بموجب نظ الص

  .2003لسنة  118رقم  ة والشھادات في جامعة الیرموكالدرجات العلمی

ي         الوریوس ف ة البك ى درج ؤدي ال ي ت ات تطرح كلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم الحاسوب الخطة الدراسیة الت  التخصص

  -التالیة:

  .قسم علوم الحاسوب  

 .قسم نظم المعلومات الحاسوبیة  

 .قسم نظم المعلومات االداریة 

 ومات.قسم شبكات وامن المعل 

 .قسم ھندسة البرمجیات  

ا            .1 ة تكنولوجی ات كلی ي تخصص الوریوس ف ة البك ى درج ول عل ة للحص دة المطلوب اعات المعتم ى للس د االدن الح

 ) ساعة معتمدة.134( ھو المعلومات وعلوم الحاسوب

ة ا    1991) لسنة  2تسري األحكام الواردة في تعلیمات منح درجة البكالوریوس رقم ( .2 ي جامع دیالتھا ف لیرموك  وتع

 على كلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم الحاسوب. 

یتم قبول الطلبة في الكلیة حسب سیاسة القبول في الجامعة في كل عام دراسي كما ھو مبین في تعلیمات قبول الطلبة  .3

 المعمول بھا في الجامعة.

 تشمل الخطة الدراسیة لكل تخصص المتطلبات التالیة: .4

  

  ) ساعة معتمدة وتشمل:27ا (تخصص لھ : متطلبات الجامعـة

  على النحو التالي:) ساعة معتمدة 12تخصص لھا ( متطلبات اجباریة:

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق
1لغة عربیة  101 ع  3  

  3 مھارات لغة إنجلیزیة 101 ل.ز
ھـس    3 التربیة الوطنیة 102 

  3 علوم عسكریة 100 ع.ع
إستدراكي. –مھارات لغة إنجلیزیة  099 ل . ز   استدراكي 

استدراكي –لغة عربیة  099 ع   استدراكي 
إستدراكي. –مھارات حاسوب  099 ح   استدراكي 
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ن     ) ساعات معتمدة15تخصص لھا ( متطلبات اختیاریة: ب م ا الطال االت      یختارھ ي أحد المج ھ ف ارج كلیت ى  خ عل
  النحو التالي:

  

اقات اإلنسانیةالمس رمز المساق  عدد الساعات 
Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 
Hum102 3  المواطنة واالنتماء 
Hum 103 3  اإلسالم فكر وحضارة 
Hum 104 3 الفن والسلوك 
Hum 105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 
Hum 107 3 حقوق اإلنسان 
Hum 108 3 مھارات التفكیر 
 عدد الساعات المساقات العلمیة رمز المساق
Sci 101 3 البیئة والصحة العامة 
Sci 102 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 
Sci 103 3 اللیاقة البدنیة للجمیع 
Sci 104 3 مھارات التواصل الفعال 
Sci 105 3 الطاقة المتجددة 
Sci 106  المجتمعاإلدارة وتنمیة  3 
Sci 107 3 البحث العلمي 

  
  على النحو التالي: اجباریة ) ساعة معتمدة22وتخصص لھا ( :متطلبات الكلیة

 

الساعات  اسم المساق رقم المساق
 المعتمدة

 الساعات االسبوعیة
 المتطلب السابق

 عملي نظري
CS 110 متزامن مع  0 3 3 البرمجة بلغة مختارةCS 110L  

CS 110L متزامن مع  2 0 1  ةتبر البرمجة بلغة مختارمخCS 110 
MATH 101  0 3 3 1تفاضل وتكامل --- 

CIS 103 0 3 3 مقدمة في تكنولوجیا المعلومات --- 
CIS 260 0 3 3 نظم قواعد البیانات CS 210 

STAT 111 ) 0 3 3 )1مبادئ االحتماالت --- 
MIS 1061 0 3 3 تمھارات االتصال لتكنولوجیا المعلوما  
CS 130 0 3 3 أساسیات نظم التشغیل CS 110 ،CIS 103  

  
   

                                                   
" والذي تطرحھ الجامعة ضمن مجموعة المساقات  مھارات التواصل الفعال Sci 104. ال یجوز الجمع بین ھذا المساق والساق االختیاري" 1

 االختیاریة.
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 .وتوزع كما یليقسم ال) ساعة معتمدة یحددھا مجلس 85خصص لھا (وت :متطلبات القسم
  

  توزیع الساعات المعتمدة لتخصص شبكات وأمن المعلومات.
  
 

  

  
 

في الخطة الدراسیة لدرجة البكالوریوس في شبكات وأمن المعلومات ول رقم العشراتـــجدول مدل  

Knowledge Area  ) الرقم )حقل المعرفةالمدلول  
---  ---  000  

Programming Languages  010  لغات برمجة  
Computer Networks  020  شبكات الحاسوب 
Security Concepts 030  مبادئ األمن والحمایة 

Protocols 040  البروتوكوالت 
Network Administration  050  إدارة الشبكات 

Digital Forensics 060  مبادئ التحقیقات الرقمیة 
Networks Programming  070  برمجة الشبكات  

---  ---  080  
Project، Training and Special Topics  090  وموضوعات خاصة وتدریب مشروع  

  
  
  

  الخطة الدراسیة لدرجة البكالوریوس في تخصص شبكات وأمن المعلومات
  

تمنح درجة البكالوریوس في شبكات وأمن المعلومات / كلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم الحاسوب بعد إتمام المتطلبات 

 :ةـاآلتی

) لسنة 2رقم ( في جامعة الیرموك  وتعدیالتھا  ا في تعلیمات منح درجة البكالوریوسالشروط المنصوص علیھ .1

  .2003لسنة  118منح الدرجات العلمیة والشھادات في جامعة الیرموك رقم  الصادرة بموجب نظام  1991

  ) ساعة معتمدة.27ویخصص لھا ( متطلبات الجامعة المبینة في التعلیمات المذكورة أنفًا .2

  ) ساعة معتمدة.22ویخصص لھا ( نفًاآالكلیة المذكورة متطلبات  .3

  ) ساعة معتمدة وفق الترتیب اآلتي:85ویخصص لھا ( شبكات وأمن المعلومات تخصصقسم  متطلبات .4

   

  المجموع  اختیاري  اجباري  مجموعة المساقات
  27  15  12  متطلبات الجامعة
  22  -  22  متطلبات الكلیة
  85  24  61  متطلبات القسم

  134  المجموع
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  ) ساعة معتمدة موزعة كاآلتي:85متطلبات القسم ویخصص لھا (

 ) ساعة معتمدة وھي:61( إجباریةمساقات  .1

  
  

  ) ساعة معتمدة موزعة كما یلي:24اختیاریة (مساقات  .2

  ساعات من قسم التخصص على األقل): 12) ساعة معتمدة یختارھا الطالب من المساقات التالیة (18( .1

رقم رمز و
الساعات  اســـم المساق المساق

 المعتمدة

الساعات 
 المتطلب السابق  االسبوعیة

 عملي نظري
NIS 421  0  3  3  الشبكیةطبیقات الوسائط المتعددة ت  NIS 320  
NIS 423 0 3 3 السحابیة الحوسبة NIS 220، NIS 422 
NIS 431  0 3 3  أمن الشبكات الالسلكیة NIS 430  

NIS 432  والتدابیر  المعلومات منظ اتاختراق
  NIS 430  0  3  3 المضادة

NIS 461   0  3  3  الدفاعیةأنظمة الشبكات  NIS 340  
NIS 492  0  3  3 موضوعات خاصة  NIS 430  
CS 376  0 3 3  الذكاء االصطناعي CS 250، CS 142  
CIS 360 0 3 3 تطویر تطبیقات قواعد البیانات CIS 260 

رقم رمز و
الساعات  قاســـم المسا المساق

 المعتمدة

الساعات 
 المتطلب السابق  االسبوعیة

 عملي نظري
NIS 220  0  3  3  تراسل البیانات والشبكات  CS 130  

NIS 220L   مختبر تراسل البیانات
  والشبكات

  NIS 220 متزامن مع   3  0  2
NIS 320  0  3  3  الشبكات الالسلكیة  NIS 220  
NIS 321  0  3  3  نظم تشغیل الشبكات  NIS 320  
NIS 330  0  3  3  أمن المعلومات  NIS 220  

NIS 330L  متزامن مع   3  0  1  مختبر  أمن المعلومات NIS 330  
NIS 332  0  3  3  مقدمة في علم التشفیر  NIS 330، CS 142  
NIS 340  0  3  3  بروتوكوالت الشبكات  NIS 220  
NIS 350  0  3  3  إدارة الشبكات  NIS 340  
NIS 370  0  3  3  برمجة الشبكات  CS 210، NIS 340  
NIS 430  0  3  3  أمن الشبكات  NIS 332، NIS 340  
NIS 460  0  3  3  تحقیقات االدلة الرقمیة  NIS 430  
NIS 498  ساعھ بنجاح وموافقة  90انھاء   0  3  3  تدریب عملي

،ساعھ بنجاح 98انھاء   0  3  3  مشروع تخرج  NIS 499  القسم  MIS 
106 CS 142  0  3  3  ھیاكل متقطعة  MATH 101  

CS 210 0 3 3 البرمجة الكینونیة CS 110  
CS 220 0 3 3 تصمیم منطق الحاسوب CS 152  
CS 250 0 3 3 ھیكلیة البیانات CS 210 
CS 351 0 3 3 تحلیل وتصمیم الخوارزمیات CS 250، CS 142 
CS 432 0 3 3 معماریة الحاسوب CS 220 

CIS  211  0  3  3  برمجة تطبیقات االنترنت  CIS 103، CS 110  
CIS 265  متزامن مع   3  0  1  مختبر قواعد البیاناتCIS 260  
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رقم رمز و
الساعات  اســـم المساق المساق

 المعتمدة

الساعات 
 المتطلب السابق  االسبوعیة

 عملي نظري

MIS 421   الجوانب القانونیة في إدارة
  NIS 220، MIS 330 0 3 3  المعلومات

SE 441 0  3  3  من البرمجیاتأ  NIS 330، SE 210 
NIS 422  0 3 3  الموزعةالحوسبة NIS 220 
NIS 461   0  3  3  الدفاعیةأنظمة الشبكات  NIS 340  

  
  

 ) ساعة معتمدة یختارھا الطالب من المساقات التالیة:6( .2
  

  يعمل  نظري المتطلب السابق  الساعات االسبوعیة  الساعات اســـم المساق  رقــم المساق
STAT 101 ) 0 3 3 )1مبادىء اإلحصاء  --- 
STAT 201 ) 0 3 3 )2مبادىء اإلحصاء STAT 101 
STAT 211  ) 0  3  3  )2مبادىء االحتماالت  STAT 111، MATH 

102 MATH 
203  

  ---   0  3  3  )1معادالت تفاضلیة عادیة (
MATH 

322 
 101ر  0 3 3 تحلیـل عددي لطلبة علوم الحاسوب

  
  

 

  أمن الشبكات والمعلوماتة التدریس في قسم أعضاء ھیئ

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 sawsan_kh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك سوسن خليل سالمه الشطناوي
 mbanikhalaf@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد مصطفى احمد سالم بني خلف
 ahmad.a@yu.edu.jo توراهدك استاذ مساعد احمد منصور محمد مناصره
 malek@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد مالك محمود شفيق برهوش
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  كلية اآلثار واالنثروبولوجيا
ام       ة الیرموك ع ي جامع ذاك، ف ي    1984أنشئت كلیة اآلثار و األنثروبولوجیا، معھد اآلثار و األنثروبولوجیا آن كمركز بحث

ن        وتدریسي في مجاالت اآلثار واألنثر د م ي العدی ك الحین لیغط ذ ذل وبولوجیا والنقوش. توسع ھذا المعھد بشكل مستمر من

ات       ري ودراس اس األث م القی ة وعل واد األثری یانة الم ة وص ادر التراثی ادارة المص راث ك ار والت ة باآلث االت المرتبط المج

 .2003/2004المتاحف، مما دفع الجامعة لتحویل المعھد إلى كلیة في مطلع العام الدراسي 

تضم كلیة اآلثار واألنثروبولوجیا أربعة أقسام أكادیمیة ھي: قسم اآلثار، وقسم األنثروبولوجیا، وقسم النقوش، و قسم صیانة 

المصادر التراثیة وإدارتھا، كما تضم عددا من الوحدات ھي: متحف التراث األردني، ووحدة المختبرات، ومحطة دیر عال 

ي محمود    للدراسات األثریة. إضافة إلى ذلك، تضم الكلیة كرسیین علمیین تحكمھما تعلیمات الجامعة و أنظمتھا ھما: كرس

 .الغول لدراسة حضارة الجزیرة العربیة وكتاباتھا و كرسي سمیر شما للمسكوكات و الحضارة اإلسالمیة

نح     توفر الكلیة عددا من البرامج األكادیمیة على مستویي البكالوریوس و الماجستیر في المجاال ث تم راث، حی ة للت ت العام

ات الماجستیر     ا، ودرج الكلیة درجات البكالوریوس في مجاالت اآلثار واألنثروبولوجیا و صیانة المصادر التراثیة وإدارتھ

 .في مجاالت اآلثار واألنثروبولوجیا والنقوش وصیانة المصادر التراثیة و إدارتھا

ة    ي جامع ا ف ار واألنثروبولوجی ة اآلث ز كلی رامج     تتمی ن الب دد م ا لع ة بتوفیرھ ي األردن والمنطق ا ف ن مثیالتھ وك ع الیرم

ي    األكادیمیة والتدریبیة الفریدة التي كانت غالبا األولى من نوعھا في المنطقة العربیة، حیث یمكن اإلشارة ھنا بشكل رئیس

ا     اري، وإدارة المص راث الحض یانة الت ویة، وص ا العض وش، واألنثروبولوجی رامج النق ى ب ات  إل ة، ودراس در التراثی

المسكوكات، و علم القیاس األثري. عالوًة على ذلك، فقد عملت الكلیة منذ نشأتھا على بناء شبكة واسعة من العالقات الدولیة 

مع عدد كبیر من المؤسسات األكادیمیة على مستوى العالم. وقد ساعدت جوانب التمیز ھذه كلیة اآلثار واألنثروبولوجیا على 

 .أساسي على المستوى األكادیمي محلیا و إقلیمیا و دولیالعب دور 

  
  

Archaeology.fac@yu.edu.jo 

 2271فرعي   0096227211111:ھاتف
  
  كادیمیةقسام األاأل

 .قسم اآلثار  
 .قسم األنثروبولوجیا  
 .قسم النقوش  
 تھا.قسم صیانة المصادر التراثیة وإدار  
 .قسم المساقات الخدمیة اإلنسانیة  

  
  وتتبع الكلیة الوحدات التالیة: 

 .متحف التراث األردني  
 .وحدة المختبرات  
 .محطة دیر عال لألبحاث األثریة  
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  ارــم األثــقس

ام    ة ع ي الكلی ار ف م اآلث ئ قس ة    1984ُأنش ي خمس تیر ف ة الماجس ار، ودرج ي اآلث الوریوس ف ة البك نح درج ، ویم

ي ات، ھ وم    تخصص كوكات، والعل المیة، والمس ار اإلس یكیة، واآلث ار الكالس اریخ، واآلث ل الت ا قب ار م ة وآث ار القدیم : اآلث

  التطبیقیة في اآلثار.

ار،        م اآلث أة عل ان نش ار ببی ھا قسم اآلث ة والحضارات        ُتعنى المساقات التي یدرس اریخ المنطق ي دراسة ت ھ ف وأھمیت

ل دراسة المخلفات المادیة التي ُیعثر علیھا في المواقع األثریة، فیتعرف الطالب على القدیمة التي نشأت فیھا، وذلك من خال

ا      ة تأریخھ ة، وكیفی ور المختلف ي العص ة ف ات األثری ائص المخلف ى خص ا، وعل ة وخارجھ ي المنطق ة ف ارات القدیم الحض

  لفات.تساعد في تحلیل تلك المخ وتحلیلھا، إضافة إلى التعرف على العلوم التطبیقیة التي

ة         دًءا بالعصور الحجری ة، ب ى بعصوره المختلف ویعمل في القسم عدد من المختصین في آثار األردن والشرق األدن

  وعصور ما قبل التاریخ، مروًرا بالعصور الكالسیكیة (الیونانیة، والرومانیة، والبیزنطیة)، وحتى العصور اإلسالمیة.

ع، ویجري            ویساھم أعضاء الھیئة التدریسیة في قسم اآلثار ن المواق دد م ي ع ة ف ب المیدانی اریع التنقی ن مش دد م بع

  إنجاز ھذه األعمال بالتعاون مع جامعات ومؤسسات أوروبیة وأمیركیة.

ـر التطورات              ث یستقطب محاضرین للتعریف بآخ ة، حی ل مختلف ة وورش عم ار محاضرات عام م اآلث نظم قس وی

ام الطلبة وأعضاء الھیئة التدریسیة لمناقشة آخر المستجدات العلمیة في حقل واالكتشافات في علم اآلثار، مما یتیح المجال أم

  اآلثار. 

  

Archaeology.dept@yu.edu.jo  
  2931فرعي  0096227211111: ھاتف
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  اآلثارتخصص الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في 
 :ساعة معتمدة موزعة كالتالي 132یوس في اآلثار بعد إتمام دراسة تمنح درجة البكالور

  ساعة معتمدة) 27أّوًال: متطلبات الجامعة (

 ساعة معتمدة) 12أ.  المتطلبات اإلجباریة ( 

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق
AL 101  1لغة عربیة  3  
EL 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  
PS 102 3 التربیة الوطنیة  

MILT 100 3 علوم عسكریة  
EL 99  إستدراكي. –مھارات لغة إنجلیزیة   استدراكي 
AL 99  استدراكي –لغة عربیة   استدراكي 

COMP 99  إستدراكي. –مھارات حاسوب   استدراكي 
 

ساعة معتمدة)    15ب.  متطلبات الجامعة اإلختیاریة  (  

مساقات اإلنسانیة والعلمیة التالیة:یختارھا الطالب من ال        

 عدد الساعات المساقات اإلنسانیة رمز المساق
Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 
Hum102 3 المواطنة واالنتماء 
Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 
Hum 104 3 الفن والسلوك 
Hum 105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
Hum 106 ة الثقافات اإلنسانیةمقدمة في دراس  3 
Hum 107 3 حقوق اإلنسان 
Hum 108 3 مھارات التفكیر 

 عدد الساعات المساقات العلمیة 
Sci 101 3 البیئة والصحة العامة 
Sci 102 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 
Sci 103 3 اللیاقة البدنیة للجمیع 
Sci 104 3 مھارات التواصل الفعال 
Sci 105 قة المتجددةالطا  3 
Sci 106 3 اإلدارة وتنمیة المجتمع 
Sci 107 3 البحث العلمي 
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  ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 21ثانیًا: متطلبات الكلیة األجباریة: 
  

 المتطلَّب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق رمز المساق

Arch  101  3 علم اآلثارمدخل الى - 
Arch  102 3  نشوء الحضارات  -  
Anth  101 3 مقدِّمة في األنثروبولوجیا - 
Anth 103 (االثنوآركیولوجي) 3  علم االثاراالجتماعي    

Con 101 3 مقدِّمة في صیانة المصادر التراثیَّة  
 -  

Con 121  3  مقدمة في علم المتاحف  -  
Sci  108  3  مھارات حاسوب  -  

  
  
  

  وزعة كالتالي:متطلبات قسم م ثالثًا: 

  ساعة معتمدة) موزعة على النحو التالي: 84التخصص المنفرد ( -1

 ساعة معتمدة) كما یلي: 66متطلب تخصص منفرد اجباریة ( -أ -1   

عدد   اسـم المساق  رقم المساق
  المتطلب السابق  الساعات

Arch 110  3  مقدمة في عصور ما قبل التاریخ  Arch 101  
Arch 125   3  الكالسیكیةمقدمة في اآلثار  Arch 101  
Arch 135  3  الفنون والعمارة االسالمیة  Arch 101  
Arch 136  3  المسكوكات اإلسالمیة  Arch 135  
Arch 140  3  في اآلثار مقدمة في العلوم التطبیقیة  Arch 101  
Arch 215  3  آثار االردن في العصور البرونزیة والحدیدیة  Arch 110  
Arch 220  3  الحضارة النبطیة  Arch 125  
Arch 240  3  التقنیات القدیمة في اآلثار  Arch 140  

Arch 301  
  

  التدریب المیداني في اآلثار
  6  

یسجل لھ الطالب بعد انھاء 
ال –ساعة معتمدة  80دراسة 

  یعطى مادة بدیلھ لھذا المساق
Arch 312  3  الخزف في العصور القدیمة  Arch 215  
Arch 315  3  القدیمة آثار مصر وبالد الرافدین  Arch 215  
Arch 325  3  الفنون والعمارة الكالسیكیة  Arch 125  
Arch 335  3  آثار بالد الشام االسالمیة  Arch 135  
Arch 340  3  التحلیل العلمي للمواد األثریة  Arch 140  
Arch 424  3  آثار بالد الشام الكالسیكیة  Arch 325  
Arch 425  3  الخزف الكالسیكي  Arch 325  
Arch 435  3  الخزف االسالمي  Arch 335  
Arch 440  3  طرق التأریخ وبناء التسلسل الزمني في اآلثار  Arch 340  
Arch 455  3  الكتابات القدیمھ في بالد الشام والجزیرة العربیة    
Arch 460  3  نصوص اثریة باللغة االنجلیزیة  EL 101 ، Arch 101  
T M  310  3  فن االرشاد السیاحي    
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 ساعة معتمدة یختارھا الطالب من بین المساقات التالیة: 18لبات تخصص منفرد اختیاریة: متط :ب -1

عدد   اسـم المساق  رقم المساق
  المتطلب السابق  الساعات

Arch 106 3  نظریات في االثار والتفسیر االثاري    
Arch 111  3  فنون ما قبل التاریخ  Arch 110  
Arch 126  3  اثار الدولة البیزنطیة    
Arch 141  3  المعادن والفخار والزجاج في االثار  Arch 125  
Arch 231 3  اآلثار اإلسالمیة في المغرب واألندلس  Arch101 
Arch 311 3  االدوات الصوانیة  Arch 110 
Arch 321  3  نظم الري والزراعة في العصور الكالسیكیة    

Arch 342  طرق اكتشاف المواد االثریة  
  3  Arch 125  

Arch431  3  اآلثار اإلسالمیة في مصر وشبھ الجزیرة العربیة  Arch 140  
Anth  112  (اثنوغرافیا) 3  علم وصف الشعوب  Arch 101  
Con 102 3  مقدمة في إدارة المصادر التراثیة  Arch 101 
Con 204 3  علم المواد االثریة وتقنیتھا    

  

    ي:ساعة معتمدة) موزعة على النحو التال 63التخصص الرئیسي ( -2

  : كما یلي ساعة معتمدة ) 57المتطلبات اإلجباریة ( - أ –2

  المتطلب السابق  عدد الساعات  اسـم المساق  رقم المساق
Arch 106  3  نظریات علم االثار والتفسیر اآلثاري    
Arch 110  3  مقدمة في عصور ما قبل التاریخ  Arch 101  
Arch 125  3  مقدمة في اآلثار الكالسیكیة  Arch 101  
Arch 135  3  الفنون والعمارة االسالمیة  Arch 101  
Arch 140  3  في اآلثار مقدمة في العلوم التطبیقیة  Arch 101  
Arch 215  3  آثار االردن في العصور البرونزیة والحدیدیھ  Arch 110  
Arch 220  3  الحضارة النبطیة  Arch 125  
Arch 240  3  التقنیات القدیمة في اآلثار  Arch 140  

Arch 301  6  التدریب المیداني في اآلثار  

یسجل لھ الطالب بعد انھاء 
–ساعة معتمدة  80دراسة 

ال یعطى مادة بدیلھ لھذا 
  المساق

Arch 312  3  الخزف في العصور القدیمة  Arch 215  
Arch 315  3  آثار مصر وبالد الرافدین القدیمة  Arch 215  
Arch 325  3  الفنون والعمارة الكالسیكیة  Arch 125  
Arch 335  3  آثار بالد الشام االسالمیة  Arch 135  
Arch 340  3  التحلیل العلمي للمواد األثریة  Arch 140  
Arch 424  3  آثار بالد الشام الكالسیكیة  Arch 325  
Arch 425  3  الخزف الكالسیكي  Arch 325  
Arch 435  3  الخزف االسالمي  Arch 335  
Arch 440  3  ل الزمني في اآلثارطرق التأریخ وبناء التسلس  Arch 340  
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  ساعات معتمدة) یختارھا الطالب من بین المساقات التالیة: 6متطلبات تخصص رئیسي اختیاریة ( -ب – 2

  المتطلب السابق  عدد الساعات  اسـم المساق  رقم المساق
Arch 126   3  تاریخ واثار الدولة البیزنطیة  Arch 125  
Arch 321   3  العصور الكالسیكیة نظم الري والزراعة في  Arch 125  
Arch 342   3  طرق اكتشاف المواد االثریة  Arch 140  
Arch 431   3  اآلثار اإلسالمیة في مصر وشبھ الجزیرة العربیة  Arch 135  

Con 204 3  علم المواد االثریة وتقنیتھا    
  
  

  ساعة معتمدة)موزعة كما یلي: 21التخصص الفرعي في اآلثار (رابعًا: 

  ساعة معتمدة ) موزعة كما یلي:15طلبات تخصص فرعي إجباریة (مت - أ -1

  المتطلب السابق  عدد الساعات  اسـم المساق  رقم المساق
Arch  101   3  مقدمة في علم اآلثار    
Arch   110   3  مقدمة في عصور ما قبل التاریخ  Arch 101  
Arch   125   3  مقدمة في اآلثار الكالسیكیة  Arch 101  
Arch   135   3  الفنون والعمارة االسالمیة  Arch 101  
Arch   140    3  في اآلثارمقدمة في العلوم التطبیقیة  Arch 101  

  
 ساعات معتمدة) موزعة كما یلي:   6متطلبات تخصص فرعي  اختیاریة ( -ب -1 

عدد   اسـم المساق  رقم المساق
  المتطلب السابق  الساعات

Arch 136  3  المسكوكات األسالمیة  Arch 135  
Arch 141  3  المعادن والفخار والزجاج في االثار  Arch 140  
Arch 215  3  آثار االردن في العصور البرونزیة والحدیدیھ  Arch 110  
Arch  240  3  التقنیات القدیمة في اآلثار  Arch 140  
Arch  321  3  نظم الري والزراعة في العصور الكالسیكیة  Arch 125  
Arch 335  ام االسالمیةآثار بالد الش  3  Arch 135  
Arch 424  3  آثار بالد الشام الكالسیكیة  Arch 125  

  
یمكن لطلبة التخصص الرئیسي في اآلثار اختیار أحد التخصصات الفرعیة التالیة : االنثروبولوجیا، صیانة المصادر التراثیة 

ة اإلنجل  اء      وادارتھا، سیاحة وسفر، ادارة الفنادق، الجغرافیا، التاریخ، اللغ ة، الشریعة، اإلحص ات الحدیث انون، اللغ ة، الق ، یزی

  علوم االرض والبیئة.

  
   



 
 

407 
 

 في قسم اآلثار أعضاء الھیئة التدریسیة

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 muheisenz@yu.edu.jo دكتوراه استاذ زيدون حمد عبيد المحيسن
 Khaled.M@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خالد محمود علي ابوغنيمة

 Zeidan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ زيدان عبدالكافى عبدالفتاح كفافى
 firas.alawneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك فراس محمد محمود عالونة
 ahmad.shorman@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمد حسن بركات الشرمان
 kshanwan@yu.edu.jo راهدكتو استاذ مشارك خالد شنوان محمد البشايره

 atefm@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عاطف محمدسعيد حسن شياب
 lamiaelkhouri@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك لمياء سالم فرحان الخوري

 maenomoush@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد معن محمد سالم عموش
 m.tarboush@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ماهر مثقال فايز طربوش
 ali.r@yu.edu.jo ماجستير مدرس علي خالد محمود الرحابنه
 mjaradat@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد حسين سالم جرادات
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  قسم األنثروبولوجيا

عبر حقب  تھتم األنثروبولوجیا بشكل أساسي بدراسة اإلنسان دراسة شمولیة، سواء من حیث ھو كائن فیزیقي تطور

ھ      مختلفة، أو من حیث ھو كائن ثقافي واجتماعي ال یمكن أْن یحقق ذاتھ وشروط وجوده زمنیة ھ وتفاعل ن خالل انتمائ إال م

والثقافة موضوًعا محدًدا لدراستھا. وتتمیز األنثروبولوجیا،  الدائم مع الجماعـة. وبذلك، فإن األنثروبولوجیا تتخذ من اإلنسان

ي، واستخدام األطر            على المستوى المنھجي، بتركیزھا على داني والتجریب ث المی ن خالل البح ان م ة واإلنس ة الثقاف دراس

  النظریة التفسیریة في فھم المجتمعات اإلنسانیة.

داد        1984وتمكن قسم األنثروبولوجیا منذ تأسیسھ عام  ى مستوى إع ان عل ازات إْن ك ن اإلنج د م  من مراكمة العدی

ا         الكوادر األكادیمیة المؤھلة إلجراء الدر ة واألنثروبولوجی ا االجتماعی اَلي األنثروبولوجی ي مج ة ف اث المیدانی ات واألبح اس

اریع           ى مستوى المش ین، أو عل ة األردنی المجتمع والثقاف ة ب ات المتعلق اث والدراس العضویة، أو على مستوى مراكمة األبح

  الوطنیة والدولیة. البحثیة والتطبیقیة التي أنجزھا القسم منفرًدا أو بالتعاون مع بعض المؤسسات

االجتماعي لوادي األردن، ومشروع  واستطاع القسم أْن ینجز العدید من المشاریع، من بینھا مشروع توثیق التاریخ

وعالوة على ذلك، ثمة مشاریع نفذھا  الشمالیة في األردن. العائلة والقبیلة في الشرق األوسط، وكذلك مشروع تطویر البادیة

ي    في القسم بالتعاون مع مؤسسات محلیة أعضاء الھیئة التدریسیة ة ف وعربیة ودولیة ھدفت في مجملھا إلى مراكمة المعرف

ي     ة ف ة والبحثی شؤون وقضایا المجتمع األردني، فقد تمیز القسم منذ تأسیسھ بنسج عالقات التعاون مع المؤسسات األكادیمی

  بادل الخبرات التدریسیة وتبادل زیارات الطلبة العلمیة. دول العالم، سواء ما یتصل منھا بالمشاریع البحثیة، أو بت مختلف

ة            ا االجتماعی ي األنثروبولوجی اقات ف ھ مس درس فی الوریوس، ُت امج للبك ى برن ا عل م األنثروبولوجی تمل قس ویش

ي األنثروبولوج   ر ف ة، واآلخ ا االجتماعی ي األنثروبولوجی دھما ف تیر، أح امَجین للماجس ویة، وبرن ا العض ا واألنثروبولوجی ی

  العضویة. وفي مجال األنثروبولوجیا العضویة، تتبع القسم مختبرات متخصصة في دراسة المخلفات العظمیة ومعالجتھا.

  

Anthropology.dept@yu.edu.jo  

  4288 فرعي 0096227211111 ھاتف
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 نثروبولوجيااأل البكالوريوس في جالخطة الدراسية لربنام

  ساعة معتمدة، موزَّعة على النحو التالي:132تُمنح درجة البكالوریوس في األنثروبولوجیا بعد إتمام دراسة 
  

 ساعة معتمدة، موزَّعة على النحو التالي:  27أوًَّال: متطلَّبات الجامعة، 

  تالي:موزَّعة كالساعات معتمدة)  12یخصص لھا (متطلَّبات جامعة إجباریَّة:  –أ 

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمھ
101AL  3 1 لغة عربیة  
101EL  3  مھارات لغة إنجلیزیة  
102PS  3  التربیة الوطنیة  

100MILT  3  علوم عسكریة  
EL 099 استدراكي  استدراكي -  مھارات لغة إنجلیزیة  
AL 099  استدراكي  استدراكي -  لغة عربیة  

COMP 099   استدراكي  استدراكي -ب حاسومھارات  
  

التي  ساعات معتمدة) یختارھا الطالب من المساقات المساقات التالیة 15یخصص لھا ( :متطلبات اختیاریة –ب 

  .یطرحھا قسمي المساقات الخدمیة االنسانیة والعلمیة

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمھ
HUM 101 3 الثقافة اإلعالمیة  
HUM 102 3 مواطنة واالنتماءال  
HUM 103 3 اإلسالم فكر وحضارة  
HUM 104 3 الفن والسلوك  
HUM 105 3  إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة  
HUM 106 3  مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة  
HUM 107 3  حقوق اإلنسان  
HUM 108 3  مھارات التفكیر  
SCI 101 3  البیئة والصحة العامة  
SCI 102 3  نولوجیا المعلومات والمجتمعتك  
SCI 103  3  اللیاقة البدنیة للجمیع  
SCI 104 3  مھارات التواصل الفعال  
SCI 105  3  الطاقة المتجددة  
SCI 106  3  اإلدارة وتنمیة المجتمع  
SCI 107 3  البحث العلمي  
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  ساعات معتمدة). 21یخصص لھا ( ثانیًا: متطلبات الكلیة اإلجباریة:

 الساعات المعتمدة اسم المساق ق ورقمھرمز المسا
101ARCH 3 ُمقدِّمة في علم اآلثار 
102ARCH  3  نشوء الحضارات 

112CON  3  علم المتاحف 
101 CON 3 ُمقدِّمة في صیانة المصادر التراثیَّة 
101 ANTH 3 ُمقدِّمة في األنثروبولوجیا 
103 ANTH  3  كیولوجي)في علم اآلثار االجتماعي (االثنوآر ُمقدِّمة 

SCI 108  3  مھارات حاسوب 
  

  ساعة معتمدة، وفق الترتیب التالي: 84 یخصص لھا ثالثًا: متطلَّبات القسم:

  ساعة معتمدة، موزَّعة على النحو التالي: 84 یخصص لھا التخصص المنفرد:  - أ

 ساعة معتمدة، وھي: 63 یخصص لھا متطلبات اجباریة: -1

 عملي  نظري المعتمدة الساعات  اسم المساق رمز المساق ورقمھ
111 ANTH  3 3  تاریخ الفكر األجتماعي  
112 ANTH (اثنوغرافیا) 3 3 علم وصف الشعوب  
131 ANTH  1 2 3 أساسیات األنثروبولوجیا العضویة 
133 ANTH  3 3 االیكولوجیا البشریـة  
212 ANTH  3  3  مناھج البحث األنثروبولوجي    
213 ANTH  3 3 المدارس االنثروبولوجیة  
215 ANTH 3 3  أنثروبولوجیا االقتصاد  
231 ANTH 1 2 3 علم الرئیسیات 
232 ANTH 1 2 3 التطور االنساني 
241 ANTH 1 2 3 علم العظام 
311 ANTH 3 3  العائلة والقرابة  
321 ANTH 3 3 المجتمع األردني المعاصر  
322 ANTH 3 3  اثنوغرافیا العالم العربي  
331 ANTH 1 2 3  روبولوجیا الوراثةأنث 
341 ANTH 1 2 3 أنثروبولوجیا األسنان 
343 ANTH 3 3  األنثروبولوجیا الطبیة  
351 ANTH 3 3  دراسات المرأة والجندر  
421 ANTH 3 3 األنثروبولوجیا التطبیقیة  
425 ANTH  3  3  أنثروبولوجیا اللغة    
442 ANTH (البیوآركیولوجي) 3 3  علم اآلثار الحیوي  
445 ANTH 1 2 3 أمراض العـظام اإلنسانیـة القدیمـة 
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   ساعة من المجموعة األولى أو الثانیة و 15ساعة معتمدة، حیث یختار الطالب  21 یخصص لھا متطلبات اختیاریة: -2

 ساعات من المجموعة الثالثة: 6

 :یكون من ضمنھا أن ساعة معتمدة  15خاصة باألنثروبولوجیا االجتماعیة ویختار منھا الطالب  المجموعة األولى

429. 

 عملي  نظري الساعات المعتمدة  اسم المساق رمز المساق ورقمھ
325 ANTH 3 3 العولمة والتغیر االجتماعي  
327 ANTH 3 3 التراث الشعبي  
328 ANTH 3 3 أنثروبولوجیا التنمیة  
422 ANTH 3 3 أنثروبولوجیا السیاسة  
426 ANTH 3 3 المجتمعات الحضریة أنثروبولوجیا  
427 ANTH 3 3 أنثروبولوجیا االتصال ووسائل االعالم الجدید  
429 ANTH   6    6  الثقافیة واالجتماعیة األنثروبولوجیامشروع تخرج في  
485 ANTH  3 3 موضوعات مختارة في االنثروبولوجیا االجتماعیة  

  
 :ساعة معتمدة یكون من  15ـــــــــــة ویختار منھا الطالب خاصة باألنثروبولوجیا العضویـــ المجموعة الثانیة

 .430ضمنھا أن 

 عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمھ
332 ANTH 3 3 التكیف اإلنساني  
366 ANTH  3 3  االستیطان والتدجین  
363 ANTH 3 3 التغذیة في المجتمعات القدیمة  
344 ANTH 3 3  لوجي لسكان بالد الشامالتاریخ البیو  
430 ANTH  6  6  تطبیقات میدانیة في األنثروبولوجیا العضویة 
446 ANTH 1 2 3 االنثروبولوجیا الجنائیة 
461 ANTH 1 2 3 التقنیات الحدیثة في االنثروبولوجیا العضویة 
495 ANTH  1 2 3 موضوعات مختارة في االنثروبولوجیا العضویة 

 
 ساعات معتمدة من المساقات التالیة: 6یختار منھا الطالب  ثة:المجموعة الثال 

 عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمھ
324 ANTH  3 3  أنثروبولوجیا الشرق األوسط  
326 ANTH  3 3 أنثروبولوجیا المجتمعات البدویة والرعویة  
345 ANTH 3 3 البیولوجیا والثقافة لقدماء المصریین  
352 ANTH  3  3  أنثربولوجیا العنف    
356 ANTH  3 3 المواطنة والھویة  
364 ANTH 3 3  عادات الدفن في العصور القدیمة  
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  ساعة معتمدة، موزَّعة على النحو التالي: 63 یخصص لھا :يالتخصص الرئیس  -  ب

 ساعة معتمدة، وھي: 51 یخصص لھا متطلبات اجباریة: -1

 عملي نظري الساعات المعتمدة  ساقاسم الم رمز المساق ورقمھ
111 ANTH  3 3  تاریخ الفكر األجتماعي  
112 ANTH (اثنوغرافیا) 3 3 علم وصف الشعوب  
131 ANTH  1 2 3 أساسیات األنثروبولوجیا العضویة 
133 ANTH  3 3 االیكولوجیا البشریـة  
212 ANTH  3  3  مناھج البحث األنثروبولوجي    
213 ANTH  3 3 نثروبولوجیةالمدارس اال  
215 ANTH 3 3  أنثروبولوجیا االقتصاد  
231 ANTH 1 2 3 علم الرئیسیات 
232 ANTH 1 2 3 التطور االنساني 
241 ANTH 1 2 3 علم العظام 
311 ANTH 3 3  العائلة والقرابة  
321 ANTH 3 3 المجتمع األردني المعاصر  
331 ANTH 1 2 3  أنثروبولوجیا الوراثة 
421 ANTH 3 3 األنثروبولوجیا التطبیقیة  
425 ANTH  3  3  أنثروبولوجیا اللغة    
442 ANTH (البیوآركیولوجي) 3 3  علم اآلثار الحیوي  
445 ANTH 1 2 3 أمراض العـظام اإلنسانیـة القدیمـة 

  
 3أو الثانیة و ساعة من المجموعة األولى 9ساعة معتمدة، حیث یختار الطالب  12 یخصص لھا متطلبات اختیاریة: -2

 ساعات من المجموعة الثالثة:
 :ساعة معتمدة یكون من  9خاصة باألنثروبولوجیا االجتماعیة ویختار منھا الطالب  المجموعة األولى

 . ANTH 429ضمنھا
 

 عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمھ
325 ANTH 3 3 العولمة والتغیر االجتماعي  
327 ANTH 3 3 لتراث الشعبيا  
328 ANTH 3 3 أنثروبولوجیا التنمیة  
426 ANTH 3 3 المجتمعات الحضریة أنثروبولوجیا  
429 ANTH   6    6  الثقافیة واالجتماعیة األنثروبولوجیامشروع تخرج في  
485 ANTH  3 3 موضوعات مختارة في االنثروبولوجیا االجتماعیة  
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 ساعة معتمدة یكون من  9نثروبولوجیا العضویــــــــــــــة ویختار منھا الطالب خاصة باأل موعة الثانیة:جالم

 . 430ِANTHضمنھا 

 عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمھ
332 ANTH 3 3 التكیف اإلنساني  
366 ANTH  3 3  االستیطان والتدجین  
344 ANTH 3 3  التاریخ البیولوجي لسكان بالد الشام  
430 ANTH  6  6  تطبیقات میدانیة في األنثروبولوجیا العضویة 
446 ANTH 1 2 3 االنثروبولوجیا الجنائیة 

495 ANTH   موضوعات مختارة في االنثروبولوجیا
 1 2 3 العضویة

 
 ساعات معتمدة من المساقات التالیة: 3یختار منھا الطالب  موعة الثالثة:جالم 

 عملي نظري الساعات المعتمدة لمساقاسم ا رمز المساق ورقمھ
356 ANTH  3 3 المواطنة والھویة  
324 ANTH  3 3  أنثروبولوجیا الشرق األوسط  
366 ANTH  3 3  االستیطان والتدجین  
345 ANTH 3 3 البیولوجیا والثقافة لقدماء المصریین  

  
  لتالي:ساعة معتمدة، موزَّعة على النحو ا 21 یخصص لھا التخصص الفرعي: -جـ

 ساعة معتمدة، وھي: 15 یخصص لھا متطلبات اجباریة: -1

 عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمھ
111 ANTH  3 3  تاریخ الفكر األجتماعي  
131 ANTH  1 2 3 أساسیات األنثروبولوجیا العضویة 
112 ANTH (اثنوغرافیا) 3 3 علم وصف  الشعوب  
213 ANTH  3 3 النثروبولوجیةالمدارس ا  
241 ANTH 1 2 3 علم العظام 
 

 ساعة معتمدة یختار الطالب من المساقات التالیة: 6 یخصص لھا متطلبات اختیاریة: -2

رمز المساق 
 عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المساق ورقمھ

325 ANTH 3 3 العولمة والتغیر االجتماعي  
331 ANTH 1 2 3  أنثروبولوجیا الوراثة 
422 ANTH 3 3 أنثروبولوجیا السیاسة  
445 ANTH 1 2 3 أمراض العـظام اإلنسانیـة القدیمـة 
485 ANTH  3 3 موضوعات مختارة في االنثروبولوجیا االجتماعیة  
495 ANTH  1 2 3 موضوعات مختارة في االنثروبولوجیا العضویة 

د التخصصات الفرعیة التالیة: اآلثار، العلوم الحیاتیة، علم یمكن لطلبة التخصص الرئیسي في األنثروبولوجیا اختیار أح
  االجتماع، التاریخ، الشریعة، اللغة االنجلیزیة، القانون، الصحافة واالعالم، واللغات الحدیثة.
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 اَألنثروبولوجیافي قسم  أعضاء الھیئة التدریسیة

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 ahusban@yu.edu.jo دكتوراه استاذ سليمان الحسبانيعبدالحكيم خالد 

 ahalim@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالحليم احمد الحسن الشياب
 alshorman@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبداهللا احمد محمود الشرمان

 mshunnaq@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد سليمان احمد شناق
 mrousan@yu.edu.jo دكتوراه مشاركاستاذ  محمد فواز موسى الروسان
 mnaamneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمود محمد قاسم النعامنه

 ruba.akash@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ربى محمد علي العكش
 Khader.A@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد خضر وائل يوسف العتوم

 khwaileh@yu.edu.jo توراهدك استاذ مساعد علي محمود مصطفى خويله
 aabudalou@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد يوسف حسين ابو دلو

 Ngharaibeh@yu.edu.jo ماجستير مدرس ناصر محمدعلي فارس  غرايبة
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  قسم صيانة املصادر الرتاثية وإدارتها

امعي     ام الج ي الع ي       1999/2000ُأسس قسم صیانة المصادر التراثیة وإدارتھا ف اري ف ة التطور الج بھدف مواكب

ى            ي المحافظة عل ا ف ار واألنثروبولوجی ة اآلث ز دور كلی ن تعزی ن م ا یمك مجال دراسة التراث الثقافي والمحافظة علیھ؛ مم

 التراث الثقافي في األردن وصیانتھ. 

ن   امَجین م ا، وبرن ة وإدارتھ ادر التراثی ي صیانة المص الوریوس ف ا للبك م برنامًج رح القس تیر،  ویط ة الماجس درج

ن كسب           ا م رامج الدارسین فیھ ن ھذه الب اري. وتمك راث الحض أحدھما في إدارة المصادر التراثیة، واآلخر في صیانة الت

استحدث  2008/2009المھارات المتعلقة بصیانة المصادر التراثیة، وإدارتھا، والمحافظة علیھا. وفي مطلع العام الدراسي 

ام      قسم صیانة المصادر التراث ار" بھدف القی ي اآلث ة ف یة وإدارتھا برنامًجا جدیًدا یمنح درجة الماجستیر في "العلوم التطبیقی

ا      ا. كم ا وتحلیلھ ة وتأریخھ باألبحاث والدراسات الخاصة بتطویر الوسائل واألسالیب المستخدمة في اكتشاف المواقع األثری

داد        یھدف ھذا البرنامج إلى تطبیق التقنیات العلمیة، بما فیھا ة، وإع ع األثری اف المواق ي اكتش ة، ف نظم المعلومات الجغرافی

  وتأھیل الكوادر العلمیة الالزمة لسد االحتیاجات المحلیة واإلقلیمیة في ھذا المجال. 

وتجدر اإلشارة إلى أن قسم صیانة المصادر التراثیة وإدارتھا یقوم بعقد دورات تدریبیة في صیانة المصادر التراثیة 

  یل العاملین في مجاالت اآلثار والمتاحف في المؤسسات الوطنیة المختلفة. بھدف تأھ

ھ  ذ تأسیس م من ز القس د تمی ذه     وق مل ھ الم. وتش ف دول الع ي مختل ة ف ة وبحثی ات أكادیمی ع مؤسس اون م ات تع بعالق

طلبة وأعضاء الھیئة التدریسیة العالقات المشاریع التدریبیة والبحثیة، وتبادل الخبرات التدریسیة، وتبادل الزیارات العلمیة لل

  ومساعدي البحث والتدریس العاملین في القسم. ویمكن تلخیص أھداف ھذا القسم بما یلي:

  تزوید السوق المحلي والعربي بكوادر مؤھلة وذات كفاءة عالیة في مجال صیانة المصادر الثقافیة وإدارتھا. -

ة        ساھمة في وضع سیاسات أردنیة عامة، تجعل للتراالم - ي حمای ھم ف اة المجتمع، وتس ي حی اعًال ف ث الثقافي دوًرا ف

  التراث وتضعھ ضمن أولیات برامج التخطیط المستقبلي.

تدریب العاملین في المؤسسات المشتغلة بالتراث على المھارات المتعلقة بإدارة المصادر التراثیة وعملیات المحافظة  -

  علیھا، وصیانتھا.

  

Cmcr.dept@yu.edu.jo  

  4270فرعي   0096227211111 ھاتف
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   صيانة املصادر الرتاثيةفي  البكالوريوس لربنامج الدراسيةالخطة 
ساعة معتمدة كتخصص منفرد حیث ال 132منح درجة البكالوریوس في صیانة المصادر التراثیة وإدارتھا بعد إتمام دراسة ُت

  صص آخر. توزع الساعات المعتمدة على النحو التالي:یجوز التفریع لتخ

  :ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي 27أوًال: متطلبات الجامعة، 

  ساعة معتمدة، موزعة كالتالي: 12یخصص لھا  أ. متطلبات جامعة إجباریة:

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمھ
AL 101  3  )1(لغة عربیة 

EL 101 ھارات لغة م
 3 انجلیزیة

PS 102 3 التربیة الوطنیة 
MILT 100 3 علوم عسكریة 

  
أما فیما یتعلق بامتحان المستوى فیتوجب على كافة الطلبة المستجدین التقدم إلمتحان اللغة العربیة واللغة االنجلیزیة 

) خارج نطاق 099مساقا استدراكیا (والحاسوب على أن یسجل الطالب الذي یخفق في النجاح في أي من ھذه االمتحانات 

  خطتھ الدراسیة وھذ المساقات ھي:

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمھ
EL 099 (استدراكي) 3 مھارات لغة انجلیزیة 
AL 099 (استدراكي) 3 لغة عربیة 

COMP 099 (استدراكي) 3 مھارات حاسوب 
  

  ب. متطلبات جامعة اختیاریة:
من المساقات التالیة التي یطرحھا قسم المساقات الخدمیة ساعة معتمدة یختارھا الطالب من خارج كلیتھ  15یخصص لھا 

  اإلنسانیة/ كلیة اآلداب وقسم المساقات الخدمیة العلمیة/كلیة العلوم:

 الساعات المعتمدة المساقات اإلنسانیة  رمز المساق
Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 
Hum102 3 النتماءالمواطنة وا 
Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 
Hum 104 3 الفن والسلوك 
Hum 105 3  إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
Hum 106 3  مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة  
Hum 107 3  حقوق اإلنسان  
Hum 108 3  مھارات التفكیر  
  عدد الساعات  المساقات العلمیة  رمز المساق
Sci 101 3  بیئة والصحة العامةال  
Sci 102 3  تكنولوجیا المعلومات والمجتمع  
Sci 103  3  اللیاقة البدنیة للجمیع  
Sci 104 3  مھارات التواصل الفعال  
Sci 105  3  الطاقة المتجددة  
Sci 106  3  اإلدارة وتنمیة المجتمع  
Sci 107 3  البحث العلمي 
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  معتمدة، موزعة على النحو التالي: ساعة 21ثانیًا: متطلبات الكلیة اإلجباریة، 

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمھ
ARCH 101  3  مقدمة في علم اآلثار  
ARCH 102  3  نشوء الحضارات  
CON 101  3  مقدمة في صیانة المصادر التراثیة  
CON 121 3 مقدمة في علم المتاحف 

ANTH 101  3  مقدمة في األنثروبولوجیا  
ANTH 103 3مقدمة في علم اآلثار االجتماعي (االثنوآركیولوجي  

Sci 108  3  مھارات حاسوب  
  

  ساعة معتمدة: 84ثالثًا: متطلَّبات القسم، 

المساقات التي یطرحھا القسم تغطي عددا من الحقول العلمیة ضمن المجاالت المعرفیة لتخصص صیانة المصادر التراثیة 

  قم المساق على الحقل العلمي كما یوضح الجدول التالي:وإدارتھا، وتدل خانة العشرات في ر
  

  المدلول (الحقل العلمي)  الرقم
 عام ومتنوع  0
 علم المواد وتقنیتھا وطرق فحصھا وتقییمھا  1
 إدارة وتوثیق وتشریعات المصادر التراثیة  2
 صیانة المواد الفخاریة والزجاجیة  3
 صیانة المواد المعدنیة  4
  الحجریة والمبانيصیانة المواد   5
  صیانة المواد العضویة  6
  موضوعات خاصة  7

  
  متطلبات القسم ُتدرَّس جمیعھا باللغة االنجلیزیة، وھي موزعة على النحو التالي:

  ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي: 63متطلبات تخصص إجباریة،   . أ

رمز المساق 
 اسم المساق ورقمھ

عدد الساعات 
الساعات   األسبوعیة

  عملي  نظري لمعتمدةا
CON 102  3  -  3  المصادر التراثیةمقدمة في إدارة  

CON 103 3  3  2 كیمیاء عامة لطلبة الصیانة  

CON 104 3  3  2 جیولوجیا عامة لطلبة الصیانة  
CON 105 3    3  علم الصیانة والترمیم  

CON 211 3  -  3 علم المواد األثریة وتقنیتھا  

CON 212 3  -  3 الصیانة والترمیم مواد  
CON 213  3  -  3  تلف المصادر التراثیة  

CON 221  والتشریعات الخاصة بحمایة اآلثار  السیاسات
  3  -  3 والتراث

CON 222  3  6  1  توثیق المباني واللقى األثریة  
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رمز المساق 
 اسم المساق ورقمھ

عدد الساعات 
الساعات   األسبوعیة

  عملي  نظري لمعتمدةا
CON 223 3  -  3 الحفظ الوقائي للمواد والمواقع األثریة  
CON 331 3  3  2 ریة والزجاجیة وترمیمھاصیانة المواد األثریة الفخا  
CON 341 (نظري) 3  -  3 صیانة المواد األثریة المعدنیة وترمیمھا  
CON 351 (نظري) 3  -  3 الترمیم المعماري  
CON 352 3  -  3 تقنیة البناء في المباني القدیمة  
CON 353 6  18  - حفظ اآلثار في المیدان  
CON 361  3  3  2  صیانة المواد العضویة وترمیمھا  
CON 441 (عملي) 3  9  - صیانة المواد األثریة المعدنیة وترمیمھا  
CON 451 (عملي) 3  9  -  الترمیم المعماري  
CON 452  3  3  2 صیانة وترمیم الفسیفساء  
CON 453 3  3  2 التقییم المخبري والمیداني لمواد الصیانة والترمیم  

 
  الطالب من بین المساقات التالیة:ساعة معتمدة، یختارھا  21ب متطلبات تخصص اختیاریة، 

رمز المساق 
 اسم المساق ورقمھ

  عدد الساعات
الساعات  األسبوعیة

 المعتمدة
  المتطلب
 عملي نظري  السابق

CON 224  3  3  2  تطبیقات الحاسوب في اآلثار  
CON 101 
CON 102 
Sci 108  

CON 311 3  3  2 فحص المواد األثریة وتحلیلھا  CON 211  

CON 321  3  3  2  م المعلومات في اآلثارنظ  
CON 101 
CON 102 
Sci 108  

CON 322 3  إدارة المجموعات األثریة      CON 121 
CON 471 3  -  3 موضوعات خاصة في الصیانة والترمیم  CON 211  
CON 454 3  3  2 صیانة مباني الطوب الطیني وترمیمھا  CON 212  

CON 455 3  3  2 یمھاصیانة الرسومات الجداریة والقصارة وترم  
  CON 212  

CON 461 3  3  2 صیانة المنسوجات والجلود القدیمة وترمیمھا  CON 361  
CON 462 3  3  2 صیانة الورق والبردي القدیم وترمیمھ  CON 361  
CON 463 3  3  2 صیانة العظام والمواد المشابھة وترمیمھا  CON 361  

ARCH 125  3  -  3  مقدمة في اآلثار الكالسیكیة  ARCH 101 
ARCH 135  3  -  3  الفنون والعمارة اإلسالمیة  ARCH 101  
ARCH 140  3  -  3 مقدمة في العلوم التطبیقیة في اآلثار  ARCH 101  
ARCH 440  3  -  3 طرق التأریخ وبناء التسلسل الزمني فى اآلثار  ARCH 140  
ANTH 327  3  -  3  التراث الشعبي  ANTH 101  
ANTH 366 3 - 3 االستیطان والتدجین ANTH 101 

  

   



 
 

419 
 

   التخصص الفرعي:

  ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي: 21متطلبات التخصص الفرعي في صیانة المصادر التراثیة وإدارتھا 

  ساعة معتمدة، موزعة على النحو التالي: 15متطلبات تخصص فرعي إجباري،   . أ

رمز المساق 
 اسم المساق ورقمھ

عدد الساعات 
الساعات   األسبوعیة

 المعتمدة
  المتطلب
 عملي نظري  السابق

CON 101 3  -  3 مقدمة في صیانة المصادر التراثیة    
CON 103 3  3  2 كیمیاء عامة لطلبة الصیانة  CON 101  
CON 212 3  -  3  مواد الصیانة والترمیم  CON 103  

CON 221  السیاسات والتشریعات الخاصة
  CON 101  3  -  3 بحمایة اآلثار والتراث

CON 223 3  -  3 حفظ الوقائي للمواد والمواقع األثریةال  CON 101  
  

  إذا كان الطالب من كلیة اآلثار واألنثروبولوجیا  CON 101بدًال من مساق  CON 105* مالحظة: یضاف مساق 

  

  ساعات معتمدة، یختارھا الطالب من بین المساقات التالیة: 6ب. متطلبات تخصُّص فرعي اختیاري، 

رمز المساق 
 سم المساقا ورقمھ

عدد الساعات 
الساعات   األسبوعیة

 المعتمدة
  المتطلب
  عملي  نظري  السابق

CON 331  صیانة المواد األثریة الفخاریة والزجاجیة
  CON 212  3  3  2 وترمیمھا

CON 341  صیانة المواد األثریة المعدنیة وترمیمھا
  CON 212  3  -  3 (نظري)

CON 351 (نظري) 3  -  3 الترمیم المعماري  CON 212  
CON 361  3  3  2  صیانة المواد العضویة وترمیمھا  CON 212  
CON 452  3  3  2 صیانة وترمیم الفسیفساء  CON 212  

  

  
 في قسم صیانة المصادر التراثیة وإدارتھا أعضاء الھیئة التدریسیة

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 zalsaad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ زياد محمد كايد السعد

 lutfi.khalil@yu.edu.jo دكتوراه استاذ لطفي احمد حسين خليل
 ahmad.abubaker@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد نايف حسين ابوبكر

 sekhaneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد واصف احمد جمعه السخاينه
 skhasswneh@yu.edu.jo اهدكتور استاذ مساعد سحر محمدرشيد ابراهيم الخصاونة

 a.ahmad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبدالرحيم علي صالح احمد
 xserogy@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبدالرحمن محمد عبدالرحمن السروجي

 Naddaf@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك مصطفى محمد مصطفى النداف
 w_alhwari@yu.edu.jo ماجستير مدرس واصف رزق انيس حواري

 fandi.alwaked@yu.edu.jo ماجستير مدرس فندي احمد فندي الواكد
 manarbanihani@yu.edu.jo ماجستير مدرس منار محمدعزيز خلف بني هاني
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  قسم النقوش

وش       1985قسم النقوش عام  ُأسس ى نشر النق ام عل ة، والقی  بقصد إعداد مختصین في حقل الكتابات الشرقیة القدیم

ة،              ة، والدینی ة، والتاریخی امینھا اللغوی وش، بمض ذه النق ة ھ احثین لدراس ام الب ال أم ة المج ي األردن، وتھیئ فة ف المكتش

ة،    مالیة الغربی امیة الش وش الس ة النق مل دراس ا، وتش ات العلی توى الدراس ي مس دریس ف م بالت تص القس ادیة. ویخ واالقتص

  ش الیونانیة والالتینیة. والنقوش العربیة الشمالیة والجنوبیة، والنقو

كما یشرف أعضاء الھیئة التدریسیة في القسم على مجموعة من المھام تتقدمھا "مدونة النقوش األردنیة" التي تھدف 

ة     ال میدانی ام بأعم إلى تكوین فریق متخصص یقوم بتأسیس أرشیف لكل ما ُكتب عن النقوش التي ُوجدت في األردن، والقی

ا             للكشف عن نقوش أخرى. و ن أبرزھ ان م ة، ك ة األردنی ي البادی ة ف ن المشاریع المیدانی دًدا م م ع ذ القس في ھذا السیاق، نف

  مشاریع بیار الغصین، وبایر، والشبیكة، ووادي سلمى، ووادي راجل. 

وش        ي مجال النق احثین ف یح للب ي تت ویعمل قسم النقوش كذلك على إقامة الندوات، والمحاضرات، وورش العمل الت

ام        فرص االط ذ ع دأ من ادل اآلراء؛ فب ة وتب ى المستجدات العلمی ات       2001الع عل وش والكتاب ى السنوي للنق ة "الملتق بإقام

  القدیمة"، لیكون ملتقى دوریا للمشتغلین بالنقوش من أرجاء العالم كافة.

  

Epigraphy.dept@yu.edu.jo  

  2203 فرعي 0096227211111 ھاتف
  

  

 في قسم النقوش أعضاء الھیئة التدریسیة

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 hani@yu.edu.jo دكتوراه استاذ هاني فيصل علي هياجنه

 nabilt@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نبيل توفيق وديع بدر
 ghul@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عمر عبدالقادر علي الغول

 Ajlouni@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد حسن يوسف العجلوني
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  متحف الرتاث األردني
ام   ي ع راث األردن ف الت تح متح ائج    1988افت راز نت ى إب ف إل دف المتح ین. ویھ ور الحس ة ن ة الملك ة جالل برعای

ة اآل  ي كلی املون ف ا الع ي یجریھ ة الت ات المیدانی ة والدراس اطات العلمی ار،  النش ة باآلث ا، والمتعلق ار واألنثروبولوجی ث

ة. ویسعى متحف          ر العصور المختلف اریخ األردن عب ي ت ة ف واألنثروبولوجیا، والنقوش، وذلك للكشف عن الجوانب المھم

ة،     ة، والجغرافی ین الظواھر الطبیعی  التراث األردني إلى إبراز التطور التاریخي الذي شھدتھ المنطقة عبر تبیان العالقات ب

ى متحف    واالجتماعیة، واالقتصادیة، والثقافیة، بغرض تمكین زائري المتحف من فھم المجتمع المعاصر فھًما عمیًقا. وُیعن

التراث األردني بالحفاظ على المخلفات األثریة والتراثیة، وتوعیة األجیال الناشئة وتعریفھا بأھمیة التراث ودوره في تعزیز 

  الھویة الوطنیة. 

ون            ویتألف المتح ذ ملی روي قصة اإلنسان من ة ت ة وتراثی ات أثری ى معروض ة، تشتمل عل ف من أربع قاعات رئیس

ة،                ات المجتمع كاف م فئ احیة تالئ ائل إیض اة، ووس ات منتق ن خالل نصوص مختَصرة، ومعروض ونصف الملیون سنة، م

  والزائرین من عرب وأجانب. 

ى استعراض نشأة المسكوكات وتطورھا عبر العصور، ویضم المتحف، إلى ذلك، قاعة المسكوكات، والتي تھدف إل

ا           اریخ المسكوكات، ال سیما م ات القاعة ت ي معروض كوكات. وتحك م المس وإلى رفد الدراسات والبحوث المختصة في عل

  یتعلق منھا بتاریخ إصدار أول مسكوكات عربیة إسالمیة خالصة سكھا الخلیفة األموي عبد الملك بن مروان. 
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  رباتوحدة املخت
التطورات في علوم اآلثار، واألنثروبولوجیا، وصیانة المصادر  بھدف مواكبة 1994تأسست وحدة المختبرات عام 

الیب    ق األس ا بتطبی دة           التراثیة، ال سیما ما یتعلق منھ اریة. وتسھم وح ھ الحض ان ومخلفات ة اإلنس ي دراس ة ف ة الحدیث العلمی

ة         ة علمیاالمختبرات في تدریب الكوادر البشریة المؤھل ار الطبیعی ن األخط د م اري والح راث األردن الحض ة ت وفنیا لحمای

ل    والبشریة التي تتھدده. وتحقیًقا لھذه الغایة، زودت ھذه الوحدة بالكوادر البشریة المؤھلة في مجاالت ار، وتحلی صیانة اآلث

  ك. المواد األثریة بالطرق العلمیة، كما ُجھزت بالمعدات الحدیثة الالزمة لذل

ل            م، وتحلی احة، والرس االت التصویر، والمس ي مج رات مختصة ف ى مختب ة عل وتشتمل وحدة المختبرات في الكلی

ذه   المواد األثریة، وصیانة اآلثار وترمیمھا، ونظم المعلومات الجغرافیة، والحاسوب، وتضم مختبًرا للتعلم عن ُبعد. وُتعد ھ

ة  اریع المیدانی ا للمش ا مھم رات ردیًف ذه   المختب ب ھ ى جان ة. وإل ي الكلی ة ف یة والطلب ة التدریس اء الھیئ ا أعض وم بھ ي یق الت

 المختبرات البحثیة، ُأنشئت مختبرات مختصة في تدریس اآلثار، واألنثروبولوجیا العضویة، والصیانة والترمیم.
  

  
  

  محطة دير عال لألبحاث األثرية
ار    ، ضمن م1982أنشئت محطة األبحاث األثریة في دیر عال عام  رة اآلث شروع مشترك بین جامعة الیرموك ودائ

ا   العامة وجامعة الیدن في ھولندا. وتعد ھذه المحطة إحدى الوحدات التي تدیرھا وتشرف علیھا كلیة اآلثار واألنثروبولوجی

ب والمسوحات األث     ال التنقی اج أعم ة  في جامعة الیرموك. وتشتمل المحطة على مجموعات أثریة محلیة للدراسة، ھي نت ری

التي تجري للكشف عن آثار وادي األردن. كما تحوي محطة دیر عال متحًفا أثرًیا صغیًرا یشتمل على اللقى األثریة التي تم 

ة        ا، تستخدم إلقام ة وعشرین شخًص الكشف عنھا في وادي األردن. إضافة إلى ذلك تضم المحطة غرًفا مؤثثة تتسع لخمس

  ي في وادي األردن. العاملین في مجال البحث األثري المیدان
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  كلية اإلعالم
، حیث 1980، وذلك امتدادًا لقسم الصحافة واإلعالم الذي أسس عام 2008/2009تأسست كلیة اإلعالم في العام الجامعي 

ة.       ات الرسمیة األردنی ن الجامع ا م تم تحویلھ وتطویره إلى كلیة اإلعالم، وكان قسمًا انفردت بھ جامعة الیرموك عن غیرھ

ام   أرسى ج ان ع دور     2008اللة الملك عبداهللا الثاني ابن الحسین حجر األساس لمبنى الكلیة في نیس ھ ب ن جاللت ًا م ، اھتمام

ي               ات السوق األردن ع حاج جمًا م امیة ومنس ة الس رؤى الملكی ق ال ة وف ى كلی ل القسم إل اإلعالم في المجتمع. وقد جاء تحوی

حافة واإلعالم. تضم      والعربي ومتطلباتھ للكفاءات اإلعالمیة المدربة  ل الص ي حق والمواكبة للمستجدات العلمیة والعملیة ف

ق          ات وف ذه التخصص دریس ھ تم ت ون، وی ة والتلفزی الكلیة ثالثة أقسام ھي: الصحافة، والعالقات العامة واإلعالن، واإلذاع

ي الع          ة ف ات المرموق ن الجامع دد م ط ع ة لخط ة معمق د دراس دادھا بع م إع توى، ت ة المس ط عالی ة  خط نح درج الم، وتم

 .البكالوریوس في ھذه التخصصات، كما تمنح درجة الماجستیر في اإلعالم بمساریھا الشامل والرسالة

 :الرؤیة 

ا    رًا بمنحھ تسعى كلیة االعالم للحفاظ على المكانة العلمیة المتمیزة لمخرجاتھا في سوق الصحافة واالعالم والذي تّوج أخی

ي     وسام االستقالل الملكي من الد ة ف ع القیادی ع المواق رجة األولى لدورھا في اعداد وتأھیل وتطویر كوادر اعالمیة تتبؤ ارف

داد               ي االع ادة ف ز والری ق التمی دوام بتحقی ى ال د عل ة تتجس ة الكلی ا. فرؤی ًا ودولی ًا وعربی المؤسسات االعالمیة البارزة محلی

 .العلمي والمھني في مجال العمل االعالمي بمختلف اشكالھ

 :سالةالر 

ة      ة وتطبیقی اقات نظری ن مس تسعى الكلیة ومن خالل ما تطرحھ من برامج اكادیمیة متخصصة وبما تتضمنھ ھذه البرامج م

ى مستویات          ى أعل ة بالوصول ال ة المتعلق داف الكلی ق اھ وفقا لبرامج اكادیمیة رفیعة المستوى مھنیًا وتقنیًا وبحثیًا الى تحقی

ھ الحضاریة           الفعالیة والمعرفة والجودة والمھ ن منجزات دفاع ع وطن وال الة ال ا رس ى عاتقھ ة االعالم عل نیة، كما تحمل كلی

ادىء     رس مب الل غ ن خ ور م ھ الطھ وطن وتراب ادة ال ة لقی ة الكلی دى طلب اء ل والء واالنتم یم ال ز ق ك بتعزی ة وذل والتاریخی

وازن و      یم الت رم ق ي تحت ة الت ى المسؤلیة االجتماعی ة عل حفیة المبنی ات الص دیم   الحری ة وتق ة والموضوعیة والتعددی الحیادی

 .الصالح العام على الخاص
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  قسم الصحافة

بمباركة ملكیة  ،كقسم مستقل من أقسام كلیة اإلعالم، التي تأسست في العام نفسھ 2008ئ قسم الصحافة في عام أنش

وذلك عندما أرسى جاللة الملك عبداهللا الثاني حجر األساس لمبنى الكلیة في العشرین من نیسان من عام  ،سامیة

  . ودوره في بناء المجتمعم، وذلك كدلیل قاطع على تقدیر جاللتة ألھمیة االعالم 2008

یحرص القسم على االرتقاء بمنھجیة الصحافة في األردن، وذلك من خالل رفد المشھد اإلعالمي المحلي والعربي 

إلى تطویر امكاناتھ لیصبح في طلیعة  برنامج الصحافةویسعى  .بالكفاءات المؤھلة والمدربة في مجال الكتابة الصحفیة

وى الوطن العربي. كما یرتبط القسم باتفاقیات مع العدید من المؤسسات الصحفیة األردنیة االقسام االكادیمیة على مست

  األردنیة والصحف الیومیة األردنیة. كوكالة األنباء

واستمرارًا لنھج القسم بإعطاء الجوانب العملیة والتطبیقیة األھمیة التي یستحقھا، فإنھ یحرص على االستمرار بإصدار 

رموك" بشكل أسبوعي، لتكون بمثابة مختبر تدریبي یمارس فیھ الطلبة العمل في فنون الكتابة جریدة "صحافة الی

) المزودة بأحدث IMAC) جھاز (30الصحفیة. كما یوجد في القسم مختبر للتحریر واإلخراج الصحفي مزود بــ(

ھذه االجھزة. كما یشرف  برامج النشر واالخراج الصحفي، حیث یقوم الطلبة بالتدریب التحریري واإلخراجي على

  ).YUNEWSالطلبة على الموقع االلكتروني في الكلیة (

عضو، سبعة منھم من حملة درجة الدكتوراه. كما یبلغ عدد  12الصحافة ویبلغ عدد أعضاء الھیئة التدریسیة في قسم 

طالبًا  122عالم، ویضم طالبا وطالبة. ومن الجدیر بالذكر أن القسم یمنح درجة الماجستیر في اإل 241طلبة القسم 

وطالبة. أما الجھاز االداري والفني فیعمل في القسم خمسة إداریین وفنیین في قسم الصحافة ومختبر التحریر وجریدة 

  صحافة الیرموك.

 

Journal.dept @ yu.edu.jo 

  6943فرعي   0096227211111ھاتف 
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  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في الصحافة
الصادرة بموجب نظام منح وتعدیالتھا  1991) لسنة 2ت منح درجة البكالوریوس في جامعة الیرموك رقم (وفق تعلیما

  ، تقوم الخطة الدراسیة في كلیة اإلعالم على ما یلي:2003لسنة  118الدرجات العلمیة والشھادات في الجامعة رقم 

  -تمنح كلیة اإلعالم درجة البكالوریوس في التخصصات التالیة:

  م الصحافة.قس  

 .قسم العالقات العامة واإلعالن  

 .قسم اإلذاعة والتلفزیون  

و (           ة اإلعالم ھ ام كلی ي أقس الوریوس ف ة البك ى درج ة للحصول عل اعة  132الحد االدنى للساعات المعتمدة المطلوب ) س

 موزعة على النحو التالي:، معتمدة

  الصحافة لبرنامجتوزیع الساعات المعتمدة 

  المجموع  اختیاري  بارياج  مجموعة المساقات
  27  15  12  متطلبات الجامعة
  24  3  21  متطلبات الكلیة

  81  15 66  القسممتطلبات 
  132  المجموع

 

ى       1991) لسنة 2تسري األحكام الواردة في تعلیمات منح درجة البكالوریوس رقم ( ة الیرموك عل ي جامع دیالتھا ف وتع
 كلیة اإلعالم. 

ول   یتم قبول الطلبة في الكلیة حس ات قب ب سیاسة القبول الموحد في الجامعات في كل عام دراسي كما ھو مبین في تعلیم
 الطلبة المعمول بھا في الجامعة.

 تشمل الخطة الدراسیة لكل قسم المتطلبات التالیة:

  ساعة معتمدة) 27أّوًال: متطلبات الجامعة (

 ساعة معتمدة) 12المتطلبات اإلجباریة (  . أ

 المتطلب سابق عدد الساعات ساقاسم الم رقم رمز المساق
AL 101  3 1لغة عربیة  
El 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  
PS 102 3 التربیة الوطنیة  

MILT 100 3 علوم عسكریة  
EL 99   استدراكي  إستدراكي. –مھارات لغة إنجلیزیة  
AL 99   استدراكي  استدراكي –لغة عربیة  

COMP 99   استدراكي  إستدراكي. –مھارات حاسوب  
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  ساعة معتمدة)، ویختارھا الطالب من المساقات اإلنسانیة والعلمیة التالیة: 15متطلبات الجامعة اإلختیاریة (  . ب

 عدد الساعات المساقات اإلنسانیة  رمز المساق
Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 
Hum102 3 المواطنة واالنتماء 
Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 
Hum 104 3 فن والسلوكال 
Hum 105 3  إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
Hum 106 3  مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة  
Hum 107 3  حقوق اإلنسان  
Hum 108 3  مھارات التفكیر  

  عدد الساعات  المساقات العلمیة  
Sci 101 3  البیئة والصحة العامة  
Sci 102 3  تكنولوجیا المعلومات والمجتمع  
Sci 103  3  اللیاقة البدنیة للجمیع  
Sci 104 3  مھارات التواصل الفعال  
Sci 105  3  الطاقة المتجددة  
Sci 106  3  اإلدارة وتنمیة المجتمع  
Sci 107 3  البحث العلمي 

  

  ساعة معتمدة) 21ثانیًا:  متطلبات كلیة اإلعالم (

 ساعة معتمدة) 21متطلبات الكلیة  اإلجباریة (  . أ

  متطلب سابق  الساعات المعتمدة  سم المساقا  رمز المساق
JRN  101 3  مدخل في االتصال  -  
SCI 108 3 مھارات حاسوب  -  

JRN   102 3  مھارات إعالمیة باللغة اإلنجلیزیة  -  
RTV 201 3  نظریات إعالمیة معاصرة  JRN     101 
PRA 201 3  مدخل في البحث اإلعالمي  JRN    101 
STAT 108 3  لطلبة كلیة اإلعالم – الى اإلحصاء مدخل  -  
ARAB 216  3  لطلبة كلیة اإلعالم –مھارات اللغة اإلعالمیة  -  

 
 ساعات معتمدة) 3 الكلیة  االختیاریة ( متطلبات  . ب

  متطلب سابق  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز المساق
PRA 211 3  الرأي العام  - 
RTV 101 3  اإلعالم األردني  - 
RTV 242  3  الوسائطإعالم متعدد  - 

JRN 411  تشریعات اإلعالم
 -  3  وأخالقیاتھ

PRA 311 3  إعالم عربي و دولي  - 
JRN 271 3  التصویر الصحفي الرقمي  - 
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 المنفرد - ساعة معتمدة) 81ثالثًا:  متطلبات القسم (

  ساعة معتمدة):  66متطلبات التخصص اإلجباریة (  . أ

  ت المعتمدةالساعا  المتطلب السابق  اسم المساق  رمز المساق
JRN   111   3    مبادئ التحریر الصحفي 
JRN 212 إدارة المؤسسات الصحفیة  JRN  111  3  
JRN  221   JRN  111  3  الخبر الصحفي 
JRN   222   JRN  221  3  الكتابة و التحریر الصحفي 
JRN 223 الصحافة االلكترونیة  JRN 222  3  
JRN  231   JRN  111  3  قراءات صحفیة باللغة االنجلیزیة 
JRN 261 مقدمة في إخراج المطبوعات  JRN  111  3  
JRN  271   JRN  111  3  التصویر الصحفي الرقمي 
JRN 311 المتقدمة صحافة الكترونیةال  JRN 223 3  
JRN  321 كتابة متقدمة في الخبر  JRN  221  3  
JRN  322 التحقیق االستقصائي  JRN  222  3  
JRN   331   JRN  102  3  كتابة صحفیة باللغة االنجلیزیة 
JRN   351  6  ) ساعة بنجاح80أتم (  تدریب میداني 
JRN   361   JRN  261  3  تطبیقات في إخراج المطبوعات 
JRN   411   3    تشریعات اإلعالم وأخالقیاتھ 
JRN 412 تصمیم مواقع إخباریة  JRN 311 3  
JRN 421 الحمالت الصحفیة  JRN  222 3  

JRN 422 تحریر االلكترونيال  JRN  311  
JRN 321 3  

JRN   441   JRN  222  3  الصحافة المتخصصة 
JRN   451   PRA233  3  بحوث تطبیقیة في الصحافة 
JRN   452   JRN 351  3 مشروع تخرج 
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 :المنفرد - معتمدة) ةساع 15متطلبات التخصص االختیاریة (  . ب

  الساعات المعتمدة  المتطلب السابق  اسم المساق  رقم المساق
TOUR 232 3  صال السیاحيمھارات االت 
HOTL 142 3   المؤتمرات والمناسبات دارةا 
RTV  122 RTV  المونتاج االلكتروني   111  3  
ISS 130 3   المدخل إلى الدعوة و اإلعالم اإلسالمي  

ARAB 244 3  نحو 
PRA 251 3   المراسم والبروتوكوالت  
JRN   211   3   الصحافة العربیة والعالمیة 
JRN   382 JRN  فیةترجمة نصوص صح    102  3  
JRN   383 JRN  المقال الصحفي    222  3  
PRA   331 PRA  االتصال االقناعي   111  3  
CIS 341 تصمیم مواقع االنترنت SCI 108 3  

  

  الصحافةقسم  لبرنامجلتخصص الفرعي ا

ة من القسم ساع21الطالب  ذإجباري، ویأخ ساعة) 60متطلبات القسم (بالنسبة لخطة البرنامج الرئیسي، یكون : أوًال
  الفرعي.

  ساعة : 60متطلبات التخصص اإلجباریة 
  الساعات المعتمدة  المتطلب السابق  اسم المساق  رمز المساق
JRN   111   3    مبادئ التحریر الصحفي 
JRN  221   JRN  111  3  الخبر الصحفي 
JRN   222   JRN  221  3  الكتابة و التحریر الصحفي 
JRN 223 الصحافة االلكترونیة  JRN 222  3  
JRN  231   JRN  111  3  قراءات صحفیة باللغة االنجلیزیة 
JRN 261 مقدمة في إخراج المطبوعات  JRN  111  3  
JRN  271   JRN  111  3  التصویر الصحفي الرقمي 
JRN 311 المتقدمة صحافة الكترونیةال  JRN 223 3  
JRN  321 كتابة متقدمة في الخبر  JRN  221  3  
JRN  322 ائيالتحقیق االستقص  JRN  222  3  
JRN   331   JRN  102  3  كتابة صحفیة باللغة االنجلیزیة 
JRN   351  6  ) ساعة بنجاح80أتم (  تدریب میداني 
JRN   361   JRN  261  3  تطبیقات في إخراج المطبوعات 
JRN   411   3    تشریعات اإلعالم وأخالقیاتھ 
JRN 412 تصمیم مواقع إخباریة  JRN 311 3  
JRN 421 لصحفیةالحمالت ا  JRN  222 3  
JRN   441   JRN  222  3  الصحافة المتخصصة 
JRN   451   PRA233  3  بحوث تطبیقیة في الصحافة 
JRN   452   JRN 351  3 مشروع تخرج 
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  ساعة: 21في قسم الصحافة لطلبة الكلیة التخصص الفرعي : ثانیًا

  ساعة 15ة: المساقات اإلجباری
  المتطلب السابق  تمدةالساعات المع  اسم المساق  رقم المساق
JRN 261 3  مقدمة في إخراج المطبوعات  JRN  111  

JRN  221 3  الخبر الصحفي  JRN  111  
JRN 222  3  الكتابة و التحریر الصحفي  JRN  221  
JRN  223 3  الصحافة االلكترونیة  JRN  222  
JRN 411  3  تشریعات اإلعالم وأخالقیاتھ   -------  

  اعاتس 6 :المساقات االختیاریة

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رقم المساق
JRN 231 3  قراءات صحفیة باللغة االنجلیزیة  JRN  111  
JRN 215 3  الصحافة العربیة و العالمیة   -----  
JRN  271  3  التصویر الصحفي الرقمي  -----  
JRN321  3  كتابة متقدمة في الخبر  JRN  221  

  ساعة21یر طلبة الكلیة: المساقات اإلجباریة التخصص الفرعي لغأ. 

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رقم المساق
JRN  101  3  مدخل في االتصال   ------  
JRN 111  3  مبادئ التحریر الصحفي   ----  

JRN  261 3  مقدمة في إخراج المطبوعات  JRN  111  
JRN  221 3  الخبر الصحفي  JRN  111  

JRN   102  3 مھارات إعالمیة باللغة اإلنجلیزیة  JRN  111  
JRN  222 3  الكتابة و التحریر الصحفي  JRN  221  
JRN 223 3  الصحافة االلكترونیة  JRN 222  

  
  یسمح لطلبة قسم الصحافة بالتفریع في األقسام التالیة:التفریع خارج القسم: 

  قسم الرادیو والتلفزیون. ،نكلیة الصحافة واإلعالم: قسم العالقات العامة واإلعال

  قسم علم االجتماع.،قسم العلوم السیاسیة ،قسم اللغات الحدیثة ،قسم اللغة االنجلیزیة ،كلیة اآلداب: قسم اللغة العربیة

  كلیة القانون: قسم القانون العام.

 الدراسات اإلسالمیة كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة:  قسم 

  ة والسفر.كلیة السیاحة: قسم السیاح
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  لقسم الصحافة الخطة الدراسیة 
  

 :المنفردأوال: التخصص  الخطة الدراسیة تبعًا لـ:

  ساعة )66( متطلبات التخصص اإلجباریة  ) ساعة21متطلبات الكلیة اإلجباریة (
رقم 

المتطلب   اسم المساق  المساق
  السابق

رقم 
المتطلب   اسم المساق  المساق

  السابق
JRN  
صالمدخل في االت 101   ---- JRN  

111 
مبادئ التحریر 

  الصحفي

SCI 108 مھارات حاسوب  ---- JRN 212  إدارة المؤسسات
 الصحفیة

JRN  
111 

JRN102  مھارات إعالمیة
JRN ----  باللغة اإلنجلیزیة  221   JRN الخبر الصحفي 

111 
RTV 
201 

نظریات إعالمیة 
 معاصرة

JRN  
101 

JRN  
222 

الكتابة و التحریر 
 الصحفي

JRN  
221 

PRA 
201 

مدخل في البحث 
 اإلعالمي

JRN  
101 JRN 223 الصحافة االلكترونیة  JRN 222  

STAT 
108 

مدخل الى 
لطلبة  –اإلحصاء 

  كلیة اإلعالم
 JRN  231 قراءات صحفیة  

 باللغة االنجلیزیة
JRN  
111  

ARAB 
216 

مھارات اللغة 
لطلبة  –اإلعالمیة 

  كلیة اإلعالم
 JRN 261  إخراج مقدمة في

 المطبوعات
JRN  
111  

JRN  ) ساعات من التالیة:3متطلبات الكلیة األختیاریة (  271 التصویر الصحفي  
  الرقمي

رقم 
المتطلب   اسم المساق  المساق

  السابق

JRN  
311 

 صحافة الكترونیةال
  JRN 223 المتقدمة

JRN  
321 

كتابة متقدمة في 
 الخبر

JRN  
221  

PRA 
- ----  الرأي العام 211  JRN  

  JRN التحقیق االستقصائي 322
222  

RTV 
  JRN ------  اإلعالم األردني 101

331 
كتابة صحفیة باللغة 

 االنجلیزیة
JRN  
102  

RTV 
242 

إعالم متعدد 
  JRN ------  الوسائط

 تدریب میداني 351
) 80أتم (

ساعة 
  بنجاح

JRN 411  تشریعات اإلعالم
  JRN ------  وأخالقیاتھ

361 
في إخراج  تطبیقات

 المطبوعات
JRN  
261  

PRA 
311 

إعالم عربي و 
تشریعات اإلعالم  JRN 411 ------  دولي

  وأخالقیاتھ

JRN 271  التصویر الصحفي
تصمیم مواقع  JRN 412 ------  الرقمي

 إخباریة
JRN  
311 

  
JRN صحافة :  

RTV إذاعة وتلفزیون :  
PRAعالقات عامة وإعالن : 

HOTLاالدارة الفندقیة :  
TOURالسیاحة والسفر :  

ISS :الدراسات اإلسالمیة  

JRN 421 الحمالت الصحفیة  JRN  
222 

JRN 422 التحریر االلكتروني  
JRN  
311  

JRN 321 
JRN  
441 

الصحافة 
  المتخصصة

JRN  
222  
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CISنظم المعلومات الحاسوبیة :  
ARABاللغة العربیة :  JRN451  بحوث تطبیقیة في

 الصحافة
JRN  
451 

JRN452 مشروع تخرج JRN  
452 

  ) ساعات معتمدة من التالیة 15المساقات االختیاریة (
رقم 

المتطلب   اسم المساق  المساق
  السابق

TOUR 
232 

مھارات االتصال 
  السیاحي

HOTL 
142 

دارة المؤتمرات ا
   والمناسبات

RTV 
 RTV  المونتاج االلكتروني 122

111 

ISS 130  و المدخل إلى الدعوة
   اإلعالم اإلسالمي

ARAB 
  نحو 244

JRN  
211 

لصحافة العربیة ا
   والعالمیة

JRN  
382 

ترجمة نصوص 
  صحفیة

JRN  
102 

JRN  
  JRN  المقال الصحفي 383

222 
PRA  
 PRA  االتصال االقناعي 331

111 
PRA 
251 

المراسم 
 والبروتوكوالت

PRA 
111 

CIS 341 
تصمیم مواقع 

 SCI 108 االنترنت

  6، ما عدا التدریب المیداني =3المساق= كل عدد ساعات ** 
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  ثانیا: التخصص الرئیسي:

  ساعة )60( متطلبات التخصص اإلجباریة  ) ساعة21متطلبات الكلیة اإلجباریة (
رقم 

المتطلب   اسم المساق  المساق
  السابق

رقم 
المتطلب   اسم المساق  المساق

  السابق
JRN  
  JRN ----  مدخل في االتصال 101

111 
مبادئ التحریر 

  الصحفي

SCI 108 مھارات حاسوب  ---- JRN 
JRN الخبر الصحفي 221   111  

JRN102  مھارات إعالمیة
  JRN ----  باللغة اإلنجلیزیة

222 
الكتابة و التحریر 

JRN الصحفي   221  

RTV 
201 

نظریات إعالمیة 
 معاصرة

JRN  
101 

JRN 
223 

الصحافة 
  JRN 222  االلكترونیة

PRA 
201 

مدخل في البحث 
 اإلعالمي

JRN  
101 

JRN 
231 

قراءات صحفیة 
  JRN  111 باللغة االنجلیزیة

STAT 
108 

مدخل الى اإلحصاء 
 JRN   لطلبة كلیة اإلعالم –

261 
مقدمة في إخراج 

  JRN  111 المطبوعات

ARAB 
216 

مھارات اللغة 
لطلبة  –اإلعالمیة 

  كلیة اإلعالم
 JRN 

271 
حفي التصویر الص
  الرقمي

  JRN  ) ساعات من التالیة:3متطلبات الكلیة األختیاریة (
311 

صحافة ال
المتقدمة الكترونیة  JRN 223  

رقم 
المتطلب   اسم المساق  المساق

  السابق

JRN  
321 

كتابة متقدمة في 
  JRN  221 الخبر

JRN  
322 

التحقیق 
  JRN  222 االستقصائي

PRA 
  JRN -----  الرأي العام 211

331 
كتابة صحفیة 

  JRN  102 باللغة االنجلیزیة

RTV 
  JRN ------  اإلعالم األردني 101

) 80أتم ( تدریب میداني 351
  ساعة بنجاح

RTV 
  JRN ------  إعالم متعدد الوسائط 242

361 

تطبیقات في 
إخراج 

 المطبوعات
JRN  261  

JRN 411  تشریعات اإلعالم
 JRN ------  وأخالقیاتھ

411 
اإلعالم  تشریعات

  وأخالقیاتھ

PRA 
 JRN ------  إعالم عربي و دولي 311

412 
تصمیم مواقع 

 JRN  311 إخباریة

JRN 271  التصویر الصحفي
 JRN ------  الرقمي

 JRN  222  الحمالت الصحفیة 421

JRN صحافة :  
RTV إذاعة وتلفزیون :  

PRAعالقات عامة وإعالن :  
STAT :حصاءاال  

CISحاسوبیة: نظم المعلومات ال  
ARABاللغة العربیة :  

JRN  
441 

الصحافة 
  JRN  222  المتخصصة

JRN451  بحوث تطبیقیة في
JRN الصحافة   451  

JRN452 مشروع تخرج JRN   452  

  
 6، ما عدا التدریب المیداني =3المساق= كل عدد ساعات ** 
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 أعضاء ھیئة التدریس في قسم الصحافة

 برید_االلكترونيال المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 nejadat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ علي عقلة عبدالرحمن نجادات

 halawneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك حاتم سليم نهار العالونه
 azzama@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عزام علي حسن عنانزه

 zuhair.t@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد زهير ياسين عايد طاهات
 Khalaf.tahat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد خلف محمد مفلح طاهات

 alaa.khalefh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عالء الدين احمد خليفة الفراجي
 Naheda@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ناهده محمد طعمه مخادمه

 tbishat@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبدالناصر محمدسعيد خلف طبيشات
 aliz@yu.edu.jo ماجستير مدرس علي شمس اسعد الزينات

 ghwanmeh@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس عبدالمهدى عيسى سليمان غوانمه
 tareq@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس طارق زياد محمد الناصر
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  قسم اإلذاعة والتلفزيون
م. ویھدف القسم إلى تھیئة 2008ایة إنشاء كلیة اإلعالم بجامعة الیرموك عام بدأ قسم اإلذاعة والتلفزیون كقسم مستقل مع بد

ل       ة بك الة اإلعالمی ل الرس ى نق طلبة التخصص لشغل وظائف في مجاالت اإلعالم المرئي والمسموع، ولیكونوا قادرین عل

ى      مھنیة واقتدار. كما زود القسم باستودیوھات إذاعیة وتلفزیونیة مجھزة بأحدث األجھزة، ی ة التخصص عل ا طلب درب فیھ ت

 .إعداد وإنتاج البرامج بكافة أشكالھا، كتابة وتحریر النصوص اإلذاعیة والتلفزیونیة وإعداد النشرات اإلخباریة

ون إذاعة         ي. ویلتحق بقسم اإلذاعة والتلفزی ب العمل كما رفدت االستودیوھات بفنیین ذوي كفاءة عالیة لتحقیق أھداف الجان

دین              وھي أول FM یرموك ذیعین ومع ن م م بتشغیلھا م وم طالب القس ة الھاشمیة، ویق ة األردنی ي المملك ة ف إذاعة مجتمعی

ھ             FM ومنتجین ومقدمین. وتبث إذاعة یرموك  ذي تغطی مال ال یم الش ي إقل ي ف دم المجتمع المحل ار تخ ة وأخب رامج منوع ب

 ).270اء وعدد الطلبة () أعض7اإلذاعة بالكامل.ویبلغ عدد أعضاء الھیئة التدریسیة في القسم (

  

Radiotv.dept@yu.edu.jo 
  6939فرعي  00962 2 7211111ھاتف 
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  الخطة الدراسية لدرجة البكالورويس في اإلذاعة والتلفزيون
م (    وك رق ة الیرم ي جامع الوریوس ف ة البك نح درج ات م ق تعلیم نة 2وف دیالتھا  1991) لس نح  وتع ام م ب نظ ادرة بموج الص

  ، تقوم الخطة الدراسیة في كلیة اإلعالم على ما یلي:2003لسنة  118ھادات في الجامعة رقم الدرجات العلمیة والش

  -تمنح كلیة اإلعالم درجة البكالوریوس في التخصصات التالیة:

  .قسم الصحافة  

 .قسم العالقات العامة واإلعالن  

 .قسم اإلذاعة والتلفزیون  

) ساعة 132ى درجة البكالوریوس في أقسام كلیة اإلعالم ھو (الحد االدنى للساعات المعتمدة المطلوبة للحصول عل .1

 موزعة على النحو التالي: معتمدة

  اإلذاعة والتلفزیون لبرنامجتوزیع الساعات المعتمدة 
  المجموع  اختیاري  اجباري  مجموعة المساقات
  27  15  12  متطلبات الجامعة
  24  3  21  متطلبات الكلیة

  81  15 66  القسممتطلبات 
عالمجمو  132 

 
م (   .2 الوریوس رق ة الیرموك      1991) لسنة  2تسري األحكام الواردة في تعلیمات منح درجة البك ي جامع دیالتھا ف وتع

 على كلیة اإلعالم. 

ات       .3 ي تعلیم ین ف ا ھو مب یتم قبول الطلبة في الكلیة حسب سیاسة القبول الموحد في الجامعات في كل عام دراسي كم

 جامعة.قبول الطلبة المعمول بھا في ال

 تشمل الخطة الدراسیة لكل قسم المتطلبات التالیة: .4

 
  ساعة معتمدة) 27أّوًال: متطلبات الجامعة (

 ساعة معتمدة) 12المتطلبات اإلجباریة (  . أ

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق
AL 101  3 1لغة عربیة  
El 101 3 مھارات لغة إنجلیزیة  
PS 102 3 وطنیةالتربیة ال  

MILT 100 3 علوم عسكریة  
EL 99   استدراكي  إستدراكي. –مھارات لغة إنجلیزیة  
AL 99   استدراكي  استدراكي –لغة عربیة  

COMP 99   استدراكي  إستدراكي. –مھارات حاسوب  
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  لمیة التالیة:ساعة معتمدة)، ویختارھا الطالب من المساقات اإلنسانیة والع 15متطلبات الجامعة اإلختیاریة (  . ب

 عدد الساعات المساقات اإلنسانیة رمز المساق
Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 
Hum102 3 المواطنة واالنتماء 
Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 
Hum 104 3 الفن والسلوك 
Hum 105 3  إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
Hum 106 3  مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة  
Hum 107 3  حقوق اإلنسان  
Hum 108 3  مھارات التفكیر  

 عدد الساعات  المساقات العلمیة 
Sci 101 3  البیئة والصحة العامة  
Sci 102 3  تكنولوجیا المعلومات والمجتمع  
Sci 103  3  اللیاقة البدنیة للجمیع  
Sci 104 3  مھارات التواصل الفعال  
Sci 105  3  الطاقة المتجددة  
Sci 106  3  اإلدارة وتنمیة المجتمع  
Sci 107 3  البحث العلمي 

  
  

  ساعة معتمدة) 21ثانیًا:  متطلبات كلیة اإلعالم (

 ساعة معتمدة) 21متطلبات الكلیة  اإلجباریة (  . أ

  متطلب سابق  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز المساق

JRN  101 3  مدخل في االتصال  -  
SCI 108 3 مھارات حاسوب  -  

JRN   102 3  مھارات إعالمیة باللغة اإلنجلیزیة  -  
RTV 201 3  نظریات إعالمیة معاصرة  JRN    101 
PRA 201 3  مدخل في البحث اإلعالمي  JRN    101 

STAT 108  لطلبة كلیة اإلعالم –مدخل الى اإلحصاء  3  -  
ARAB 216  لطلبة كلیة اإلعالم –مھارات اللغة اإلعالمیة  3  -  

  
 

 ساعات معتمدة) 3 االختیاریة (  الكلیة متطلبات  . ب

  متطلب سابق  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز المساق
PRA 211 3 الرأي العام - 
RTV 101 3 اإلعالم األردني - 
RTV 242 3 إعالم متعدد الوسائط - 
JRN 411 3 تشریعات اإلعالم وأخالقیاتھ - 
PRA 311 3 إعالم عربي و دولي - 
JRN 271  الصحفي الرقميالتصویر  3 - 
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  المنفرد  -ساعة معتمدة) 81ثالثًا:  متطلبات القسم (
 ساعة معتمدة):  66متطلبات التخصص اإلجباریة (  . أ

الساعات  اسم المساق  رقم المساق
  المتطلب السابق  المعتمدة

RTV 111 3 مبادئ في االذاعة والتلفزیون   

PRA 111 3  مبادئ العالقات العامة واإلعالن   
RTV   
RTV  3 التصویر التلفزیوني واالضاءة 121  111  

RTV  122 والتسجیل  المونتاج االلكتروني 
RTV  3 الصوتي  111  

RTV  123 RTV  3 فن اإللقاء اإلذاعي والتلفزیوني   111  

RTV  131 والتحریر فیاإلذاعة  الكتابة  
RTV  3 والتلفزیون  111  

RTV  211 مبادئ في التحریر االذاعي  
RTV  3 والتلفزیوني  111  

RTV  212 مدخل في االعالن االذاعي  
RTV  3 والتلفزیوني  111  

RTV  231  RTV 121-  122 -131  3 فن المقابلة في اإلذاعة والتلفزیون 

RTV  232 RTV  3 الخبر اإلذاعي والتلفزیوني   211-121-122  
RTV  241 RTV  3 اإلعالن اإلذاعي والتلفزیوني   212  
RTV  242 JRN  3 اإلعالم متعدد الوسائط   101  
RTV  321  JRN102  3 ترجمة إعالمیة باللغة اإلنجلیزیة 

RTV  322 درس ثمانین ساعة فما فوق أو آخر فصل   6 تدریب میداني 
 صیفي للطالب

RTV  331 البرامج اإلذاعیة  وإنتاج إعداد 
RTV  3 والتلفزیونیة  131- 121 - 122  

RTV  341  RTV331  3 اإلخراج اإلذاعي والتلفزیوني 
-231 

RTV  421 ادارة المؤسسات االذاعیة  
RTV  3 والتلفزیونیة  111  

RTV422  بحوث تطبیقیة في اإلذاعة
RTV  3 والتلفزیون  111  

RTV  431  RTV322 3 مشروع تخرج 

RTV  441  RTV341 3 الفیلم الوثائقي 

RTV443  الصحافة االستقصائیة في اإلذاعة
 RTV 232 3 والتلفزیون
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 :المنفرد -ساعة ) 15اریة (متطلبات التخصص االختی  . ب

 المتطلب السابق  الساعات اســـــم المســــاق رقم المساق

TOUR 232 3 مھارات االتصال السیاحي  

ISS 130 3 المدخل إلى الدعوة واإلعالم اإلسالمي  

JRN  211 3  الصحافة العربیة والعالمیة  

ARAB214 3 نحو  

RTV  251   JRN 101 3 االتصال والمجتمع 

RTV351 101 3 االتصال التنموي JRN  

PRA331 3 االتصال االقناعي PRA 111 

PRA352 3 اإلعالم والتسویق السیاحي PRA 111 

RTV  451   RTV331 3 والتلفزیون اإلعالم المتخصص لإلذاعة 
/341 

RTV  452  RTV 131- 121 - 122 3 الدراما اإلذاعیة والتلفزیونیة 

CIS 341 3 تتصمیم مواقع االنترن SCI 108 

RTV  442 RTV 3 الحمالت اإلعالمیة   111 - 121-122 -341  
  

 :المنفردتخصص لتصمیم شكل الخطة الدراسیة تبعًا ل

المتطلب  اسم المساق رقم المساق المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
 السابق

) ساعة21متطلبات الكلیة اإلجباریة (   ةساع (66) متطلبات التخصص اإلجباریة  

JRN  101  مدخل في
مبادئ في االذاعة  RTV 111 ----  االتصال

  والتلفزیون

SCI 108 مھارات حاسوب   
PRA 111  مبادئ العالقات العامة

مھارات إعالمیة  JRN102   واإلعالن
  ----   باللغة اإلنجلیزیة

RTV 
201  

نظریات 
إعالمیة 
  معاصرة

JRN  101  RTV  121  التصویر التلفزیوني
RTV ءةواالضا  111  

PRA 
201  

مدخل في البحث 
 المونتاج االلكتروني JRN  101  RTV 122  اإلعالمي

RTV  والتسجیل الصوتي  111  

STAT 108 
مدخل الى 

لطلبة  –اإلحصاء 
 كلیة اإلعالم

  RTV 123  فن اإللقاء اإلذاعي
RTV والتلفزیوني  111  

ARAB 
216 

مھارات اللغة 
لطلبة  –اإلعالمیة 

 كلیة اإلعالم
  RTV 131  الكتابة لالذاعة

RTV والتلفزیون  111  

 

RTV 211  مبادئ في التحریر
RTV االذاعي والتلفزیوني  111  

RTV 212  مدخل في االعالن
RTV االذاعي والتلفزیوني  111  

RETV231  فن المقابلة في اإلذاعة
  والتلفزیون

RTV 
121-  122 
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المتطلب  اسم المساق رقم المساق المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
 السابق
-131 

تالیة:) ساعات من ال3متطلبات الكلیة األختیاریة (   

PRA 
الخبر اإلذاعي  RTV 232 -----  الرأي العام 211

 والتلفزیوني

RTV 
211-121 -

122 
RTV 
اإلعالن اإلذاعي  RTV 241 ------  اإلعالم األردني 101

RTV والتلفزیوني  212  

RTV 
242 

إعالم متعدد 
JRN اإلعالم متعدد الوسائط RTV 242 ------  الوسائط  101  

JRN 411 
تشریعات 

الم اإلع
 وأخالقیاتھ

 ------ RTV 321  ترجمة إعالمیة باللغة
 JRN102 اإلنجلیزیة

PRA 
311 

إعالم عربي و 
 تدریب میداني RTV 322 ------  دولي

درس ثمانین 
ساعة فما 

فوق أو آخر 
فصل صیفي 

 للطالب

JRN 271  التصویر
البرامج وإنتاج  إعداد  RTV 331 ------  الصحفي الرقمي

 ونیةاإلذاعیة والتلفزی

RTV 
131- 121- 

122 

 
 
 

  
JRN صحافة :  

RTV إذاعة وتلفزیون :  
PRAعالقات عامة وإعالن : 

TOURالسیاحة والسفر :  
ISS :الدراسات اإلسالمیة  

ARABاللغة العربیة :  
CISنظم المعلومات الحاسوبیة : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RTV 341  اإلخراج اإلذاعي
 والتلفزیوني

RTV331 
-231 

RTV 421 ؤسسات ادارة الم
RTV االذاعیة والتلفزیونیة  111  

RTV422  بحوث تطبیقیة في
RTV اإلذاعة والتلفزیون  111  

RTV 431 مشروع تخرج RTV322 
RTV 441 الفیلم الوثائقي RTV341 

RTV443  الصحافة االستقصائیة
 RTV 232 في اإلذاعة والتلفزیون

  لیة) ساعات معتمدة من التا 15المساقات االختیاریة (

المتطلب   اسم المساق  رقم المساق
  السابق

TOUR 
232 

مھارات االتصال 
  السیاحي

ISS 130  المدخل إلى الدعوة
  واإلعالم اإلسالمي

JRN  211  الصحافة العربیة
   والعالمیة

ARAB 
  نحو 244

RTV  251   JRN 101 االتصال والمجتمع 
RTV351 101 االتصال التنموي JRN  

PRA331 االتصال االقناعي PRA 111 

PRA352  اإلعالم والتسویق
 PRA 111 السیاحي
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المتطلب  اسم المساق رقم المساق المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
 السابق

RTV  451 اإلعالم المتخصص  
 والتلفزیون لإلذاعة

RTV331  
/341 

RTV  452 الدراما اإلذاعیة  
 RTV 232 والتلفزیونیة

RTV  442   الحمالت اإلعالمیة 
RTV  111 

- 121-
122-341  

CIS 341 تصمیم مواقع االنترنت SCI 108 
 6، ما عدا التدریب المیداني =3المساق= كل : عدد ساعات مالحظة

 
 

  قسم االذاعة والتلفزیون لطلبة رئیسي التخصص ال
  

  ساعة من القسم الفرعي.21الطالب  ذإجباري، ویأخ ساعة) 60متطلبات القسم (بالنسبة لخطة البرنامج الرئیسي، یكون 
 

  :)ساعة 60 ( متطلبات التخصص اإلجباریة

الساعات  اسم المساق  رقم المساق
  المتطلب السابق  المعتمدة

RTV 111 3 مبادئ في االذاعة والتلفزیون   
PRA 111 3  مبادئ العالقات العامة واإلعالن   
RTV   121 RTV  3 التصویر التلفزیوني واالضاءة   111  
RTV  122 RTV  3 والتسجیل الصوتي المونتاج االلكتروني   111  
RTV  123 RTV  3 قاء اإلذاعي والتلفزیونيفن اإلل   111  
RTV  131 RTV  3 والتحریر في اإلذاعة والتلفزیون الكتابة   111  
RTV212 3 مبادئ في التحریر االذاعي والتلفزیوني  RTV  111  
RTV  212 RTV  3 مدخل في االعالن االذاعي والتلفزیوني   111  
RTV  231  RTV 121-  122 -131  3 فن المقابلة في اإلذاعة والتلفزیون 
RTV  232 RTV  3 الخبر اإلذاعي والتلفزیوني   211-121-122  
RTV  241 RTV  3 اإلعالن اإلذاعي والتلفزیوني   212  
RTV  242 JRN  3 اإلعالم متعدد الوسائط   101  
RTV  321  JRN102  3 ترجمة إعالمیة باللغة اإلنجلیزیة 

RTV  322 درس ثمانین ساعة فما فوق   6 تدریب میداني 
فصل صیفي للطالبأو آخر   

RTV  331 RTV  3 البرامج اإلذاعیة والتلفزیونیةوإنتاج  إعداد    131- 121 - 122  

RTV  341  RTV331  3 اإلخراج اإلذاعي والتلفزیوني 
-231 

RTV422 3 بحوث تطبیقیة في اإلذاعة والتلفزیون  RTV  111  
RTV  431  RTV322 3 مشروع تخرج 
RTV  441  RTV341 3 الفیلم الوثائقي 
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 الرئیسي:تخصص لتصمیم شكل الخطة الدراسیة تبعًا ل

  

 6عدا التدریب المیداني = ، ما3المساق= كل : عدد ساعات مالحظة

) ساعة21متطلبات الكلیة اإلجباریة (   ساعة (60) متطلبات التخصص اإلجباریة  
  المتطلب السابق  اسم المساق  رقم المساق المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق

JRN  101  مدخل في
مبادئ في االذاعة   RTV 111 ----  االتصال

  تلفزیونوال

SCI 108  مھارات حاسوب   
PRA 111  مبادئ العالقات العامة

مھارات إعالمیة  JRN102   واإلعالن
  ----   باللغة اإلنجلیزیة

RTV 
201   

نظریات 
إعالمیة 
  معاصرة

JRN  101  RTV  
121 

التصویر التلفزیوني 
 RTV 111 واالضاءة

PRA 
201   

مدخل في البحث 
 المونتاج االلكتروني JRN  101  RTV 122  اإلعالمي

 RTV 111 والتسجیل الصوتي

STAT 108 
مدخل الى 

لطلبة  –اإلحصاء 
 كلیة اإلعالم

  RTV 123   فن اإللقاء اإلذاعي
 RTV 111 والتلفزیوني

ARAB 
216 

مھارات اللغة 
لطلبة  –اإلعالمیة 

 كلیة اإلعالم
  RTV 131  الكتابة لالذاعة

 RTV 111 والتلفزیون

) ساعات من التالیة:3األختیاریة ( متطلبات الكلیة  RTV 211  مبادئ في التحریر
 RTV 111 االذاعي والتلفزیوني

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق
RTV 212  مدخل في االعالن

 RTV 111 االذاعي والتلفزیوني

RTV 231  فن المقابلة في االذاعة و
  التلفزیون 

RTV 121-  
122 -131 

PRA 
رأي العامال  211   ----- RTV 232  الخبر اإلذاعي

 والتلفزیوني
RTV 211-

121-122 
RTV 
اإلعالن اإلذاعي  RTV 241 ------  اإلعالم األردني  101

 RTV 212 والتلفزیوني

RTV 
242  

إعالم متعدد 
------   الوسائط  RTV 242 اإلعالم متعدد الوسائط JRN 101 

JRN 411  
تشریعات 
اإلعالم 
 وأخالقیاتھ

 ------ RTV 321  ترجمة إعالمیة باللغة
 JRN102 اإلنجلیزیة

PRA 
311 

إعالم عربي و 
 تدریب میداني RTV 322 ------  دولي

درس ثمانین 
ساعة فما فوق 
أو آخر فصل 
 صیفي للطالب

JRN 271  التصویر
إعداد البرامج اإلذاعیة  RTV 331 ------  الصحفي الرقمي

 والتلفزیونیة
RTV 131- 
121- 122 

  
RTV إذاعة وتلفزیون :  

PRAعالقات عامة وإعالن :  
JRN صحافة :  

RTV 341  اإلخراج اإلذاعي
 والتلفزیوني

RTV331 
-231 

RTV422  بحوث تطبیقیة في
 RTV 111 اإلذاعة والتلفزیون

RTV 431 مشروع تخرج RTV322 
RTV 441 الفیلم الوثائقي RTV341 
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  )21( و خارجھا  داخل الكلیة التخصص الفرعي في قسم االذاعة والتلفزیون للطلبة من 
  

 ساعة 15المساقات اإلجباریة 
  متطلب سابق  عدد الساعات اســـــم المســــاق رقم المساق

RTV111   3  مبادئ االذاعة والتلفزیون    
RTV121   3  اءةواالضالتصویر التلفزیوني  RTV111   
RTV 122    و التسجیل  المونتاج االلكتروني

  الصوتي
3    

RTV 131   إلذاعة و التحریر في ا الكتابة
  والتلفزیون 

3    

RTV 211   3  مبادئ في التحریر اإلذاعي والتلفزیوني  RTV 111    
  ساعات من التالیة: 6المساقات االختیاریة 

  متطلب سابق  لساعاتعدد ا اســـــم المســــاق رقم المساق
RTV 123  3  فن اإللقاء اإلذاعي والتلفزیوني  RTV111   
RTV 212  3  مدخل في اإلعالن اإلذاعي والتلفزیوني  RTV111   
RTV 232  3  الخبر اإلذاعي والتلفزیوني  RTV211  
RTV 331  3  إعداد البرامج اإلذاعیة والتلفزیونیة  RTV 131- 121- 

122  
RTV 225   3  معاصرةنظریات إعالمیة  JRN 101  

  التفریع خارج القسم:
  

  یسمح لطلبة قسم اإلذاعة والتلفزیون بالتفریع في األقسام التالیة:
  كلیة اإلعالم : قسم الصحافة، قسم العالقات العامة واإلعالن.

  كلیة اآلداب : قسم اللغة العربیة، قسم اللغة اإلنجلیزیة، قسم اللغات الحدیثة، قسم التاریخ.
  قانونكلیة ال

  كلیة الفنون
 

  

  

 أعضاء ھیئة التدریس في قسم اإلذاعة والتلفزیون

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 mohadsalous@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد هاشم انيس بكر السلعوس

 bashar.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك بشار عبدالرحمن احمد مطهر
 sherif.badran@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد بدران شريف عطية محمد

 m.qweis@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد جاد المولى حافظ عويس
 said.omara@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد سعيد النادي سعد محمد عماره
 mohamed.i@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد محمد علي هندي عماره
 nadeem@yu.edu.jo ماجستير مدرس نديم عبدالباسط علي الروابده

 m.mahroum@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد خليل محمد محروم
 mohtasib@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمدانيس حسين شحده المحتسب

 farah.j@yu.edu.jo ماجستير مدرس فرح فخري ابراهيم الجالد
 adma@yu.edu.jo بكالوريوس مساعد تدريس ادما يعقوب سعيد ابوالشعر
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  قسم العالقات العامة واإلعالن

مع نشأة الكلیة ویھدف القسم إلى تعریف الطلبة بطبیعة  2008بدأ قسم العالقات العامة واإلعالن كقسم مستقل العام 

ؤث       ي ت ل الت ة لممارستھا والعوام ة تعریف     عمل العالقات العامة وأھدافھا ووظائفھا واألسس العلمی ا، كعملی ى تطورھ ر عل

راء     الطلبة بطبیعة اإلعالن ومجاالتھ المختلفة وأسس تصمیمھ ودوره في التسویق والترویج ن خب ل م ویھدف إلى إعداد جی

العالقات العامة واإلعالن لدیھم القدرة على المستوى النظري ومعرفة علمیة متخصصة حول طبیعة عمل العالقات العامة 

ھا واألسس العلمیة لممارستھا، وأھم التطورات التي تشھدھا وكذلك معرفة علمیة متخصصة لعلوم اإلعالن وأھدافھا ووظائف

  تصمیمًا وإخراجًا وأھم التطورات التي یشھدھا عالمنا المعاصر.

ة واإلعالن     ات العام أما على المستوى العملي فیھدف القسم إلى إكساب خریجیھ مھارات العمل في مجاالت العالق

ة       وكی ة والحمالت اإلعالنی ات العام رامج وحمالت العالق فیة إدارة األزمات المحلیة والدولیة وإكسابھم القدرة على إعداد ب

  واالتصالیة المحلیة والدولیة.

ى         ي عل ادیمي والتطبیق الین األك ي المج د ف ا ھو جدی ل م ة ك ى مواكب التھا إل ة ورس ة الكلی من رؤی م ض عى القس یس

ات   المستویین العربي والد الي العالق ولي حتى یتمكن من جعل خریجیھ مواكبین ألحدث التطورات العلمیة والعملیة في مج

واإلخراج  من اإلنتاج العامة واإلعالن، یتبع القسم مختبر مزود بأحدث األجھزة لیتمكن الطلبة من إجراء التطبیقات العملیة 

  .الصحفي واإلعالن

  

Relation.dept@yu.edu.jo  

  6940فرعي   00962 2 7211111ھاتف:
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  الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في العالقات العامة واإلعالن
ة                 ان مستوى باللغ ي: إمتح ة وھ ددھا الجامع ي تح ات المستوى الت ي إمتحان ة النجاح ف ول بالجامع ب المقب ى الطال یجب عل

ات        . وفيمھارات الحاسوب وإمتحان ، وإمتحان مھارات اللغة اإلنجلیزیة، العربیة ن إمتحان ي أي م ب ف اق الطال ال إخف ح

  یجب علیھ النجاح في المساق المعادل لذلك اإلمتحان المبین أدناه: ، المستوى المحددة من الجامعة

الساعات  إسم المساق رقم المساق رمز المساق
 المعتمدة

المتطلبات 
 السابقة

EL 99  مھارات لغة انجلیزیة
  3 استدراكي

AL 99 ) 3 ستدراكي) إ1لغة عربیة  
SCI 99 3 مھارات الحاسوب إستدراكي  

  
  

  :توزیع متطلبات الخطة

 االختیاریة االجباریة عدد الساعات المعتمدة المتطلبات
 15 12 27 متطلبات الجامعة
 3 21 24 متطلبات الكلیة

 15 66 81 متطلبات التخصص
   - 132 المجموع الكلي

  
 

  معتمدة)ساعة  27أّوًال: متطلبات الجامعة (

  ساعة معتمدة) 12( متطلبات الجامعة اإلجباریةأ. 

 الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق رمز المساق

AL 101 3 1 لغة عربیة 

EL 101  3 نجلیزیةإمھارات لغة 

PS 102 3 التربیة الوطنیة 

MILT 100 3 علوم عسكریة 
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  معتمدة)    ساعة 15ب.  متطلبات الجامعة اإلختیاریة  (

  یختارھا الطالب من المساقات اإلنسانیة والعلمیة التالیة: 

  المساقات اإلنسانیة

الساعات  اسم المساق رقم المساق رمز المساق
 المعتمدة

Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 
Hum 102  3 المواطنة واالنتماء 
Hum 103  3 اإلسالم فكر وحضارة 
Hum 104 3 الفن والسلوك 
Hum 105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 
Hum 107 3 حقوق اإلنسان 
Hum 108 3 مھارات التفكیر 

 
 

 المساقات العلمیة

 الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق رمز المساق

Sci 101 3 البیئة والصحة العامة 
Sci 102 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 
Sci 103 3 اللیاقة البدنیة للجمیع 
Sci 104 3 مھارات التواصل الفعال 
Sci 105 3 الطاقة المتجددة 
Sci 106 3 اإلدارة وتنمیة المجتمع 
Sci 107 3 البحث العلمي 

  
  
  

  ساعة معتمدة) 24ثانیًا:  متطلبات الكلیة (

 ساعة معتمدة) 21متطلبات الكلیة  اإلجباریة (  . أ

 متطلب سابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق
JRN  101 3 مدخل في االتصال - 
SCI 108 3 مھارات حاسوب - 

JRN   102 3 مھارات إعالمیة باللغة اإلنجلیزیة - 
RTV 201 3 نظریات إعالمیة معاصرة JRN    101 
PRA 201 3 مدخل في البحث اإلعالمي JRN    101 
STAT 108 3 لطلبة كلیة اإلعالم –الى اإلحصاء  مدخل - 
ARAB 216  3 لطلبة كلیة اإلعالم –مھارات اللغة اإلعالمیة - 
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 ساعات معتمدة) 3 متطلبات الكلیة  االختیاریة (  . ب

 متطلب سابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق
PRA 211 3 الرأي العام - 
RTV 101 3 ردنياإلعالم األ - 
RTV 242 3 إعالم متعدد الوسائط - 

JRN 411  تشریعات اإلعالم
 - 3 وأخالقیاتھ

PRA 311 3 إعالم عربي و دولي - 
JRN 271 3 التصویر الصحفي الرقمي - 

 
  

 ساعة معتمدة) 81ثالثًا:  متطلبات القسم (

  ساعة معتمدة) 66التخصص اإلجباریة ( متطلبات .1
  

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رقم المساق
JRN  111  3  مبادئ التحریر الصحفي   ----  
RTV 111  3  مبادئ اإلذاعة والتلفزیون   ----  
PRA 111  3  مبادئ العالقات العامة واإلعالن   ----  
PRA 121  3  االعالن نظریة وتطبیق  PRA 111 
PRA 211  3  الرأي العام  ---- 

241 RTV 3  فزیونياالعالن االذاعي والتل  ----  

PRA  222   قراءات العالقات العامة باللغة
 JRN 102  3  االنجلیزیة

PRA 231  3  العالقات العامة وادارة االزمات  ----  

PRA  241  ) 3  )1الكتابة للعالقات العامة  PRA 111 

PRA  243  241    تصمیم مطبوعات العالقات العامة PRA 
PRA  311  3  اعالم عربي ودولي  ----  
PRA  331 3  االتصال االقناعي  PRA 111 
PRA  332  3  االدارة االستراتیجیة للعالقات العامة  PRA 111 
PRA  341  ) 3  )2الكتابة للعالقات العامة  PRA  241 
PRA  342  3  تصمیم االعالن واخراجھ  PRA 121 
PRA  343  ساعھ بنجاح 80  6  تدریب میداني  
PRA  421  3  العالقات العامة الدولیة  PRA 111 
PRA  431  343  3  اعداد وتنفیذ الحمالت االعالنیة PRA  

PRA  432  343  3  اعداد وتنفیذ حمالت العالقات العامة PRA  

PRA  441  3  بحوث تطبیقیة في العالقات العامة  PRA 201 

PRA  442  3  مشروع التخرج   ---- 
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 ساعات معتمدة): 15التخصص االختیاریة ( متطلبات .2

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رقم المساق
RTV 122  3  المونتاج االلكتروني  RTV 111  

HOTL 142 3  دارة المؤتمرات والمناسباتا   
PRA 151  3  اخالقیات العالقات العامة   ----  
JRN 223 3  الصحافة االلكترونیة    

JRN 261  3  مقدمة في إخراج المطبوعات    
PRA 152  3  یق السیاحياالعالم والتسو   ----  
PRA 251  3  المراسم والبروتوكوالت   ----  
PRA 252  3  االتصال المؤسسي   ----  
PRA 351  3  الدعایة االعالمیة   ----  
PRA 451  3  االعالم والعولمھ   ----  
ISS 130  3  المدخل الى الدعوه واالعالم االسالمي   ----  
CIS 341 3 تصمیم مواقع االنترنت SCI 108 

  
  

  التخصص الرئیسي: ثانیا:
  

) ساعة21متطلبات الكلیة اإلجباریة ( ساعة 60متطلبات التخصص اإلجباریة    

المتطلب  اسم المساق رقم المساق
الساعات  اسم المساق رقم المساق السابق

 المعتمدة
المتطلب 
 السابق

JRN 101  مدخل في
مبادئ التحریر   JRN  111  3  االتصال

  الصحفي
3   ----  

SCI 108 ت حاسوب مھارا  3  RTV 111   مبادئ اإلذاعة
  والتلفزیون

3   ----  

JRN 102  مھارات إعالمیة
مبادئ العالقات العامة   PRA 111  3  باللغة اإلنجلیزیة

  واإلعالن
3   ----  

RTV 201  نظریات إعالمیة
 PRA 111  3  االعالن نظریة وتطبیق  PRA 121  3  معاصرة

PRA 201  مدخل في البحث
 ----  3  لرأي العاما  PRA 211  3  اإلعالمي

STAT 108 
مدخل الى 
لطلبة  –اإلحصاء 

  كلیة اإلعالم
3  241 RTV  االعالن االذاعي

  والتلفزیوني

3  ----  

ARAB 216 
مھارات اللغة 

لطلبة  –اإلعالمیة 
  كلیة اإلعالم

3  PRA  222   قراءات العالقات العامة
  باللغة االنجلیزیة

3  
JRN 102 

) ساعة3متطلبات الكلیة االختیاریة (  
PRA 231   العالقات العامة وادارة

  -----   3  االزمات 
 الساعات  اسم المساق رقم المساق

PRA 211 3  الرأي العام  PRA  241   الكتابة للعالقات العامة
)1(  

3  PRA 111 

RTV 101 3  اإلعالم األردني  PRA  243   تصمیم مطبوعات
  العالقات العامة

3  PRA 241  

RTV 242 د إعالم متعد
 PRA 111  3  االتصال االقناعي  PRA  331  3  الوسائط
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JRN 411  تشریعات اإلعالم
االدارة االستراتیجیة   PRA  332  3  وأخالقیاتھ

  للعالقات العامة
3  PRA 111 

PRA 311  إعالم عربي
الكتابة للعالقات العامة   PRA  341  3  ودولي

)2(  
3  PRA  241 

RTV 201  التصویر الصحفي
تصمیم االعالن  PRA  342  3  الرقمي

  واخراجھ
3  PRA 121  

JRNصحافة :  
RTV إذاعة وتلفزیون :  

PRA عالقات عامة وإعالن :  

343PRA ساعھ  80 6  تدریب میداني
  بنجاح

PRA 431  اعداد وتنفیذ الحمالت
  343PRA  3  االعالنیة

PRA 432   اعداد زتنفیذ حمالت
 343PRA 3  عالقات عامة

PRA 441   بحوث تطبیقیة في
 PRA 201  3  العالقات العامة

PRA 442 3  مشروع التخرج   
 
 

) ساعة .21التخصص الفرعي في قسم العالقات العامة واالعالن للطلبة من خارج كلیة االعالم (  
 

 ساعة 15المساقات االجباریة  
 رقم المساق  اسم المساق الساعات متطلب سابق

مبادئ العالقات العامة  3 
 PRA 111 واالعالن

PRA 111 3 االعالن نظریة وتطبیق  PRA 121 
PRA 111 3 ) 1الكتابة للعالقات العامة(  PRA 241 

PRA 241 3  تصمیم مطبوعات العالقات
  PRA 243  العامة

PRA 111 3 االتصال االقناعي  PRA 331  
 ساعات من التالیة 6المساقات االختیاریة 

PRA 111  3 اخالقیات العالقات العامة  PRA 151 

العالقات العامة وادارة  3 
  PRA 231  االزمات

  PRA 451  االعالم والعولمة 3 
PRA 111  3 العالقات العامة الدولیة  PRA 421  

  التفریع خارج القسم:
  :الن بالتفریع في االقسام التالیةیسمح لطلبة العالقات العامة واالع

  یونقسم االذاعة والتلفز، : قسم الصحافةالصحافة واالعالم كلیة
  فسم العلوم السیاسیة ،قسم اللغات الحدیثة ،قسم اللغة االنجلیزیة ،داب : قسم اللغة العربیةكلیة اآل

 قسم التسویق ،كلیة االقتصاد: قسم االدارة العامھ
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 ) ساعة  21كلیة االعالم ( داخل  التخصص الفرعي في قسم العالقات العامة واالعالن للطلبة
 
ساعة 15اریة  المساقات االجب  

 رقم المساق اسم المساق الساعات متطلب سابق
 PRA 121 االعالن : نظریة وتطبیق  3 

PRA 111 3  الكتابة للعالقات العامة
)1(  

PRA 241 

PRA 241 3  تصمیم مطبوعات
 العالقات العامة 

PRA 243 

PRA 111 3 االتصال االقناعي PRA331 
PRA 111 3  اإلدارة االستراتیجیة

 للعالقات العامة 
PRA 332 

ساعات من التالیة 6المساقات االختیاریة   
رقم المساق   اسم المساق  عدد الساعات  متطلب سابق   
PRA 111 3  مراسم وبورتوكوالت PRA 251  

العالقات العامة وادارة  3 
 االزمات 

PRA 231 

االعالم والعولمة   3   PRA 451  
PRA 111 3  الدولیة العالقات العامة  PRA 421 

 التفریع خارج القسم: 
یسمح لطلبة العالقات العامة واالعالن بالتفریع في االقسام التالیة:    

قسم االذاعة والتلفزیون ، كلیة الصحافة واالعالم : قسم الصحافة  
لسیاسیة فسم العلوم ا ،قسم اللغات الحدیثة ،قسم اللغة االنجلیزیة ، كلیة االداب : قسم اللغة العربیة  

قسم التسویق ،: قسم االدارة العامھكلیة االقتصاد  
 

  
  

 أعضاء ھیئة التدریس في قسم العالقات العامة واالعالن

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 tmansour@yu.edu.jo دكتوراه استاذ تحسين منصور رشيد منصور

 hardan.s@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد حردان هادي صايل صايل
 mahitab.rafai@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد مهيتاب ماهر محمود كامل  الرافعي

 fouad.saadan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد فؤاد علي حسين سعدان
 yousef.n@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد يوسف سامي نمر ابوعيد

 m.samaseery@yu.edu.jo كتوراهد استاذ مساعد محمود يوسف محمد مصطفى
 gh_shatanawi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد غالب علي محمد شطناوي

 abdalbaset@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبدالباسط احمد هاشم محمود
 nawzat@yu.edu.jo ماجستير مدرس نوزات صالح مصطفى ابو العسل

 doaa.adnan@yu.edu.jo رماجستي مدرس دعاء عدنان محمود الشكري
 mshraideh@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمدجهاد محمدعلى عبدالقادر الشريده
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  كلية السياحة والفنادق
وفیر     2012-2011تأسست كلیة السیاحة وإدارة الفنادق في جامعة الیرموك في العام الدراسي  ة لت ضمن توجھات الجامع

ي النھوض بجودة            كوادر بشریة مؤھلة و متخصصة تساھم اھمة ف ة، والمس ادیة واالجتماعی ة االقتص ة التنمی ع عجل ي دف ف

داف              ق أھ عیا لتحقی یاحة وس اع الس ي قط ة ف ة ومدرب ریة مؤھل وادر بش الل ك ن خ ا م ا وإقلیمی یاحیة محلی دمات الس الخ

  اإلستراتیجیة الوطنیة للسیاحة التي تھدف لتعزیز انجازات القطاع السیاحي وتنافسیتھ. 

  الكلیة قسمین: قسم السیاحة و قسم إدارة الفنادق.تضم 

ي              ا ف ات العلی ى مستوى الدراس ة عل ي المملك د ف امج الوحی ر البرن ذي یعتب یشمل قسم السیاحة برنامج ماجستیر السیاحة ال

ل ف   1999السیاحة والذي بدأ العمل بھ عام  د  وكان لھ مساھمة كبیرة في توفیر كوادر مؤھلة أثبتت كفاءتھا في العم ي العدی

من المؤسسات األكادیمیة والفعالیات السیاحیة في المملكة وخارجھا. كما یشمل القسم برنامج بكالوریوس اإلرشاد السیاحي 

  في قسم السیاحة بھدف تخریج مرشدین سیاحیین من الشباب الطموح المؤھل علمیا وعملیا.  2006الذي بدا العمل بھ عام 

لتعزیز التوسع األفقي والعمودي في  2012-2011لوریوس إدارة الفنادق في العام الدراسي بدا قبول الطلبة في برنامج بكا

الفنادق ومؤسسات الضیافة  محلیا وإقلیمیا استجابة للطلب المتزاید على الخدمات السیاحیة والحاجة الماسة لكوادر بشریة   

ارع      مؤھلة في مختلف المجاالت سعیا لتعزیز الصورة الذھنیة لألردن كمقصد ات السیاحیة والنمو المتس سیاحي و التوجھ

للقطاع السیاحي في الدول المجاورة.وتتمیز الخطة الدراسیة بتركیزھا على اللغات األجنبیة والمساقات النظریة والمھارات 

  العملیة التي یحتاجھا العامل لضمان مستوى منافس من الخدمات المقدمة للضیوف المحلیین والدولیین.

  

Tourism.dept@yu.edu.jo  

  2863 فرعي 0096227211111ھاتف 
  

 

  األقسام األكادیمیة

 قسم السیاحة والسفر  

  الفندقیةدارة اإلقسم    
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  والسفر قسم السياحة
ت          ى مس ة عل ي المملك د ف امج الوحی ر البرن ذي یعتب ي    یشمل قسم السیاحة برنامج ماجستیر السیاحة ال ا ف ات العلی وى الدراس

د     1999السیاحة والذي بدأ العمل بھ عام  ي العدی ل ف وكان لھ مساھمة كبیرة في توفیر كوادر مؤھلة أثبتت كفاءتھا في العم

من المؤسسات األكادیمیة والفعالیات السیاحیة في المملكة وخارجھا. كما یشمل القسم برنامج بكالوریوس األدارة السیاحیة  

 . بھدف تخریج كوادر و مرشدین سیاحیین من الشباب الطموح المؤھل علمیا وعملیا 2012-2011عمل بھ عام الذي بدأ ال

  

Tourism.dept@yu.edu.jo  

  3038 فرعي 0096227211111ھاتف 
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  دارة السياحيةة الدراسية لربنامج البكالوريوس في اإلالخط
  دارة السیاحیة بعد إتمام  المتطلبات اآلتیة:إلدرجة البكالوریوس في  اُتمنح 

وتعدیالتھا  2008) لسنة 6الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات منح درجة  البكالوریوس في جامعة الیرموك رقم ( أوًال:

  م.1976) لعام 76الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلمیة والشھادات في جامعة الیرموك رقم (

 ساعة معتمدة، موزَّعة على النحو التالي: 132دراسة  ثانیًا:

     ) ساعة معتمدة كما یلي: 27متطلبات الجامعة المنصوص علیھا في التعلیمات المذكورة ( .1

  ) ساعة معتمدة موزعة كالتالي :12یدرسھا جمیع طلبة الجامعة ویخصص لھا ( متطلبات إجباریة:   أ.

  الساعات المعتمدة  ساقإسم الم  رمز ورقم المساق
AL 101 3  لغة عربیة  

EL 101  3  مھارات اللغة اإلنجلیزیة  
HUM 102  3  التربیة الوطنیة  
MILT 100  3  علوم عسكریة  

  
  :ب. متطلبات اختیاریة

التي تطرحھا الجامعة وفقًا ) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من خارج كلیتھ في احد المجاالت 15ویخصص لھا (

  ت الجدیدة.للتعلیما

 عدد الساعات المساقات اإلنسانیة رمز المساق
Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 
Hum102 3 المواطنة واالنتماء 
Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 
Hum 104 3 الفن والسلوك 
Hum 105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 
Hum 107 3 حقوق اإلنسان 
Hum 108 3 مھارات التفكیر 
 عدد الساعات المساقات العلمیة رمز المساق
Sci 101 3 البیئة والصحة العامة 
Sci 102 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 
Sci 103 3 اللیاقة البدنیة للجمیع 
Sci 104 3 مھارات التواصل الفعال 
Sci 105 3 الطاقة المتجددة 
Sci 106 3 اإلدارة وتنمیة المجتمع 
Sci 107 3 البحث العلمي 
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  ساعة ممثلة في المساقات التالیة:  21متطلبات الكلیة ویخصص لھا  .2

  رمز ورقم  
  إسم المساق  المساق

المتطلب   الساعات المعتمدة
  عملي  نظري  الفعلیة  السابق

1 TOUR 111  0  3 3  مبادئ في اإلدارة السیاحیة   
2 TOUR 131  0  3  3  مناھج بحث للسیاحة والضیافة    
3 TOUR 140  0  3  3  السیاحة في االردن    
4 HOTL 111  0  3  3  صناعة الضیافة مبادئ اإلدارة في    
5 HOTL 114  0  3  3 مراسالت سیاحیة وفندقیة    
6 HOTL 142  0  3  3  إدارة المؤتمرات والمناسبات    
7 SCI 108  0  3  3  مھارات حاسوب    

  
  
  ساعة معتمدة وفق الترتیب التالي: 84ت القسم ویخصص لھا متطلبا .3

 ساعة معتمدة موزعة كما یلي: 84دارة السیاحیة ویخصص لھ إلالتخصص المنفرد في ا  أوًال:

 ساعة معتمدة ممثلة في المساقات التالیة: 75متطلبات إجباریة ویخصص لھا  .1

  
   

  رمز ورقم  
 المتطلب  الساعات المعتمدة  إسم المساق  المساق

  عملي  نظري  الفعلیة  لسابقا
1 TOUR 142  0  3  3  آثار األردن عبر العصور    
2 TOUR 212  0  3 3  اإلرشاد السیاحي    
3 TOUR 222  6  0  3  شركات السیاحة والسفر أعمال  TOUR 111  
4 TOUR 232  0  3  3  مھارات اإلتصال السیاحي    
5 TOUR 233  ) 0  3 3  )1لغة إنجلیزیة للسیاحة والسفر    
6 TOUR 234  ) 6  0 3  )2لغة انجلیزیة للسیاحة والسفر  TOUR 233  
7 TOUR 314 6 0  3 السیاحة اإللكترونیة   
8 TOUR 321  0  3 3  إدارة المقاصد السیاحیة    

9 HOTL 321   نظم المعلومات في مؤسسات الضیافة
    0  3  3  الدولیة

10 TOUR 322  0  3  3  التسویق السیاحي والفندقي    
11 TOUR 335  6  0  3  ظم المعلومات السیاحیةن    
12 TOUR 336  0  3  3  إحصاء سیاحي وفندقي    
13 TOUR 345  0  3  3  الجغرافیا السیاحیة    
14 TOUR 346   0  3  3  وأخالقیات سیاحیةتشریعات    
15 TOUR 347  24  0  12  التدریب العملي    
16 TOUR 415  0  3  3  إدارة المطارات وشركات الطیران    
17 TOUR 426  0  3  3  ادة والریادة في السیاحةالقی    
18 TOUR 427  0  3  3  إقتصادیات السیاحة    
19 TOUR 428  0  3  3  اإلدارة االستراتیجیة في السیاحة والسفر    
20 HOTL 441  0  3  3  ادارة الموارد البشریة في السیاحة والضیافة    
21 TOUR 448  0  3 3  السیاحة المستدامة    
22 TOUR 449  6  0  3  مشروع تخرج    
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 ساعات معتمدة من المجموعة التالیة: 9متطلبات اختیاریة ویخصص لھا  .2

  رمز ورقم  
  إسم المساق  المساق

  المتطلب  الساعات المعتمدة
  عملي  نظري  الفعلیة  السابق

1 TOUR 250 0  3  3  السیاحة البدیلة    
2 TOUR 252  0  3  3  السیاحة واالعالم    
3 TOUR 337  0  3  3  یاحةسلوك المستھلك في الس    
4 TOUR 338 0  3  3  اإلتیكیت في السیاحة والسفر    
5 TOUR 339 0  3  3  االتصاالت التسویقیة في السیاحة    
6 TOUR 344  0  3  3  السیاحة والمجتمع المحلي    
7 TOUR 424 0  3  3  إدارة وتفسیر المواقع السیاحیة    
8 HOTL 442  0  3  3  القرارات المالیة في السیاحة والضیافة    
9 TOUR 447  0  3  3  موضوعات مختارة في السیاحة والسفر    
  

 ساعة معتمدة موزعة كما یلي: 63التخصص الرئیسي في االدارة السیاحیة ویخصص لھ ثانیًا: 

 ساعة معتمدة ممثلة في المساقات التالیة: 48متطلبات إجباریة ویخصص لھا  .1

  رمز ورقم  
  إسم المساق  المساق

 المتطلب  الساعات المعتمدة
  عملي  نظري  الفعلیة  السابق

1 TOUR 142  0  3  3  آثار األردن عبر العصور    
2 TOUR 212  0  3 3  اإلرشاد السیاحي    
3 TOUR 222  6  0  3  شركات السیاحة والسفر أعمال  TOUR 111  
4 TOUR 233  ) 0  3 3  )1لغة إنجلیزیة للسیاحة والسفر    
5 TOUR 234  ) 6  0 3  )2لغة انجلیزیة للسیاحة والسفر  TOUR 233  
6 TOUR 321  0  3 3  إدارة المقاصد السیاحیة    

7 HOTL 321   نظم المعلومات في مؤسسات الضیافة
    0  3  3  الدولیة

8 TOUR 322  0  3  3  التسویق السیاحي والفندقي    
9 TOUR 335  6  0  3  نظم المعلومات السیاحیة    

10 TOUR 336  0  3  3  إحصاء سیاحي وفندقي    
11 TOUR 347  24  0  12  لتدریب العمليا    
12 TOUR 448  0  3 3  السیاحة المستدامة    
13 TOUR 449  6  0  3  مشروع تخرج    
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 ساعات معتمدة یختارھا الطالب من المساقات التالیة: 15متطلبات اختیاریة ویخصص لھا  .2

  رمز ورقم  
  إسم المساق  المساق

المتطلب   الساعات المعتمدة
  عملي  نظري  الفعلیة  السابق

1 TOUR 250 0  3  3  السیاحة البدیلة    
2 TOUR 252  0  3  3  السیاحة واالعالم    
3 TOUR 314 6 0  3 السیاحة اإللكترونیة   
4 TOUR 337  0  3  3  سلوك المستھلك في السیاحة    
5 TOUR 338 0  3  3  اإلتیكیت في السیاحة والسفر    
6 TOUR 339 0  3  3  االتصاالت التسویقیة في السیاحة    
7 TOUR 344  0  3  3  السیاحة والمجتمع المحلي    
8 TOUR 415  0  3  3  إدارة المطارات وشركات الطیران    
9 TOUR 456  0  3  3  موضوعات مختارة في السیاحة والسفر    
 
ساعة معتمدة في كل  21ویخصص لھ  من خارج كلیة السیاحة والفنادق التخصص الفرعي لطلبة االدارة السیاحیة .3

 :ات التالیةتخصصمن الیة حسب الخطة الدراسیة لكل من التخصصات التال

كلیة اآلداب (اللغة االنجلیزیة، اللغات الحدیثة، العلوم السیاسیة، علم االجتماع والخدمة اإلجتماعیة، اللغات السامیة 

یة والشرقیة، الجغرافیا، الترجمة)، جمیع تخصصات كلیة االقتصاد والعلوم االداریة، جمیع تخصصات كلیة الترب

الریاضیة، جمیع تخصصات كلیة القانون، جمیع تخصصات كلیة الفنون الجمیلة، كلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم 

جمیع تخصصات كلیة االعالم، ، الحاسوب (نظم المعلومات اإلداریة)، جمیع تخصصات كلیة اآلثار واألنثروبولوجیا،

  .جمیع تخصصات كلیة السیاحة والفنادق

  
  
 من المساقات التالیة: 21الفرعي في االدارة السیاحیة من داخل كلیة السیاحة والفنادق ویخصص لھ  التخصصثالثًا: 

 ساعة معتمدة ممثلة في المساقات التالیة: 15متطلبات إجباریة ویخصص لھا  .1

  رمز ورقم  
  إسم المساق  المساق

  الساعات المعتمدة
  المتطلب السابق

  عملي  نظري  الفعلیة
1 TOUR 222  6  0  3  شركات السیاحة والسفر مالأع    
2 TOUR 321  0  3 3  إدارة المقاصد السیاحیة    
3 TOUR 335  6  0  3  نظم المعلومات السیاحیة    
4 TOUR 415  0  3  3  إدارة المطارات وشركات الطیران    
5 TOUR 448  0  3 3  السیاحة المستدامة    
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 لطالب من المساقات التالیة:ساعة معتمدة یختارھا ا 6متطلبات إختیاریة ویخصص لھا  .2

  رمز ورقم  
  سم المساقا  المساق

  الساعات المعتمدة
  المتطلب السابق

  عملي  نظري  الفعلیة
1 TOUR 212  0  3  3  االرشاد السیاحي    
2 TOUR 250  0  3  3  البدیلةالسیاحة    
3 TOUR 252 0  3  3  السیاحة واالعالم    
4 TOUR 314  6  0  3  السیاحة االكترونیة    
5 TOUR 345  0  3  3  الجغرافیا السیاحیة    

  
ساعة معتمدة موزعة  21التخصص الفرعي في االدارة السیاحیة من خارج كلیة السیاحة والفنادق ویخصص لھ رابعًا: 

 كما یلي لطلبة التخصصات التالیة:

اإلجتماعیة، اللغات السامیة  كلیة اآلداب (اللغة االنجلیزیة، اللغات الحدیثة، العلوم السیاسیة، علم االجتماع والخدمة

والشرقیة، الجغرافیا، الترجمة)، كلیة العلوم (الفیزیاء الطبیة، اإلحصاء، علوم األرض والبیئة)، جمیع تخصصات كلیة 

االقتصاد والعلوم االداریة، كلیة الحجاوي للھندسة التكنولوجیة (ھندسة العمارة)، جمیع تخصصات كلیة التربیة الریاضیة، 

صات كلیة القانون، جمیع تخصصات كلیة الفنون الجمیلة، جمیع تخصصات كلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم جمیع تخص

  جمیع تخصصات كلیة االعالم، جمیع تخصصات كلیة الطب.، الحاسوب، جمیع تخصصات كلیة اآلثار واألنثروبولوجیا،

  

 تالیة:ساعة معتمدة ممثلة في المساقات ال 15متطلبات إجباریة ویخصص لھا  .1

  رمز ورقم  
  سم المساقا  المساق

  الساعات المعتمدة
  المتطلب السابق

  عملي  نظري  الفعلیة
1 TOUR 111 0  3 3  مبادئ في اإلدارة السیاحیة    
2 TOUR 212  0  3  3  االرشاد السیاحي    
3 TOUR 222  6  0  3  شركات السیاحة والسفر أعمال    
4 TOUR 321  0  3  3  إدارة المقاصد السیاحیة    
5 TOUR 322  0  3  3  التسویق السیاحي والفندقي    
 
 ساعة معتمدة یختارھا الطالب من المساقات التالیة: 6متطلبات إختیاریة ویخصص لھا  .2

  رمز ورقم  
  سم المساقا  المساق

  الساعات المعتمدة
  المتطلب السابق

  عملي  نظري  الفعلیة
1 TOUR 140  0  3  3  السیاحة في االردن    
2 TOUR 232  0  3  3  مھارات االتصال السیاحي    
3 TOUR 252  0  3  3  السیاحة واالعالم    
4 TOUR 314  6  0  3  السیاحة االكترونیة    
5 TOUR 335  6  0  3  نظم المعلومات السیاحیة    
6 TOUR 448  0  3  3  السیاحة المستدامة    
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  السیاحة والسفر قسم في أعضاء الھیئة التدریسیة

 البرید_االلكتروني لميالمؤھل_الع الرتبھ االسم
 akram_r@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك اكرم عاطف عبدالرحيم رواشده

 bashar.maaiah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك بشار شكري فرحان معايعه
 abdelkader@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبدالقادر عبدالرحمن محمد عبابنه

 areejo@yu.edu.jo دكتوراه تاذ مساعداس اريج شبيب شامخ العودات
 sharahsheh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد سالم سالمه طالق حراحشه

 saed@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد سعد احمد بريثع السعد
 sawsan.k@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد سوسن حيدر عبداهللا خريس

 fdarabseh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد فخريه ماجد قاسم درابسة
 mb.badarneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد بدر هالل البدارنه
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 الفندقيةدارة اإلقسم 

ي     ام الدراس ي الع ادق ف الوریوس إدارة الفن امج بك ي برن ة ف ول الطلب دا قب ي   2012-2011ب ع األفق ز التوس لتعزی

لیا وإقلیمیا استجابة للطلب المتزاید على الخدمات السیاحیة والحاجة الماسة   والعمودي في الفنادق ومؤسسات الضیافة  مح

ات السیاحیة             د سیاحي و التوجھ ألردن كمقص ة ل ز الصورة الذھنی االت سعیا لتعزی لكوادر بشریة مؤھلة في مختلف المج

ا ع   اقات     والنمو المتسارع للقطاع السیاحي في الدول المجاورة.وتتمیز الخطة الدراسیة بتركیزھ ة والمس ات األجنبی ى اللغ ل

  النظریة والمھارات العملیة التي یحتاجھا العامل لضمان مستوى منافس من الخدمات المقدمة للضیوف المحلیین والدولیین.

  

hotel.dept@yu.edu.jo  
  3076 فرعي 0096227211111ھاتف 
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 ربنامج البكالوريوس في اإلدارة الفندقيةالخطَّة الدراسية ل
  

  بعد إتمام  المتطلبات اآلتیة: الفندقیة دارةإلُتمنح درجة البكالوریوس في  ا

وتعدیالتھا  2008) لسنة 6الشروط المنصوص علیھا في تعلیمات منح درجة  البكالوریوس في جامعة الیرموك رقم ( أوًال:

  م.1976) لعام 76یة والشھادات في جامعة الیرموك رقم (الصادرة بموجب نظام منح الدرجات العلم

  ساعة معتمدة، موزَّعة على النحو التالي: 132دراسة  ثانیًا:

  ساعة معتمدة ) 27اوال: متطلبات الجامعة ( 

  ) ساعة معتمدة موزعة كالتالي :12متطلبات جامعة إجباریة  یدرسھا جمیع طلبة الجامعة ویخصص لھا (ا. 

 الساعات المعتمدة إسم المساق اقرمز ورقم المس
AL 100  3 1لغة عربیة 
EL 101 3 مھارات اللغة اإلنجلیزیة 
PS 102 3 التربیة الوطنیة 

MILT 100 3 علوم عسكریة 
  

على خارج كلیتھ في أحد المجاالت ) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من 15تخصص لھا ( :ب. متطلبات جامعة اختیاري
  النحو التالي:

 عدد الساعات المساقات اإلنسانیة مز المساقر
Hum 101 3 الثقافة اإلعالمیة 
Hum102 3 المواطنة واالنتماء 
Hum 103 3 اإلسالم فكر وحضارة 
Hum 104 3 الفن والسلوك 
Hum 105 3 إسھام االردن في الحضارة اإلنسانیة 
Hum 106 3 مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة 
Hum 107 3 اإلنسان حقوق 
Hum 108 3 مھارات التفكیر 
 عدد الساعات المساقات العلمیة رمز المساق
Sci 101 3 البیئة والصحة العامة 
Sci 102 3 تكنولوجیا المعلومات والمجتمع 
Sci 103 3 اللیاقة البدنیة للجمیع 
Sci 104 3 مھارات التواصل الفعال 
Sci 105 3 الطاقة المتجددة 
Sci 106 3 دارة وتنمیة المجتمعاإل 
Sci 107 3 البحث العلمي 
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  ساعة معتمدة  ) 21ثانیا: متطلَّبات الكلیة  ( 
  

لساعات ا إسم المساق رمز ورقم المساق
 المعتمدة

المتطلب 
 مالحظات السابق

Tour 111 تعدیل في اسم المساق  3 مبادئ في اإلدارة السیاحیة 
Tour 140 ساق قدیمم  3 السیاحة في األردن 
Tour 131 مساق قدیم  3 مناھج بحث للسیاحة والضیافة 

Hotl 111 تعدیل في اسم المساق   3 مبادئ اإلدارة في صناعة الضیافة
 والوصف

Hotl 114 مساق جدید  3 مراسالت سیاحیة وفندقیة 
Hotl 142 مساق قدیم  3 ادارة المؤتمرات والمناسبات 
SCI 108 ق جدیدمسا  3 مھارات الحاسوب 

  
  

  ساعة معتمدة ) 84ثالثا: متطلَّبات القسم (

  موزَّعة على النحو التالي:، ) ساعة معتمدة75متطلَّب تخصُّص إجبارٍي ( - أ

رمز ورقم 
 إسم المساق المساق

الساعات 
  المعتمدة

 نظري     عملي

مجموع 
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 مالحظات السابق

Hotl 112   لغة أجنیة متخصصة
تعدیل طفیف في وصف   3 0 3 )1یافة (للض

 المساق

Hotl 121 3 0 3 إدارة قسم الغرف Hotl 111  تعدیل في اسم المساق
 والوصف

Hotl 211  تدریب میداني في إدارة
تعدیل في وصف طبیعة   6 12 0 )1الضیافة (

 المساق

Hotl 212  لغة أجنبیة متخصصة
 تعدیل في وصف المساق  3 0 3 )2للضیافة (

Hotl 213  اإلتیكیت والبروتوكول في
 مساق جدید  3 0 3 صناعة الضیافة

Hotl 214  مھارات البیع و خدمة
 مساق جدید Hotl 212 3 0 3 العمالء في صناعة الضیافة

Hotl 221 3 6 0 تطبیقات إدارة قسم الغرف Hotl 121 مساق جدید 

Hotl 231 في  مساق قدیم /تعدیل  3 0 3 صحة األغذیة وسالمتھا
 وصف المساق

Hotl 232  إنتاج األغذیة والمشروبات
)1( 0 6 3 Hotl 111 وصف جدید 

Hotl  311  تدریب میداني في إدارة
تعدیل في وصف و طبیعة   6 12 0 )2الضیافة (

 المساق

Hotl 321  نظم المعلومات في مؤسسات
 تعدیل في وصف  المساق Hotl 111 3 0 3 الضیافة الدولیة

Tour 322 قدیم  3 0 3 لتسویق السیاحي والفندقيا 

Hotl 332  إنتاج األغذیة والمشروبات
)2( 0 6 3 Hotl 232 تعدیل في وصف  المساق 

Hotl 334 3 6 0 خدمة األغذیة والمشروبات Hotl 232 تعدیل في وصف المساق 
Tour 336 قدیم  3 0 3 احصاء سیاحي و فندقي 

Hotl 435 ى إدارة المواد والرقابة عل
دمج مادتین في اسم  Hotl 111 3 0 3 التكالیف في الضیافة

 ووصف  مساق جدید
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رمز ورقم 
 إسم المساق المساق

الساعات 
  المعتمدة

 نظري     عملي

مجموع 
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 مالحظات السابق

Hotl 441 
ادارة الموارد البشریة في 
  صناعة السیاحة و الضیافة

 
3 0 3 Hotl 111 تعدیل في وصف  المساق 

Hotl 442  صناعة القرارات المالیة في
 Hotl 111 3 0 3 السیاحة والضیافة

قدیم/ تعدیل في الوصف 
+ نقل من اختیاري الى 

 اجباري

Hotl 443  االدارة االستراتیجیة في
 جدیدمساق  Hotl 111 3 0 3 صناعة الضیافة

Hotl 444 3 0 3 إدارة المطاعم Hotl 232  قدیم مع تعدیل في وصف
 المساق

Hotl 445 3 0 3 ادارة الدخل Hotl 442 مساق جدید 

Hotl 448  إدارة الجودة في السیاحة
 قدیم تعدیل في   وصف Hotl 111 3 0 3 ةوالضیاف

Hotl 449 *قدیم /تعدیل في وصف  موافق القسم 3 6 0 مشروع تخرج
 المساق

   ) ساعة معتمدة على األقل بنجاح.90* بموافقة القسم على أن یتم الطالب (
  

  ) ساعات معتمدة یختارھا الطالب من بین المساقات التالیة:9( اختیاري تخصصمتطلبات  -ب

  
  

  في قسم اإلدارة الفندقیة یسیةأعضاء الھیئة التدر

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 kmagablih@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خالد مصطفى علي مقابله

 ahmad.makhdmeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد عبدالمنعم اكريم المخادمه
 hakamss@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد حكم سالم عواد شطناوي

 o.ananzeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عمر عبداهللا احمد العنانزه
 furat.m@yu.edu.jo ماجستير مدرس فرات معن شوكت المحيسن

 

رمز ورقم 
 إسم المساق المساق

الساعات 
 المعتمدة

مجموع 
الساعات 
 المعتمدة

المتطلب 
 مالحظات السابق

 عملي نظري

Hotl 151  في صناعة مھارات مالیة
 مساق جدید Hotl 111 3 0 3 الضیافة

Hotl 252            تشریعات مؤسسات الضیافة
 مساق جدید Hotl 111 3 0 3 و اخالقیات المھنھ

Hotl 446 
إدارة المشاریع الصغیرة 
والمتوسطة في السیاحة 

 والضیافة
3 0 3 Hotl 151  قدیم /تعدیل في

 وصف المساق

Tour 142 قدیم  3 0 3 اثار اإلردن عبر العصور 
Tour 448 قدیم  3 0 3 السیاحة المستدامة 
Hotl 455 قدیم  3 0 3 موضوعات خاصة في الضیافة 
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  كلية الطـــــب
طالب في األعوام  700. وقد قبلت الكلیة أكثر من 2013/2014تأسست كلیة الطب في جامعة الیرموك في العام الدراسي 

 .دراسیة الثالثة الماضیة. تحتوي كلیة الطب على قسمین ھما قسم العلوم الطبیة األساسیة وقسم العلوم السریریةال

ًا             لرؤیة:ا ًا و إقلیمی ب محلی ال الط ي مج دة ف ات الرائ ا إحدى الكلی نتطلع في كلیة الطب في جامعة الیرموك أن تكون كلیتن

  . التعلیم والبحث العلميوعالمیًا، متمیزة بالمستوى العالي في مجالي 

ة المجتمع        لرسالة:ا ي خدم ة وف وم الطبی تسعى كلیة الطب في جامعة الیرموك لتكون صرحًا متمیزًا یساھم في تطویر العل

ة          ة والعملی اءة العلمی ن الكف ة م ى درجة عالی اء مؤھلین عل ، المحلي و اإلقلیمي و العالمي ویأتي ذلك من خالل تخریج أطب

 . راط في كافة القطاعات الصحیة والبحثیة و العلمیةقادرین على االنخ

  تھدف كلیة الطب في جامعة الیرموك إلى: ألھداف:ا

  .تخریج أطباء أكّفاء مسلحین بالمعرفة العلمیة و العملیة .1 

  .مواكبة أحدث التطورات في مجال التعلیم و البحث العلمي .2

  .و أعضاء ھیئة التدریس التشجیع على البحث العلمي و تطویره لدى الطالب .3

  .خدمة المجتمع المحلي .4 

  .التعاون والتكافل مع مؤسسات القطاع الصحي المختلفة. 5

  .اإلسھام في رفع مستوى التعلیم الطبي محلیًا و إقلیمیًا .6 

  المھنة.ترسیخ مبادئ المسؤولیة المھنیة لتقدیم الرعایة الطبیة اآلمنة بأفضل الممارسات و في إطار أخالقیات .7 

  

  

@yu.edu.jo medicine.fac  

   3037  فرعي  0096227211111ھاتف 
  

  األقسام األكادیمیة

 العلوم الطبیة األساسیة قسم   

  العلوم السریریةقسم    
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 الوريوس في الطبالخطَّة الدراسية لربنامج البك
  

  -) ساعة معتمدة بنجاح موزعة على النحو التالي:257تمنح درجة البكالوریوس في الطب بعد إتمام دراسة (
  

عدد الساعات   المتطلبات
  المعتمدة اإلجباریة

  عدد الساعات 
  المجموع  المعتمدة االختیاریة

  27  15  12  متطلبات الجامعة

  39  0  39  متطلبات الكلیة

  191  3  188  تخصصمتطلبات ال

  257  18  239  المجموع الكلي

  
  

     ) ساعة معتمدة، كما یلي: 27متطلبات الجامعة ( أوًال:

  ) ساعة معتمدة، موزعة كالتالي:12یدرسھا جمیع طلبة الجامعة ویخصص لھا (  متطلبات جامعة إجباریة:أ. 

  الساعات المعتمدة  اسم المساق رمز ورقم المساق

AL 101 3  لغة عربیة  
EL 101 3  مھارات اللغة اإلنجلیزیة  
PS 102 3  التربیة الوطنیة  

MILT 100* 3  علوم عسكریة  

  12  المجموع  
  

أما فیما یتعلق بامتحانات المستوى، یتوجب على كافة الطلبة المستجدین التقدم  لالمتحان في اللغة العربیة واللغة اإلنجلیزیة 

) خارج خطتھ 99في النجاح في أي من ھذه االمتحانات مساقًا استدراكیًا ( والحاسوب على أن یسجل الطالب الذي یخفق

  الدراسیة وھذه المساقات شرط لتخرج الطالب وھي :

  
علوم  MILT 100أ مساقًا بدیًال لمساق 376یجوزللطلبة غیر االردنیین ان یدرسوا مساق "تاریخ االردن الحدیث تخ *

  عسكریة وفي ھذه الحالة تدخل عالمة ھذا المساق في حساب معدالت الطالب.

   

  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز ورقم المساق
EL 099 (استدراكي) 3  مھارات لغة إنجلیزیة  
AL 099 ) 3  ) (استدراكي)1لغة عربیة  

COMP 099  3  (استدراكي) مھارات حاسوب  
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  :ب. متطلبات جامعة اختیاریة

  ب من خارج كلیتھ من المساقات االنسانیة والعلمیة وعلى النحو التالي:) ساعة معتمدة یختارھا الطال15ویخصص لھا (

  المساقات اإلنسانیة

  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز ورقم المساق

Hum101  3  الثقافة اإلعالمیة  
Hum102  3  المواطنة واالنتماء  
Hum103  3  اإلسالم فكر وحضارة  
Hum104  3  الفن والسلوك  
Hum105  3  دن في الحضارة اإلنسانیةإسھام األر  
Hum106  3  مقدمة في دراسة الثقافات اإلنسانیة  
Hum107  3  حقوق اإلنسان  
Hum108  3  مھارات التفكیر  
Hum 109 3 النظم اإلسالمیة 

  
  المساقات العلمیة:

  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز ورقم المساق

Sci 101  3  البیئة والصحة العامة  
Sci 102  3  جیا المعلومات والمجتمعتكنولو  
Sci 103  3  اللیاقة البدنیة للجمیع  
Sci 104  3  مھارات التواصل الفعال  
Sci 105  3  الطاقة المتجددة  
Sci 106  3  اإلدارة وتنمیة المجتمع  
Sci 107  3  البحث العلمي  

       
   

  ى النحو التالي:) ساعة معتمدة وجمیعھا إجباریة، موزَّعة عل39ثانیًا: متطلَّبات الكلیة: (

  -) ساعة معتمدة، وھي:12متطلبات من كلیة العلوم (  . أ

  
  
 

   

  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز ورقم المساق

Bio 111 3  علوم حیاتیة عامة لطلبة الكلیات الطبیة  
Phys 108 3  فیزیاء عامة لطلبة الكلیات الطبیة  
Chem 103 3  كیمیاء عامة لطلبة الكلیات الطبیة  
Chem 215  3  كیمیاء عضویة  

  12  المجموع  
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  -) ساعات معتمدة، وھي:3متطلبات من كلیة تكنولوجیا المعلومات وعلوم الحاسوب (  . ب

  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز ورقم المساق

CS 110 3  البرمجة بلغة مختارة  

  3  المجموع  
  
  

  لنحو التالي:ساعة معتمدة موزعة على ا )24ج. متطلبات من كلیة الطب (       

  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز ورقم المساق

Med 216 3  مقدمة في الصحة العامة  
Med 214 2  طرق بحث علمي وإحصاء حیوي  
Med 310  1  أخالقیات وآداب المھنة الطبیة  
Med 312 3  علم النفس السریري  
Med 113  3  كیمیاء حیویة عامة  
Med 210  3  وراثة جزیئیة  
Med 430  9  المھارات السریریة واالتصاالت  

  24  المجموع  
  

 : متطلَّبات التخصص موزَّعة على النحو التالي:ثالثًا

 ) ساعة معتمدة:188المتطلبات اإلجباریة (  . أ

  ) ساعة معتمدة، موزَّعة على النحو التالي:22مساقات عامة ( -1
  
  
  
  
  

2-  
3-  
4-  
5-  

   

  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز ورقم المساق

Med 110 3  تشریح عام  
Med 111  3  بیولوجیا خلویة وأنسجة  
Med 112 3  فسیولوجیا عام  
Med 211  3  علم األمراض العام  
Med 215  3  علم المناعة  
Med 212  3  علم األدویة العام  
Med 213  3  أحیاء دقیقة عامة  
Med 311  1  اإلدارة الصحیة  

  22  المجموع  
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  موزَّعة على النحو التالي: ) ساعة معتمدة،52مساقات أجھزة الجسم ( -2

  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز ورقم المساق
Med 220  6  الجھاز التنفسي  
Med 221  6  الجھاز الدوري  
Med 222  6  الجھاز الدموي واللمفاوي  
Med 320  6  الجھاز الھضمي  
Med 321  6  جھاز الغدد الصماء  
Med 323  ) 4  )1الجھاز العصبي  
Med 322  6  الحركي والجلديالجھاز  
Med 324  ) 4  )2الجھاز العصبي  
Med 325  8  الجھاز البولي والتناسلي  

  52  المجموع  
  
  

  ) ساعة معتمدة، موزَّعة على النحو التالي:114مساقات العلوم السریریة ( -3

  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز ورقم المساق

Med 431 ) 9  )1الجراحة العامة  
Med 432 9  )1اطني (الطب الب  
Med 433 ) 9  )1طب األطفال  
Med 410 ) 9  )1طب المجتمع  
Med 530 ) 9  )1النسائیة والتولید  
Med 531 ) 4.5  )1طب األسرة والرعایة الصحیة األولیة  
Med 532  ) 4.5  )1األمراض النفسیة  
Med 533  ) 2.25  )1أمراض األذن واألنف والحنجرة  
Med 534  ) 2.25  )1جراحة العظام  
Med 536  2.25  علوم األعصاب  
Med 535  ) 2.25  )1التخدیر  
Med 537  ) 2.25  )1أمراض العیون  
Med 538  ) 2.25  )1األمراض الجلدیة  
Med 539  ) 2.25  )1األشعة التشخیصیة  
Med 540  ) 2.25  )1الطب الشرعي والسموم  
Med 630 ) 9  )2الجراحة العامة  
Med 631  ) 9  )2الطب الباطني  
Med 632  ) 9  )2أمراض األطفال  
Med 633  ) 9  )2النسائیة والتولید  
Med 641  6  مشروع تخرج  

  114  المجموع  
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  ) ساعات معتمدة، یختارھا الطالب من المجموعة التالیة:3المتطلبات االختیاریة (  . ب

  

   

  المتطلب السابق  الساعات المعتمدة  إسم المساق  رمز ورقم المساق

Med 635  3  )3(الجراحة العامة    
Med 636  3  )2(طب المجتمع    
Med 637  3  المھنيالطب    
Med 638  3  )3(الطب الباطني    
Med 639  3  )3(أمراض األطفال    
Med 640 3  الطب الوبائي    
Med 642  3  )3(النسائیة والتولید    
Med 643 ) 3  )2طب األسرة والرعایة الصحیة األولیة    
Med 644 ) 3  )2األمراض النفسیة    
Med 645 ) 3  )2أمراض األنف واألذن والحنجرة    
Med 646  ) 3  )2جراحة العظام    
Med 647  3  طب الطوارئ    
Med 648  ) 3  )2التخدیر    
Med 649  ) 3  )2أمراض العیون    
Med 650  ) 3  )2األمراض الجلدیة    
Med 651 ) 3  )2األشعة التشخیصیة    
Med 652 ) 3  )2الطب الشرعي والسموم    
Med 653 3  جراحة المسالك البولیة    
Med 654  3  علم األمراض والمختبرات    
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  قسم العلوم الطبیة األساسیةأعضاء ھیئة التدرریس في 

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 hashem.kanaan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ هاشم يوسف العلي كنعان

 abdelfattah.hader@yu.edu.jo كتوراهد استاذ عبدالفتاح احمد فريد الحادر
LUBEN  EMANOUILOV  
TCHAKAROV دكتوراه استاذ مساعد luben@yu.edu.jo 

 nesreen.bataineh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نسرين محمد رضوان بطاينة
 ramada@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رمادا راتب عبدالكريم خصاونه

 moawia.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد خطاطبة معاوية محمد حسين
 z.altaany@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد زيد نايف حسن الطعاني

 maryam.o@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد مريم محمد صالح العمري
 mszoubi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد مظهر سليم سعود الزعبي
 laila.m@yu.edu.jo دكتوراه ستاذ مساعدا ليلى محمود علي مطالقه

 waleed.momani@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك وليد محمود حسين المومني
 ahmad.atwan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمد عطوان مفضي البطاينة

 Hakam.k@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك حكم حسن مفلح الخطيب
 ojahmany@yu.edu.jo ماجستير درسم اسامه رجا عيد جهماني
 heba.z@yu.edu.jo االختصاص العالي في الطب مدرس هبه وزير عزت الزعبي
 hayam.ob@yu.edu.jo ماجستير مدرس هيام نزار محمد عبيدات

 

  

  قسم العلوم الطبیة السریریةأعضاء ھیئة التدرریس في 

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 zain.a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ العابدين عبدالعزيز عبداهللا عبداهللازين 

 wshihadeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك وسام احمد يوسف شحاده
 hebah.hawashin@yu.edu.jo االختصاص العالي في الطب مدرس هبه هشام يوسف حواشين

 madaileh@yu.edu.jo في الطباالختصاص العالي  مدرس محمدالقاسم عايد عوده العضايله
 saed.zeitoon@yu.edu.jo االختصاص العالي في الطب مدرس سائد محمد امين احمد زيتون
 ghalia.a@yu.edu.jo االختصاص العالي في الطب مدرس غاليه محمد حامد ابو محسن

 saleh.urouq@yu.edu.jo االختصاص العالي في الطب مدرس صالح نضال صالح ابو عروق
 mqoudah@yu.edu.jo االختصاص العالي في الطب مدرس ميس علي محمد القضاه

 dhikra.a@yu.edu.jo االختصاص العالي في الطب مدرس ذكرى نبيل سيف الدين عبد الرحمن
 aseel.gharaibeh@yu.edu.jo االختصاص العالي في الطب مدرس اسيل واصف عبدالرحمن الغرايبة

 ghaith.heilat@yu.edu.jo االختصاص العالي في الطب رسمد غيث بهجت قسيم هيالت
 fjebreen@yu.edu.jo االختصاص العالي في الطب مدرس فاتن زياد سعيد جبرين

 alijad@yu.edu.jo االختصاص العالي في الطب مدرس علي جاد عبدالوهاب يوسف
 mkharashgah@yu.edu.jo االختصاص العالي في الطب مدرس محمد ناصر محمد خراشقه
 muntaser.omari@yu.edu.jo ماجستير مدرس منتصر محمد ناصر عمري

 dania.qsrawi@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس دانيه صيتان محمد القصراوي
 noor.saleh@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس نور صبحي احمد الصالح
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  كلية الصيـــدلة
وبدأت الدراسة فیھا اعتبارا من بدایة العام  7/8/2013بتاریخ  290س التعلیم العالي رقم أنشئت كلیة الصیدلة بقرار من مجل

) ساعة معتمدة بنجاح على 165حیث تمنح الكلیة درجة البكالوریوس بعد أن یكمل الطالب دراسة (، 2014/ 2013الدراسي 

على إنشاء قسمي العلوم  1/9/2016ریخ بتا   19/2016مدار خمس سنوات. ووافق مجلس التعلیم العالي في جلستھ رقم 

 الصیدالنیة والممارسة الصیدالنیة في كلیة الصیدلة في جامعة الیرموك.

من  4من حملة درجة الدكتوراه و  12وتضم الكلیة حالیا ستة عشر من أعضاء ھیئة تدریس بمختلف الرتب األكادیمیة (

من خریجي تخصصات الصیدلة والكیمیاء لتدریس  13حملة درجة الماجستیر)، إضافة الى كادر فني مؤھل یشمل 

للحصول على درجة الدكتوراه في مختلف تخصصات الصیدلة، كما تتطلع    المختبرات، وأوفدت الكلیة عددا من المبعوثین

غ عدد الكلیة الى التوسع في برامجھا مستقبال األمر الذي یتطلب ایفاد واستقطاب وتعیین المؤھلین ورفدھا بالكفاءات. ویبل

  ) طالبا وطالبة حتى تاریخھ.766طلبة الكلیة اآلن (

  

@yu.edu.jo Pharmacy.fac  

  2760 فرعي 0096227211111ھاتف 
  

  

  األقسام األكادیمیة

  العلوم الصیدالنیةقسم  

  الصیدالنیة الممارسة قسم    
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 الصيدلةالخطَّة الدراسية لربنامج البكالوريوس في 
  

  ) ساعة معتمدة بنجاح.165متطلبات الحصول على درجة البكالوریوس في تخصص الصیدلة دراسة ( -

  - توزع الساعات المعتمدة المطلوبة للحصول على درجة البكالوریوس في تخصص الصیدلة كما یلي: -

 معتمدةالساعات ال المساقـــات

 27 متطلبات الجامعة
 جباریةإ  12
 إختیاریة 15

 إجباریة 32 32 متطلبات الكلیة

 106 متطلبات التخصص
 إجباریة 97

 إختیاریة  9
       165  المجمــوع

 
 

                
 وتشمل: إجباریةساعة معتمدة   )32(:  متطلبات الكلیة .1

 

رمز ورقم 
 الساعات اسم المادة المساق

 المعتمدة

الساعات 
 المتطلب السابق األسبوعیة

 عملي نظري
CHEM 

103 
كیمیاء عامة لطلبة الكلیات 

 - - 3 3 الطبیة

CHEM 
107 

كیمیاء عامة عملي  لطلبة 
  أو متزامن CHEM 103 3 - 1 الكلیات الطبیة

BIO 111  علوم حیاتیة عامة لطلبة الكلیات
 - - 3 3 الطبیة

BIO 112 یة عامة عملي  لطلبة علوم حیات
  أو متزامن BIO 111 3 - 1 الكلیات الطبیة

MATH 
 - - 3 3 تفاضل و تكامل 101

PHYS 101 ) 3 3 )1فیزیاء عامة - - 
CS 110 3 3 برمجة بلغة مختارة - -  

BIO 201 3 3 تشریح و فسیولوجیا اإلنسان - BIO 111 
CHEM 

 CHEM 103 - 3 3 كیمیاء عضویة 215

PHAR 230 3 3 علم وظائف األعضاء للصیدلة - BIO 201 

PHAR 231  علم وظائف األعضاء المرضي
 PHAR 230 - 3 3 للصیدلة

STAT 203 لغیر طلبة  اإلحصاء الحیوي)
 MATH 101 - 3 3  اإلحصاء)
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 ) ساعة معتمدة:106( متطلبات التخصص: .2
 تشمل المواد التالیة:ساعة معتمده  وتسعون سبع  )97: (متطلبات التخصص اإلجباریة -

 

رمز ورقم 
الساعات  اسم المادة  المساق

 المعتمدة

الساعات 
 المتطلب السابق األسبوعیة

 عملي نظري
PHAR 

 CHEM 215 - 3 3 الكیمیاء العضویة الصیدالنیة 210

PHAR 
 أو متزامن PHAR 210 3 - 1 الكیمیاء العضویة الصیدالنیة عملي 211

PHAR 
 PHAR 210 - 3 3 ةكیمیاء حیوی 212

PHAR 
 CHEM 215 - 3 3 الكیمیاء التحلیلیة الصیدالنیة 213

PHAR 
 أو متزامن PHAR 213 3 - 1 الكیمیاء التحلیلیة الصیدالنیة عملي 214

PHAR 
 CHEM 103 + MATH 101 - 3 3 صیدلة فیزیائیة 215

PHAR 
 أو متزامن PHAR 215 3 - 1 صیدلة فیزیائیة عملي 216

PHAR 
220 

تراكیب وحساب األشكال 
 PHAR 215 - 3 3 الصیدالنیة

221 
PHAR  

تراكیب وحساب األشكال 
 أو متزامن PHAR 220 3 - 1 الصیدالنیة عملي

310 
PHAR 210 - 3 3 العقاقیر وكیمیاء العقاقیر PHAR 

311 
PHAR 310 3 - 1 مختبر العقاقیر وكیمیاء العقاقیر PHAR أو متزامن 

312 
PHAR 3 3 اآللي الصیدالني التحلیل - PHAR 213 +PHAR 210 

313 
PHAR 312 3 - 1 التحلیل اآللي الصیدالني عملي PHAR أو متزامن 

PHAR 
 PHAR 212 - 3 3 كیمیاء حیویة سریریة 315

320 
PHAR 220 - 3 3 تكنولوجیا الصیدلة PHAR 

321 
PHAR 320 3  1 تكنولوجیا الصیدلة عملي PHAR أو متزامن 

322 
PHAR 332 - 2 2 مبادئ األعمال للصیدلة PHAR 

330 
PHAR 230 - 3 3 علم األحیاء الدقیقة الصیدالني PHAR 

331 
PHAR 330 3 - 1 علم األحیاء الدقیقة الصیدالني عملي PHAR أو متزامن 

332 
PHAR ) 231 - 3 3 )1علم األدویة PHAR 

333 
PHAR ) 332 - 3 3 )2علم األدویة PHAR 

 PHAR 333 - 3 3 )1كیمیاء طبیة ( 410
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رمز ورقم 
الساعات  اسم المادة  المساق

 المعتمدة

الساعات 
 المتطلب السابق األسبوعیة

 عملي نظري
PHAR 

411 
PHAR ) 410 - 2 2 )2كیمیاء طبیة PHAR 

412 
PHAR  411 3 - 1 عملي (2)كیمیاء طبیة PHAR أو متزامن 

420 
PHAR 3 3 صیدلة حیویة وحركیة الدواء - PHAR 320 + PHAR  212 

421 
PHAR 420 3 - 1 دراسة حاالت في حرائك االدویة PHAR نأو متزام 

422 
PHAR 322 - 2 2 علم األوبئة واإلقتصاد الصیدالني PHAR 

423 
PHAR 320 - 2 2 مستحضرات التجمیل PHAR 

430 
PHAR ) ساعة معتمدة 120انھاء  40 - 3 )اسابیع 8تدریب صیدالني میداني 

431 
PHAR ) 333 - 3 3 )1علم المداواة PHAR 

432 
PHAR ) 431 - 3 3 )2علم المداواة PHAR 

532 
PHAR 3 3 علم السموم - PHAR 330 + PHAR  333 

533 
PHAR 333 - 2 2 علم المناعة واألمصال الصیدالني PHAR 

440 
PHAR 422 - 3 3 التسویق الصیدالني PHAR 

441 
PHAR 

 باألدویة الطبیعیة والطبالعالج 
 PHAR 311 - 3 3 البدیل

510 
PHAR 411 - 3 3 تصمیم األدویة PHAR 

520 
PHAR 420 - 2 2 أنظمة إیصال الدواء للجسم PHAR 

523 
PHAR 320 - 3 3 تكنولوجیا الصیدلة المتقدمة PHAR 

530 
PHAR 432 - 3 3 علم المداواة السریري PHAR 

540 
PHAR 3 3 الحیویة الصیدالنیة التقنیة - PHAR  330 

541 
PHAR 3 3 البحث والتطویر في الصیدلة - PHAR 420 
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ساعات معتمدة من مساقات كلیة  الصیدلة  )9(على الطالب اختیار مساقات بما یعادل  التخصص أالختیاریة متطلبات

 االختیاریة كما ھو مبین في الجدول: 

رمز ورقم 
الساعات  اسم المادة المادة

 المعتمدة

الساعات 
 المتطلب السابق األسبوعیة

 عملي نظري
PHAR 

314 
ء مواضیع مختاره في الكیمیا
 PHAR 312 - 3 3 التحلیلیة و التحلیل اآللي

413 
PHAR 1 1 ندوة في الصیدلة - PHAR 433 

424 
PHAR 

الشؤون التنظیمیة الصیدالنیة و 
 PHAR 322  3 3 الجودة

PHAR 
425 

السیاسة الصحیة ومتطلبات تداول 
 3 3 األدویة

 - PHAR 440 

433 
PHAR 333 - 2 2 علم الوراثة الدوائي PHAR 

434 
PHAR 3 3 الرعایة الصیدالنیة - PHAR 333 

435 
PHAR 333 - 2 2 أدویة بدون وصفة طبیة PHAR 

442 
PHAR 330 - 3 3 ثباتیة الدواء PHAR 

443 
PHAR 2 2 نظم المعلومات الصیدالنیة - PHAR431 

444 
PHAR 3 3 تسجیل وقبول األدویة - PHAR 422 

445 
PHAR 3 3 ةالملكیة الفكریة الصیدالنی - PHAR 322 

446 
PHAR 2 2 مھارات اإلتصال في الصیدلة - PHAR 440 

PHAR 
 PHAR 523 - 3 3 المحاسبة واإلدارة الصحیة 521

522 
PHAR 3 3 موضوعات مختارة في الصیدلة - PHAR 411 

PHAR 
 PHAR 520 - 3 3 إقتصاد صیدالني متقدم 524

531 
PHAR 2 2 قدمةالمت الحیویة الصیدالنیة التقنیة - PHAR 540 

PHAR 
 PHAR 322 - 2 2 أخالقیات وتشریعات صیدالنیة 542

PHAR 
 PHAR 322 - 2 2 تسویق الخدمات الصحیة 543
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  قسم العلوم الصیدالنیة أعضاء ھیئة التدریس في 

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 massadeh@yu.edu.jo هدكتورا استاذ عدنان محمد عبدالكريم مساعده

 dimabals@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ديما علي عليان البلص
 yazan.a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد يزن حسين احمد عكام

 derar.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ضرار محمد ابراهيم العمري
 alaaj@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عالء احمد علي الجبالي

 Hassan.Alhmoud@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد حسن علي مصطفى الحمود
 alaa.qudah@yu.edu.jo ماجستير مدرس االء محمد مصطفى القضاة
 lorca@yu.edu.jo ماجستير مدرس لوركا اسامه يوسف الزعبي
 yasmin@yu.edu.jo ماجستير مدرس ياسمين محمد حسين حمزات

 hananb@yu.edu.jo ماجستير مدرس علي البطاينةحنان عبدالفتاح 
 

  

  قسم الممارسات الصیدالنیة أعضاء ھیئة التدریس في 

 البرید_االلكتروني المؤھل_العلمي الرتبھ االسم
 rasha.arabyat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رشا محمود رضوان عربيات

 alaa.yehya@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد االء مخيمر صالح يحيى
 Osama.Yousef@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد اسامه يوسف عبدالرحمن ابو الرب

 g.altaani@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد غيث محمد يوسف الطعاني
 nusair@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد بسام محمد نصير
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  عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
لتتولى تنظیم شؤون البحث العلمي  1977ادة البحث العلمي والدراسات العلیا في األول من حزیران عام انشئت عم

تقوم العمادة بتقدیم التسھیالت الالزمة لمتابعة المستجدات المتعلقة بالبحث العلمي بما یتناسب  .والدراسات العلیا في الجامعة

بالتنسیق ما بین الباحثین من اعضاء الھیئة التدریسیة والدوائر االداریة فیما  مع احتیاجات المجتمع المحلي. كما تقوم العمادة

  یتعلق بمشاریعھم البحثیة وازالة العوائق التي قد تعترضھا.

ادل         ي وتب ث العلم االت البح ي مج ة ف ة المحلی ة واالكادیمی د العلمی ع المعاھ اون م ى التع أتھا عل ذ نش ادة من ت العم ا دأب كم

  خاصة فیما یتعلق بتقییم البحوث والرسائل الجامعیة. ،تالمشورات والخبرا

  .ھذا وقد ساھم في تطویر العمادة منذ تأسیسھا نخبة من االساتذة المتمیزین الذین اسھموا باثراء مسیرة البحث العلمي

  ویتولى متابعة شــــؤون العمادة مجلسان یرأسھما عمید البحث العلمي والدراسات العلیـــا ھما: 

  البحث العلمي و مجلس الدراسات العلیا.مجلس 

  وتضم العمادة ثالثة اقسام ھي:

  

  قسم البحث العلمي: 

ة دوره          ى تأدی ة عل ذ البدای م من د حرص القس ا، وق یتولى مسؤولیة تنظیم شؤون البحث العلمي في الجامعة ومتابعتھ

ل مستوى مم            ى أفض ھ إل ي ب ث العلمي وتطویره والرق ل وجھ للنھوض بالبح ات     على أفض ن ضمن الظروف واإلمكانی ك

ي    المتاحة. ویقوم القسم بتنظیم البحث العلمي وتشجیعھ ودعمھ ومتابعة نشره وتطبیق نتائجھ بما یؤدي إلى خدمة المجتمع ف

  مختلف میادین المعرفة.

المیة والمؤسسات كما یقوم القسم بتبادل المعلومات في مجال البحث العلمي بین الجامعة والجامعات األردنیة والعربیة والع

  البحثیة ذات العالقة وكذلك إعداد وتوثیق اإلحصاءات والتقاریر الدوریة فیما یتعلق بمجال البحث العلمي في الجامعة. 

  

  قسم النشر: 

ن               در ع ي تص ة الت ة المحكم دوریات العلمی ة وال ا: نشر المجالت العلمی ي محورین أولھم م ف وتتمثل مھام ھذا القس

ة   ة مجل اثأالجامع ة      بح یة ومجل یة والھندس وم االساس لة العل وك/ سلس انیة    أالیرم وم االنس لة العل وك وسلس اث الیرم بح

واالجتماعیة، اضافة الى إصدار المجالت االردنیة العلمیة العالمیة المحكمة والموطنة في جامعة الیرموك بدعم من صندوق 

  دعم البحث العلمي وزارة التعلیم العالي وھي:

  في العلوم التربویة.المجلة االردنیة  

 .المجلة االردنیة في الكیمیاء 

  .المجلة االردنیة في الفیزیاء 

 .المجلة االردنیة لللغات الحدیثة وآدابھا 

 .المجلة االردنیة للریاضیات واالحصاء 

 .المجلة االردنیة للفنون 

  ة والعاملین في الجامعة.وثانیھما: نشر الكتب والكتب المترجمة والتقاریر والنشرات العضاء الھیئة التدریسی
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  قسم الدراسات العلیا:

  یشرف القسم على تنفیذ التعلیمات المتعلقة بالدراسات العلیا ضمن االجراءات التالیة: 

  قبول الطلبة بالتعاون مع االقسام االكادیمیة في الجامعة ومتابعة مسیرتھم الدراسیة.

 العلیا وكذلك تعدیل الخطط الدراسیة المقدمة من االقسام االكادیمیة. التوصیة لمجلس العمداء بانشاء برامج جدیدة للدراسات

 الخطط الدراسیة وتطویرھا في ضوء توصیات مجالس االقسام والكلیات في الجامعة.

 منح الجرایات التدریسیة والبحثیة للطلبة المتفوقین.

  .اقتراح تعدیالت للتعلیمات المتعلقة بالدراسات العلیا في ضوء المستجدات

  

ا والبحث      مالحظة: ات العلی ل الدراس للمزید من المعلومات عن عمادة البحث العلمي والدراسات العلیا یـُرجى مراجعة دلی

  العلمي وموقع العمادة.

  

http://graduatestudies.yu.edu.jo 

Scientificresearch.fac@yu.edu.jo  

  2460/2071فرعي  0096227211111  ھاتف  
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  عمـادة شــؤون الطـلبة

ة    تضطلع عمادة شؤون الطلبة في الجامعة بدوٍر كبیٍر وممیز في تحقیق رسالة الجامعة باعتبار الطلبة محور العملی

ة واألكادی       ة النفسیة واالجتماعی ا المختلف اء شخصیاتھم بجوانبھ ي     التعلیمیة والتربویة، فتھتم في بن اجھم ف ة، وتسعى إلدم می

  المجتمع الجامعي من خالل أنشطتھا المتنوعة والھادفة لترسیخ قیم الدیمقراطیة والمواطنة الصالحة لدیھم.

وتعمل العمادة كھمزة وصل بین الطلبة ووحدات الجامعة المختلفة من جھة والمجتمع المحلي من جھٍة أخرى، حیث 

الجامعة لممارسة نشاطاتھم وھوایاتھم الریاضیة واالجتماعیة والثقافیة والفنیة على  توفر المرافق والظروف المناسبة لطلبة

  مدار العام الدراسي.

وتتنوع خدمات العمادة وأنشطتھا لتشمل تنظیم المھرجانات الثقافیة والفنیة والریاضیة التي تصقل ھوایات ومواھب 

وتنظیم المعارض احتفاًء بالمناسبات الوطنیة المختلفة، إضافة لتقدیم الطلبة لترفدھا إلى المجتمع المحلي، وإقامة االحتفاالت 

ى     امتھم واإلشراف عل الخدمات اإلرشادیة الفردیة والجماعیة للطلبة، ورعایة الطلبة الوافدین من عرٍب وأجانب وتأمین إق

  أنشطتھم.

ة، وال  ي،     تضم العمادة أربع دوائر ھي: النشاط الثقافي والفني، والخدمات الطالبی اط الریاض ة، والنش ة الطالبی رعای

  إضافة للدیوان ومكتب صندوق الملك عبد اهللا الثاني للتنمیة/ للتأھیل الوظیفي.

  دائـرة النشـاط الثقافـي والفنــي

ة وإشراكھم       1992أنشئت الدائرة عام  ة لصقل شخصیات الطلب بھدف إعداد وتنظیم األنشطة الثقافیة والفنیة الھادف

  یاة الجامعیة لیكونوا بناة المستقبل وغده المشرق.بفاعلیة في الح

ة       ر الجامع ة ودوائ ادة شؤون الطلب تتولى الدائرة إصدار صحیفة "طلبة الیرموك" المتخصصة بتغطیة نشاطات عم

راج وتعتبر مختبر تدریبي للطلبة في المجال اإلعالمي، وتتبنى مواھب الطلبة وإبداعاتھم المختلفة، وتعنى بإعداد ومتابعة إخ

رآن               ظ الق االت حف ي مج ة ف ة الجامع ة لطلب ة والفنی ابقات الثقافی نابل"، وتنظیم المس ة "الس اب السنوي للجامع وطباعة الكت

الكریم، والقصة القصیرة، والشعر، والمقال والتحقیق الصحفي، وكتابة المسرحیة، وفن الرسم التشكیلي، وفن الكاریكاتیر، 

  ردي والجماعي، والعرض المسرحي، والتصویر الفتوغرافي.والخط العربي، والغناء والعزف الف

وتشرف الدائرة على األنشطة الفنیة والترویحیة، حیث تحیي الفرق الموسیقیة والفلكلوریة للعمادة الحفالت الفنیة في 

والفلكلور األردني الجامعة وتشارك في الفعالیات المختلفة التي تدعى إلیھا داخل المملكة وخارجھا لتقدیم التراث الموسیقي 

یم      ة وتنظ ارض الفنی ة المع اء وإقام زف والفسیفس تودیوھات الخ امعي واس م الج ى المرس ًا عل رف أیض ز، وتش كل ممی بش

  البطوالت الخاصة باأللعاب الترویحیة "الشطرنج، والبلیاردو، وتنس الطاولة".

ة، والرحالت الداخلیة والخارجیة، والمشاركة في كما تشرف على نشاطات اتحاد طلبة الجامعة واألندیة الطالبیة في العماد

  تنظیم حفالت تخریج طلبة الجامعة.

  وتنفذ برنامج "اعرف وطنك" لتنمیة الوالء واالنتماء لدى الطلبة بإطالعھم على معالم النھضة الشاملة التي تشھدھا المملكة.

  لفني، والھیئات الطالبیة، والتصویر واألرشفة.وتضم الدائرة أربعة أقسام ھي: النشاط الثقافي واإلعالمي، والنشاط ا
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  دائــرة الخـدمــات الطـالبیـة

ة             1984أنشئت الدائرة عام  وفیر خدمات الرعای دائرة ت ولى ال ث تت ة األساسیة، حی دیم الخدمات الطالبی ى بتق وتعن

ة والقروض    الصحیة والتأمین للطلبة واستكمال اإلجراءات الخاصة بتقدیم الحوافز للطلبة المشاركین  في األنشطة الجامعی

  والمنح والتشغیل والمساعدات التي تقدمھا وزارة التعلیم العالي للطلبة المحتاجین.

كما تتولى إعداد ملف المعلومات األساسیة المحوسب لكل طالب وإصدار الھویات الجامعیة، وشھادات إثبات النفقة 

صنادیق البریدیة، وتوفیر سكن خارجي للطالبات وإدارتھ واإلشراف الخاصة وحسن السلوك، إضافة لمتابعة االشتراك في ال

  علیھ، وإصدار دلیل الطالب في كل عام جامعي.

  تضم الدائرة أربعة أقسام ھي: التأمین، وأحوال الطلبة، والقروض والمساعدات، وإسكان الطالبات.

  دائــرة الرعایـة الطالبیــة

ة     أنشئت الدائرة حرصًا من الجامعة على تط دائرة رعای ولى ال ا، فتت ویر األداء الخدمي والوظیفي واإلبداعي لطلبتھ

ًا،                ًا واجتماعی م أكادیمی ة لھ ة الجاذب ة الجامعی وفیر البیئ ة، وت اة الجامعی ي الحی دماج ف ى االن اعدتھم عل دین ومس الطلبة الواف

  جنسیة عربیة وأجنبیة. 45ین من طالب وطالبة وافد 3000واستقطاب الطلبة العرب واألجانب، حیث یدرس في الجامعة 

ة        ة والتربوی االت الدراسیة واالجتماعی ي المج ة ف وتتولى الدائرة تقدیم الخدمات اإلرشادیة الفردیة والجماعیة للطلب

ة    ة ومتابع واألسریة والنفسیة والمھنیة من خالل وسائل مدروسة، مع الحرص على المحافظة على خصوصیة قضایا الطلب

ة          مشكالتھم وحلھا و ة الطلب ام متابع ا تضطلع بمھ دھا، كم دین وتجدی ة الواف ة للطلب استكمال إجراءات الحصول على اإلقام

ات     دة بیان وفیر قاع الخریجین والتواصل معھم وتزوید المؤسسات العامة والخاصة بأسمائھم والتخصصات التي تطلبھا، وت

  متطورة عن الخریجین وسوق العمل األردنیة والعربیة.

ك        واستحدثت ا جیل والدراسة وذل ول والتس ي إجراءات القب اعدتھم ف لدائرة قسمًا لرعایة الطلبة المعوقین بھدف مس

بتكلیف فریق من الطلبة لمساعدتھم في التنقل داخل الحرم الجامعي وتنظیم األنشطة الثقافیة والریاضیة والفنیة إلدماجھم في 

  م لتسھیل حركتھم داخل حرم الجامعة.المجتمع الطالبي، ومتابعة تنفیذ اإلنشاءات الخاصة بھ

  وتضم الدائرة أربعة أقسام ھي: رعایة الطلبة الوافدین، وشؤون الخریجین، واإلرشاد النفسي، ورعایة الطلبة المعوقین.

  دائــرة النشـاط الریاضـي

ة و        1992أنشئت الدائرة عام  كرات التطوعی ة األنشطة الریاضیة والكشفیة والمعس ذ كاف ائزة   وتتولى تنفی رامج ج ب

سمو األمیر الحسن للشباب، حیث تضع الدائرة الخطط الفصلیة والسنویة لھذه النشاطات وآلیة تنفیذھا بالتعاون مع الجھات 

  المعنیة.

ذھا بالتنسیق مع         ى تنفی ة وتشرف عل ة بالجامع كما تضع خطط التدریب الریاضي للطلبة والفرق الریاضیة الخاص

یی  دربین الریاض رفین والم رق        المش توى الف ویر مس دائرة لتط دھا ال ي تعتم توى الت ارات المس ط اختب الل خط ن خ ن، وم

  والالعبین، للحصول على المراكز المتقدمة في مختلف الفعالیات الریاضیة التي تشارك بھا.
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د ال   ي لرف فرق  وتنفذ الدائرة اختبارات التفوق الریاضي الخاصة بقبول الطلبة في الجامعة على نظام التفوق الریاض

ة،              اب الریاضیة المختلف ي األلع ة ف ة والدولی افة لتنظیم البطوالت المحلی ة، إض ة بعناصر ذوي موھب الریاضیة في الجامع

  والمشاركة في البطوالت التي تدعى إلیھا محلیًا وعربیًا ودولیًا.

الجامعة ومن المجتمع وتعقد الدائرة الندوات الریاضیة المتخصصة في التدریب للمشرفین والمدربین الریاضیین في 

ة        توى الجامع ى مس یة عل ابقات الریاض والت والمس نظم البط ا ت دیھم، كم ي ل دریب الریاض اءة الت ع كف د رف ي بقص المحل

  والجامعات األردنیة.

وتتولى الدائرة تشكیل مجموعات الجوالة والجواالت وتنظیم وتنفیذ المناھج والمسابقات الكشفیة وإقامة المعسكرات 

الكشفیة، والدورات التدریبیة وفرق العمل التطوعي، واإلشراف على برنامج جائزة سمو األمیر الحسن للشباب، والتجمعات 

  كما تشارك بتنظیم حفالت تخریج طلبة الجامعة.

  وتضم الدائرة ثالثة أقسام ھي: التدریب الریاضي، والتنظیم الریاضي، والمعسكرات والجوالة.

  

  ثانـي للتنمیة/ للتأھیل الوظیفيمكتب صندوق الملك عبد اهللا ال

أنشىء مكتب صندوق الملك عبد اهللا الثاني للتنمیة/ للتأھیل الوظیفي في عمادة شؤون الطلبة انسجامًا مع التوجیھات 

الملكیة السامیة بضرورة إیجاد اآللیات المناسبة لتواصل فئة المبدعین والمتمیزین من طلبة الجامعات مع مؤسسات المجتمع 

، حیث یعتبر مكتب الصندوق حلقة تواصل بین المجتمع الطالبي ومؤسسات القطاع الخاص وھیئات المجتمع المدني المدني

  محلیًا وإقلیمیًا.

ویھدف إلى تقدیم خدمات اإلرشاد الوظیفي والمشورة الفنیة للطلبة في مجاالت مھارات اإلتصال وطرق الحصول   

  خریجي الجامعة. على فرص العمل، بما یعزز الفرص التسویقیة ل
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  ةـــز العلميـــاملراك
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  اتــب واملعلومــز الحاســمرك

  -لیتولى مھمة تقدیم الخدمات التالیة:1979أنشيء مركز الحاسب والمعلومات عام 

 برمجة أنظمة المعلومات الحاسوبیة لوحدات الجامعة المختلفة وإدامتھا وتطویرھا لتلبي احتیاجات العمل.  

    ) ة ة اإللكترونی ویر البواب ة وتط ة (      Portalإدام ع الجامع دخول لمواق ة ال كل بواب ي ُتش ة الت ) WebSites) للجامع

  ) المتعددة. e-Servicesوللخدمات االلكترونیة (

 .تشغیل وإدامة أجھزة الخوادم الرئیسیة ووحدات تخزین بیانات الجامعة الرئیسیة وتحدیثھا وتطویرھا بشكل دائم  

 دمات الدعم الفني إلدامة عمل أجھزة الحواسیب الشخصیة وتوابعھا.تقدیم خ  

          دریس ة الت اء ھیئ ب أعض ة ومكات رات الجامع ع مختب ت لجمی ة اإلنترن وفیر خدم ة وت بكة الجامع ة ش غیل وإدام تش

  والموظفین. 

 ة رانیا للدراسات تقدیم خدمات التدریب واالستشارات في حقول أنظمة الحاسبات والمعلومات بالتنسیق مع مركز الملك

  األردنیة وخدمة المجتمع.

 ) احتضان مركز امتحانات الرخصة الدولیة في استخدام الحاسوبICDL.المعتمد من الیونسكو (  

  

ویقوم مركز الحاسب بشكل دائم ومستمر بوضع المواصفات الفنیة لألنظمة الحاسوبیة، وأجھزة ومعدات الشبكات،  

زة الح   ات وأجھ ات والتطبیق دات       والبرمجی ال وح ة أعم ا طبیع ي تتطلبھ ة الت ا المختلف ا وملحقاتھ واسیب الشخصیة وتوابعھ

ة           ة و لجن اءات المركزی ة العط ن لجن ة ع ة المنبثق ان الفنی ي اللج ومرافق الجامعة المختلفة. ویشارك العاملون في المركز ف

  واألجھزة والمعدات.المشتریات التابعة لدائرة اللوازم لدراسة عروض شراء تلك األنظمة والبرمجیات 

  وینفذ المركز ھذه المھام والواجبات من خالل األقسام التالیة:

قسم الدیوان، وقسم البرمجة األكادیمیة، وقسم البرمجة اإلداریة، و قسم إدارة أنظمة المعلومات، و قسم ضبط الجودة، وقسم 

  أنظمة الحاسوب والشبكات.

  -ویتطلع المركز إلى:

 لجامعة، وتصمیم أنظمة برامج جدیدة باستخدام قواعد البیانات (استكمال تطویر أنظمة اOracle .(  

 ) تأسیس وشراء وحدة تخزین جدیدة إضافیةOnline Data Replication      ان آخر ي مك ة ف ة الحالی ) لبیانات الجامع

  في الجامعة.

 ) توفیر خدمة الدخول الموحدSingle Sign Onة المختلفة.) ألنظمة وخدمات مركز الحاسب االلكترونی  

 ) شراء نظام خوادم ووحدة تخزین حدیثةCluster and SAN Storage لتلبیة متطلبات واحتیاجات الجامعة الحالیة (

  والمستقبلیة.

 .إعداد نسخة موقع الجامعة اإللكتروني باللغة اإلنجلیزیة  

  

computer.center@yu.edu.jo 

    2551فرعي  0096227211111ھاتف 
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  مركز اللغات

اآلف طالب وطالبة من  6وھو من اكبر المراكز في الجامعة حیث یخدم ما یقارب  1979نشىء مركز اللغات سنة أ

مختلف التخصصات فصلیاً بھدف تحسین أداء الطلبة في اللغة اإلنجلیزیة وإكسابھم مھاراتھا المختلفة. یقوم المركز بتدریس 

ًا لمستویاتھم    مساق ا وفق یین إجباریین في اللغة اإلنجلیزیة في مستوى البكالوریوس، قد یعفى الطلبة من احدھما أو أثنین منھ

ة     ارات اللغ ف مھ ي مختل اقات ودورات ف ذه المس اندة لھ ًا دورات مس ز أیض د المرك توى. ویعق ان المس ي امتح ائجھم ف ونت

ة           اإلنجلیزیة مثل دورات امتحان التوفل المحلي  ة وخدم ات األردنی ا للدراس ة رانی ع مركز الملك اون م ك بالتع دولي وذل وال

  والمؤسسات الحكومیة والخاصة. المجتمع من أجل خدمة أبناء المجتمع المحلي

خالل   یعمل المركز منذ بدایة الثمانیات على تقدیم برنامج اللغة العربیة للناطقین بغیرھا ویتم تنفیذ ھذا البرنامج من

فرجینیا الصیفي الذي  –دولیة مع مؤسسات أجنبیة أكادیمیة حكومیة وخاصة، ومن أھمھا برنامج جامعتي الیرموك اتفاقیات 

وتا            ات مینیس ع جامع اون م ذھا بالتع تم تنفی رى ی رامج أخ اك ب ي األردن وھن ب ف ة لألجان ة العربی رامج اللغ دم ب ن أق د م یع

ة       وریتشموند وتكساس الباوسو وعدد من الجامعات األوربی رامج اللغ ى ب افة إل ة للدبلوماسیین، إض ة، وبرنامج اللغة العربی

  العربیة للطلبة المالیزیین بالتعاون مع عدد من الجامعات في مالیزیا إضافة إلى برامج للطلبة من كوریا وتایوان.

درس             ویتم ذلك م ی ن ث ان مستوى وم ى امتح ة إل ا بدای جلین فی ة المس ب  من خالل عدة مستویات یخضع الطلب الطال

  المھارات األساسیة المختلفة: القراءة والكتابة والمحادثة واالستماع وكذلك اللغة العربیة ألغراض خاصة. 

قام المركز بحوسبة امتحان المستوى وامتحانات المساقات اإلجباریة لضمان سرعة إستخراج النتائج للطلبة وضمان 

  الحیاد التام في قیاس أداء الطلبة وتقویم تحصیلھم.

یطمح المركز إلى تطویر برامج اللغة العربیة للناطقین بغیرھا وتوسعة عالقاتھ مع الجامعات المحلیة واألجنبیة كما 

  یعمل المركز لتعزیز دوره وتكثیف نشاطاتھ التي تنسجم مع أھداف وفلسفة الجامعة.

  

languages.cen.edu.jo  

  2251/ 4151فرعي  0096227211111ھاتف 
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  درس في المركزدورات التي تال

  متطلب سابق  الساعات المعتمدة  اسم المساق  رمز المساق
  -  3  مھارات لغة إنجلیزیة إستدراكي  099ل.ز 
  99ل.ز   3  مھارات لغة أنجلزیة  101ل.ز 
  -  3  ) لطلبة الدراسات العلیا1مستوى إنجلیزي (  402ل.ز 
  402ل.ز   3  ) لطلبة الدراسات العلیا2مستوى إنجلیزي (  403ل.ز 

  
  دورات لغة عربیة للناطقین بغیرھا

  مستوى اول العربیة للمبتدئین -

  مستوى ثاني المستوى االدنى -

  المتسوى االعلى 3مستوى  -

  المستوى المتقدم 4مستوى  -

  العربیة ألغراض خاصة 5مستوى  -

  المحادثة العربیة -
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  أعضاء ھیئة التدریس في مركز اللغات
 رونيالبرید_االلكت المؤھل_العلمي الرتبھ االسم

 drsakash@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك صياح محمد النايف العكش
 omarokasha@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عمر يوسف عكاشه حسن
 rsaljarrah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك رشيد سليم المفلح الجراح

 halah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد هاله فايز فارس الحمد
 dima.h@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ما علي محمد حجازيدي

 ahlamm@yu.edu.jo ماجستير استاذ مساعد احالم واصف قاسم مسعد
 anatour@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد امل شحاده علي الناطور

 saharmad@yu.edu.jo ماجستير استاذ مساعد سحر محمد شريف الجاداهللا
 safa_s@yu.edu.jo ماجستير استاذ مساعد لشريدهصفاء شريف كليب ا

 linda@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد لينداء عبدالرحمن راضي عبيد
 halimah.salleh@yu.edu.jo ماجستير مدرس حليمه صالح مصطفى ابوالعسل

 maramf@yu.edu.jo ماجستير مدرس مرام مفيد فالح العبداهللا
 asma.alheeh@yu.edu.jo ماجستير مدرس حيحاسماء عبدالسالم اسماعيل ال

 rijan.o@yu.edu.jo ماجستير مدرس ريجان عبده حسن عبيدات
 nadiam@yu.edu.jo ماجستير مدرس ناديه موسى سليمان الذياب
 sawsand@yu.edu.jo ماجستير مدرس سوسن احمد جبر الدرايسه

 saleem@yu.edu.jo ماجستير مدرس خالد سعيد محمد السعيد
 meera.hijazi@yu.edu.jo ماجستير مدرس ميره عبدالرحمن محمد الحجازى

 emadcorner@yu.edu.jo ماجستير مدرس عماد صالح محمود عوض
 dghazaleh@yu.edu.jo ماجستير مدرس دياال حاتم صديق ابوغزاله
 banan.k@yu.edu.jo ماجستير مدرس بنان محمد عبداهللا القرعان

 manarasqalan@yu.edu.jo ماجستير مدرس سقالنمنار محمد محمود ع
 sumayahfk@yu.edu.jo ماجستير مدرس سميه فؤاد سليم خصاونه

 salemsaadeh81@yu.edu.jo ماجستير مدرس سالم مصطفى حسين سعاده
 kettaneh@yu.edu.jo ماجستير مدرس فخرى صالح سعيد عبدالقادر

 abdullahamer@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبداهللا عامر مصطفى البركات
 mom-has@yu.edu.jo ماجستير مدرس هاشم عوض حسين المومني
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  مركز دراسات الالجئني والنازحني والهجرة القسرية

ازحین والھجرة                 ین والن ات الالجئ ئ مركز دراس م أنش ن طالل المعظ ن ب ر الحس ي األمی مو الملك احب الس ن ص بتوجیھ م

ة الیرموك، وق   م (   القسریة بجامع الي رق یم الع س التعل رار مجل ب ق ز بموج س المرك اریخ 1396د تأس ، 28/7/1997) بت

 .12/7/1992والمركز ھو امتداد لبرنامج دراسات الالجئین والنازحین الذي تأسس في الجامعة بتاریخ 

  ویھدف المركز إلى مایلي:

  ة   إجراء وتشجیع إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بقضایا اللجوء والنزوح اھرة عالمی التي تتفاقم یوما بعد یوم، كظ

 تؤثر على األرض واإلنسان.

       دأ د ب ة، وق اقتراح تدریس مساقات تتعلق بالھجرة القسریة في الجامعة كمتطلبات اختیاریة في الخطط الدراسیة للطلب

 .1997/1998 المركز فعلیا بتدریس مساق "السكان الالجئون والنازحون" لطلبة الجامعة بدایة العام الدراسي

 تنمیة الوعي واإلدراك بقضایا اللجوء والنزوح التي أصبحت تبعاتھا المتعددة تؤثر على البشریة جمعاء. 

 إصدار النشرات والمطبوعات الخاصة بالھجرات القسریة، وتبادلھا مع مراكز البحث المشابھة في العالم. 

 ضایا اللجوء والنزوحعقد المؤتمرات والندوات حول مختلف القضایا ذات العالقة بق. 

 تدریب كوادر محلیة وإقلیمیة عاملة في مجال رعایة الالجئین لتكون قادرة على مجابھة األحداث الطارئة.  

  

refuge@yu.edu.jo 

     3603فرعي  0096227211111ھاتف 
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 االعتماد وضمان الجودةمركز 

ة التدریسیة     2012یر األكادیمي في العام تأسس مركز الجودة والتطو ز تطویر أداء الھیئ ، حیث كان یسمى قبل ذلك بمرك

نة  ذ س الجودة    2003من ة ب ة المتعلق تراتیجیة للجامع ة اإلس ذ الخط دء تنفی ع ب ز م مى المرك دیل لمس ذا التع زامن ھ د ت ، وق

ون       واالعتماد األكادیمي، حیث جاء المركز لإلسھام الفاعل في تحقیق أھداف ا  ا، لیك التھا ورؤیتھ ن رس ة م ة المنبثق لجامع

 مركزًا یجمع بین الجودة واالعتماد والتطویر األكادیمي.

ل    ویسعى المركز ألن یكون مصدرًا رئیسًا لمبادرات التطویر األكادیمي؛ ووسیطًا فاعًال لتطبیق معاییر ضمان جودة العم

ق          األكادیمي في الجامعة؛ ومساھمًا في عملیات التطویر وال  ة تحق ات فاعل ن خالل تطویره آلی امعي م ي الج یم المؤسس تقی

  معاییر ضمان الجودة األكادیمیة واإلداریة في التعلیم الجامعي على المستوى المحلي واإلقلیمي والعالمي.

ادة ع      ا، وقی اییر الجودة، ونشر ثقافتھ ة  ویعمل المركز على تعزیز مكانة جامعة الیرموك من خالل الوفاء بمتطلبات مع ملی

ة                ي نوعی دولي ف ي وال ع المحل ة المجتم ز ثق ى تعزی ؤدي إل ا ی ادیمي واإلداري، مم امعي األك ألداء الج التحسین المستمر ل

ق   الخریجین وفقًا لمعاییر أداء محددة وواضحة، ومن خالل وضع الخطط الالزمة لدعم الھیئة التدریسیة في الجامعة لتحقی

  ، وخدمة المجتمع.أھداف التعلیم والتعلم، والبحث العلمي

  

fdc_center@yu.edu.jo  

     3660فرعي  0096227211111ھاتف 
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 رانيا للدراسات األردنية وخدمة املجتمع ةمركز امللك

ة و  م وذلك بعد أن تم دمــج: مركز الدرا2006آب  28ھو أحـد المراكز العلمیة في الجامعة، حیث تأسس في  سات األردنی

داهللا              ا العب ة رانی ة الملك احبة الجالل م ص ـم توشیح المركز باس د ت ة المجتمع، وق ارات وخدم ًا   ، مركز االستش ًا وإیمان عرفان

ـراد          ار ألف ي واالزدھ ـباب الرق ل أسـ وفیر ك ـل ت ن أج بدورھا الجلیل في خدمة قضایا الوطن والمواطن وعملھا الدؤوب م

 .المجتمع ومؤسـســـاتھ

دریب    و ن ت ادین م ع المی ي جمی زة ف ة متمی ي ذات نوعی ي واإلقلیم ع المحل ة للمجتم دیم خدم ى تق ز عل ة المرك تنطوي رؤی

ل الخدمات للمواطن      دیم أفض واستشارات ودراسات لتغطي جمیع قضایا المجتمع المحلي والعربي. ویتطلع المركز إلى تق

تأتى ذلك من خالل التوظیف الكامل للقدرات واإلمكانات واالستغالل األردني والعربي وإكسابھ المھارات الفنیة والعلمیة وی

 .األمثل للموارد المالیة والبشریة في الجامعة

ة ھذه المشكالت         ى طبیع ي ولوقوف عل ویھدف المركز كذلك إلى دراسة القضایا االستراتیجیة التي تواجھ المجتمع األردن

 .عیة ..الخ) وأسالیب معالجتھاوالمعوقات سواء كانت (سیاسیة، اقتصادیة، اجتما

دریب     ن ت ادین م ع المی ي جمی زة ف ة متمی ي ذات نوعی ي واإلقلیم ع المحل ة للمجتم دیم خدم ى تق ز عل ة المرك وتنطوي رؤی

ل الخدمات للمواطن      دیم أفض واستشارات ودراسات لتغطي جمیع قضایا المجتمع المحلي والعربي. ویتطلع المركز إلى تق

بھ المھارات الفنیة والعلمیة ویتأتى ذلك من خالل التوظیف الكامل للقدرات واإلمكانات واالستغالل األردني والعربي وإكسا

 .األمثل للموارد المالیة والبشریة في الجامعة

ة ھذه المشكالت         ى طبیع ي ولوقوف عل ویھدف المركز كذلك إلى دراسة القضایا االستراتیجیة التي تواجھ المجتمع األردن

 .كانت (سیاسیة، اقتصادیة، اجتماعیة ..الخ) وأسالیب معالجتھا والمعوقات سواء

اعین     ي القط ات ف یقدم المركز االستشارات الفنیة ویلبي االحتیاجات المجتمعیة ویسھم في تأدیة الخدمات المساعدة للمؤسس

دة لك    ة المعتم ق     العام والخاص سواء داخل المملكة أو خارجھا وذلك وفق المعاییر الدولیة والمحلی ل تحقی ن أج امج م ل برن

الكفاءة والفعالیة. تتنوع نشاطات المركز مثل منح درجة الدبلوم (سنة دراسیة واحدة) باإلضافة للدورات المختلفة والمتنوعة 

في جمیع المیادین، ویھتم المركز بتقدیم الدراسات الفنیة واالستشارات ومن األھداف المھمة للمركز القیام ببحوث ودراسات 

ة  داف          علمی ة بأھ ة ذات عالق اءات العلمی دوات واللق ؤتمرات والن یم الم ى تنظ افة إل رھا إض ي ونش ع األردن ن المجتم ع

 .المركــــــز
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  بسمة لدراسات املرأة األردنية ةمريمركز األ
ة األردنیة عن غیرھا من النساء في البلدان األخرى... وتستطیع أن تقدم الكثیر للمجتمع األردني إن توفرت ال تختلف المرأ

 لدیھا ومنحت الفرص المناسبة لتحدث التغییر.

ي      ي ف ع المحل ي المجتم لذا جاء إنشاء مركز األمیرة بسمة لدراسات المرأة األردنیة في جامعة الیرموك، إلشراك المرأة ف

ین العام والخاص مع المرأة في القطاع األكادیمي (بوصفھا معلمة أو طالبة) في تغییر االتجاھات واألنماط السلبیة القطاع

  السائدة عن المرأة األردنیة.

وإنطالقًا من فھم ألھمیة إدماج المرأة جنبًا إلى جنب مع الرجل في العملیة التنمویة الشاملة وفق منھجیة علمیة، ترتكز على 

ة مع        نتائج  ي شریكة فاعل ا الطبیع ا ودورھ ذ مكانتھ البحوث والدراسات العلمیة، والعمل على تمكین المرأة وتأھیلھا، لتأخ

  الرجل، وإتاحة الفرص أمامھا في المجاالت المختلفة، وعلى المستویات كافة.

  .3/1/2011)، تاریخ 2011/1جاء تأسیس المركز بموجب قرار مجلس أمناء الجامعة في جلستھ رقم (

   

  :لرؤیةا 

   المساھمة في بناء مجتمع یتمیز بمزید من التنوع والدیمقراطیة واحترام حقوق االنسان، تتمتع فیھ المرأة بتكافؤ الفرص

 .وسبل التقدم في مختلف مناحي الحیاة

 التطلع نحو ریادة علمیة في مجال البحوث االجتماعیة ودراسات المرأة األردنیة. 

  

 :الرسالة 

 ت وأبحاث علمیةاجراء دراسا. 

 تقدیم خدمات استشاریة. 

 القیادات النسائیة تقدیم برامج تدریبیة تساعد على توفیر الظروف المناسبة لتعزیز قدرات المرأة األردنیة واعداد. 

      ا رتبط منھ ا ی ة م توفیر مناخ علمي مالئم وذلك بتفعیل البحث العلمي وتناول قضایا المجتمع األردني ومشكالتھ وخاص

ة     بالمرأ دریس وصناعة السیاسة االجتماعی ة للوصول ألنسب الحلول، واستثمار الكوادر المتخصصة من أعضاء ھیئة الت

 .وتقویمھا والتواصل مع المخططین وصناع القرار للمساھمة في قیادة التنمیة الشاملة على المستوى الوطني
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  مركز التميز في الخدمات املكتبية للجامعات األردنية الرسمية

تم تأسیس "تجمع مكتبي" إلدارة شبكة معلومات المكتبات الجامعیة الرسمیھ األردنیة باسم مركز التمیز في الخدمات 

األردن) حیث تم إنشاؤه بناء على مذكره تفاھم موقعھ المكتبیة للجامعات األردنیة الرسمیھ ومقره في جامعة الیرموك (اربد، 

رًا للمركز     من جمیھ الجامعات الرسمیھ األردنیة وبموجب خطاب معالي وزیر التعلیم العالي بأن تكون جامعة الیرموك مق

  م. 2004نیسان  27بتاریخ 

ة  وتقوم رسالة المركز على إدارة شبكة معلومات المكتبات الجامعیھ الرسمیھ األردنی ة وتنسیق خدماتھا المختلفھ بغی

تحقیق ترشید النفقات وتنظیم المشاركھ بمصادر المعلومات وتوصید آلیات العمل وأدواتھ بین المكتبات األعضاء في تجمع 

  المكتبات الجامعیھ األردنیھ الرسمیھ.
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  لجامعة الريموك املركز الصحي

، داخل حرم جامعة الیرموك من قبل وزارة 1995أنشي مركز صحي جامعة الیرموك الشامل في شھر نیسان عام 

ة.وبتاریخ       یھم و طالب الجامع ة و منتفع ي الجامع ة    17/7/1997الصحة لتقدیم الخدمات الصحیة للعاملین ف ت اتفاقی أبرم

ین  اون ب ة و   تع ة العالجی دمات الطبی دیم الخ حة بتق داف وزارة الص الة و أھ ا لرس ة الیرموك تحقیق حة و جامع وزارة الص

  الوقائیة لكل مواطن تحت شعار الصحة للجمیع.

  

  5511فرعي  0096227211111ھاتف 
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  ةــــر اإلداريــالدوائ
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  رئــاسة الجامعــةدائرة 
دائرة   ى  ،  1976سنة  أنشئت ال ة عل وم الرئاس ا،   تق ة وتوثیقھ ة الجامع ات  واستكمال إدارة مراسالت رئاس المعلوم

داد       ي إع اھمة ف ذھا، والمس ة تنفی ات الالزمة لصناعة القرارات ومتابع ق       االتفاقی ل، وتوثی رامج العم ة وب ة واألكادیمی الثقافی

ة،      وبرامج العمل وتعمیمھا، وتنظیم المعامالت والمراسالت المتعلق االتفاقیات ي الجامع دریس ف ة الت اء ھیئ ة بترقیات أعض

  مراجعي رئیس الجامعة.  استقبالوتنظیم 

 :الرؤیة

ـة         مجاالت الریـادة والتمیـز فـي ـةً  مرموقـ ـوك مكانـ ـة الیرمـ ـوأ جامعـ ـع؛ لتتبـ ـة المجتمـ التعلیـم والبحـث العلمـي وخدمـ

  .أردنیــاً  وإقلیمیــاً  وعالمیــا

  :الرسالة

الكفــاءات العلمیــة فــي مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة مــن خـالل تقدیــم تعلیــم متمیــز، وإنتــاج بحـث علمـي  إعــداد

ـالل    إبداعـي یخـدم المجتمـع ویسـھم فـي بناء اقتصـاد المعرفـة مـن خـالل إیجـاد بیئـة جامعیـة محفـزة ـن خـ لإلبداع، ومـ

  .لمتطلبــات المجتمــع والتطــور العلمــي واالستجابة ـرحریــة الفكــر والتعبیـ

  :القیم الحاكمة للجامعة

ـق ً  االستراتیجیة یتطلـب نجـاح الخطـة ي  للجامعـة تحدیـد مجموعـة مـن القیـم الحاكمـة التـي تمثـل المنطل ـم   األساس الحاك

ـد        لسـلوكیات أبنـاء الجامعـة كافـة، غیـر أن مجـرد تحدیـد تلـك الق ـال ب ـة، ف ـق الخط ـھ لتحقی ـد ذات ـي ح یـم ال یعـد كافیـا ف

ـاس     ـى أسـ ـرة وإلـ لتلـك القیـم مـن عملیـات تدعیـم مسـتمرة لكـي تتحـول مـن مجـرد شــعارات إلــى أفعــال قویــة ومؤثـ

  .رئیـس للقیـم الحاكمـة للجامعـةالمحـور ال األكادیمي ویمثـل التمیـز .الجامعیــة للمســتویات كافــة للتعامالت متیــن
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 دائرة التنمية والتخطيط

ام     ة ع یس الجامع ذ تأس دائرة من ام  1976أنشئت ال ي ع دتین رئیسیتین ھ   1991، وف ى وح یمھا إل م تقس ب ت ا مكت م

أعید إنشاء الدائرة إثر دمج المكتبین المذكورین،  15/11/1994التطویر اإلداري، ومكتب المعلومات والدراسات. وبتاریخ 

  وتقوم الدائرة بمھام ونشاطات رئیسیة من أبرزھا:

ة و      ائیة ألنشطة الجامع ات اإلحص تصنیفھا  المشاركة في إعداد مشاریع الخطط المستقبلیة للجامعة، وجمع المعلوم

نوي        ر الس دار التقری داد وإص امل، وإع نوي ش ائي س راس إحص ائیة وك رات إحص ي نش دارھا ف ا وإص ا وتحلیلھ وتبویبھ

ة     اء ھیئ راف ألعض بء اإلش ي وع بء التدریس دقیق الع ة وت ة، ومراجع ة واإلداری ة والبحثی ة األكادیمی ازات الجامع إلنج

  جداول تفصیلیة. التدریس في الوحدات األكادیمیة فصلیًا، وإصداره في

ة التعدیالت المقترحة           ھ، ودراس ة وتحدیث داتھا المختلف ة ووح ي للجامع ل التنظیم ومن نشاطات الدائرة دراسة الھیك

ي           ة ف ة والفنی ائف اإلداری ف الوظ ع مشروع وص ة، ووض دات الجامع ام الرئیسة لوح روع وصف المھ ھ، ووضع مش علی

یق م   ھ بالتنس ة تحدیث نیفھا، ومتابع ة وتص رارات   الجامع ات والق ة والتعلیم ة األنظم اركة بدراس ة، والمش ات المعنی ع الجھ

  التنظیمیة النافذة في الجامعة.

داد            ذه الخطط وإع ذ ھ ة تنفی ھ ومتابع ات المختص ع الجھ ك بالتنسیق م المشاركة في إعداد الخطط اإلستراتیجیھ وذل
  جامعھ بما یتالئم والمتطلبات الحالیھ والمستقبلیھ.تقاریر دوریھ عنھا والمشاركھ في العمل على تخطیط وتطویر مرافق ال

ذه         ي وضع محتوى ھ اركة ف ین، والمش ین والفنی ومن مھام الدائرة أیضًا اقتراح البرامج التدریبیة للموظفین اإلداری

النماذج البرامج وفق االحتیاجات الفعلیة ودراسة أسالیب العمل واإلجراءات اإلداریة في الجامعة لغرض تبسیطھا، وتحدیث 

طة        ة األنش یم، وكلف ة التعل ل كلف ة وتحلی اركة بدراس ة والمش دات المعنی ع الوح یق م ة بالتنس اطاتھا المختلف تعملة بنش المس

ادیمي،             دریس والتوسع األك االت الت ي مج ة ف اركة بدراسة أنشطة الجامع ة، والمش دمھا الجامع والخدمات المختلفة التي تق

ل        والعبء الدراسي، وعدد الشعب للمسا ة بعم ائیة ذات العالق اذج اإلحص تبانات والنم ة االس ا. وتعبئ قات وأعداد الطلبة فیھ

  الدائرة والتي ترد إلى الجامعة.

ات              ال البیان ا، وإدخ ات وتصنیفھا وتبویبھ ة لتخزین المعلوم ات الحدیث ة المعلوم ن أنظم دائرة لالستفادة م وتتطلع ال

ات        والمعلومات اإلحصائیة عن الجامعة منذ تأسیسھا ع البیان ھ جمی وافر فی ات تت ك معلوم لیتشكل لدیھا في نھایة المطاف بن

والمعلومات واإلحصاءات الخاصة بالجامعة لتسھیل مھام الباحثین والدارسین في الحصول على المعلومات التي یحتاجونھا، 

  الحقائق واألرقام.وتكون أیضًا مصدرًا رئیسًا ألصحاب القرار التخاذ قراراتھم على أسس سلیمة تستند الى 

  :ھي ثالثة أقساموتضم الدائرة 
  الدراسات والمعلوماتقسم.  
 .قسم التطویر اإلداري  
 قسم الدیوان  
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  القبول والتسجيلدائرة 
دائرة   وم ب ، 1976أنشئت ال ث تق ذ حی ة بدراستھم      تنفی داول المتعلق الھم، وإعداد الج جیلھم وانتق ة وتس ول الطلب راءات قب إج

ة     ات المعنی ع الجھ وامتحاناتھم ومتابعة سیرھم األكادیمي، وإجراءات منح الشھادات للخریجین، وذلك بالتنسیق والتعاون م

  داخل الجامعة وخارجھا. 
  

  المھام التفصیلیة: 

 جراءات قبول الطلبة المستجدین. استكمال إ .1

 استقبال طلبات االنتقال في كل فصل دراسي وتحویلھا للجان المختصة للبت فیھا.  .2

 إعداد الجدول الدراسي لجمیع المساقات والشعب المطروحة في الجامعة لكل فصل دراسي.  .3

 إعداد جدول االمتحانات النھائیة لكل فصل دراسي.  .4

 الطلبة للمساقات واإلنسحاب واإلضافة في كل فصل دراسي. تنظیم وتنفیذ عملیة تسجیل  .5

 متابعة السیر األكادیمي للطلبة من رصد العالمات، واحتساب المعدالت الفصلیة والتراكمیة والخطة الدراسیة.  .6

 إصدار جمیع الوثائق التي یحتاجھا الطلبة باللغتین العربیة واإلنجلیزیة.  .7

تخرجھم لمتطلبات الحصول على الدرجة العلمیة المسجلین لھا وحسب الخطة   التحقق من استیفاء الطلبة المتوقع .8

 الدراسیة، واستخراج قوائم الخریجین، وإصدار الشھادات الخاصة بھم. 

 تزوید الجھات الموفدة بنتائج الطلبة الموفدین على نفقتھا. .9

 أیة مھام أخرى ذات عالقة بطبیعة عمل الدائرة. .10
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  املاليةدائرة ال
ة                 ة واألنظم ات األردنی انون الجامع ًا لق ك قبضھا وصرفھا طبق ي ذل ا ف ة بم وال الجامع ة إدارة أم ة بمھم دائرة المالی تقوم ال

اھا، وتط      ادرة بمقتض رارات الص ة        والتعلیمات والق ق بكاف ي تتعل رامج الت ات واإلجراءات والخطط والب ذ السیاس ویر وتنفی

ة     وال الجامع ة أم األعمال المالیة، باإلضافة إلى اتخاذ كافة االحتیاطات واإلجراءات الالزمة ووسائل الرقابة الكافیة لحمای

  .وسجالتھا المالیة

ة  ومن مھام الدائرة تنظیم السجالت والقیود المحاسبیة للجامعة وف قًا لقواعد محاسبیة سلیمة، وإعداد مشروع موازنة الجامع

  وما تتضمنھ من جداول وبیانات والمعلومات التفصیلیة المتعلقة بھا وفقًا للتعلیمات المعمول بھا،

  .وإعداد سندات الصرف والشیكات آلیًا، وأرشفة المعامالت والكتب الواردة والصادرة آلیًا

داد وتحل دائرة بإع وم ال ا تق ا    كم ة،  وإبالغھ طة الجامع ي أنش ة ف ات الھام ر االتجاھ ي تظھ ة الت ة الدوری اریر المالی ل التق ی

  .للمسؤولین في الجامعة التخاذ القرارات المناسبة

ة،      ي الجامع ة ف األمور المالی وتقوم الدائرة بمتابعة األمور المالیة مع الجھات ذات العالقة، والمشاركة في اللجان المتعلقة ب

  .ویر اإلجراءات المالیة لضبط العمل وتحدیث أسالیب التدقیق الداخليوتتابع تط

ب     ة، والروات ابات العام ة والحس ات، والموازن ندوق، والنفق واردات والص دقیق، وال ي: الت ام وھ ة أقس دائرة ثمانی م ال وتض

  .والضمان االجتماعي، والصنادیق الخاصة، وقسم التكالیف والموجودات الثابتة، والدیوان
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  دائــرة املــوارد البشريـــة
ین         ة ب ي لتنظیم العالق ل المحور األساس ة، وتمث ا   تعد دائرة الموارد البشریة  من وحدات الجامعة الرئیس ة وموظفیھ الجامع

حیث تقوم دائرة الموارد البشریة بالتخطیط والتنظیم واإلشراف على تنفیذ السیاسات المتعلقة باألفراد في الجامعة، وتسعى  

ة التدریسیة        ة وإدارة شؤون الموظفین وأعضاء الھیئ منذ تأسیسھا إلى توفیر العناصر البشریة ذات الكفاءة العالیة والمؤھل

اتھم وحقوقھم وامتیازاتھم وتدریبھم وتطویرھم وتقییمھم وقیاس كفاءاتھم ورفع مستوى األداء الفردي والعام ورواتبھم وعالو

  .في الجامعة، والتحقق من تنفیذ األعمال المناطة باألفراد وذلك بالتنسیق مع المسئولین ذوي العالقة

  .تى انتھائھا، وفقًا للقوانین واألنظمة المعمول بھاابتداء من اإلعالن عن الشواغر ومرورًا بفترة الخدمة في الجامعة وح

ة      :الرسالة  ي الجامع املین ف ة للع دمات الالزم ة،    توفیر عناصر بشریة مؤھلة وذات كفاءة عالیة، وتقدیم الخ اءة وفاعلی بكف

 .وخلق بیئة مالئمة ومحفزة من خالل اإلبداع والعمل بروح الفریق

صال توفیر قناة ات، توفیر الكادر الوظیفي المؤھل، معة المختلفة من الكوادر البشریةدراسة احتیاجات وحدات الجا :األھداف 

املین    ، دورات تدریبیة لھم في مجال عملھمتوجیھ واقتراح ، بین العاملین وإدارة الجامعة دوري للع یم ال اإلشراف على التقی

ي        في الجامعة، وتجمیع المعلومات الناتجة عن ھذا التقییم لدراستھا وتحل اعد ف ي تس ائج والتوصیات الت ا والخروج بالنت یلھ

  اإلسھام في وضع الخطط المرحلیة واالستراتیجیة للجامعة.، تطویر أداء العاملین
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  قانونيــــةدائــرة الشـــؤون ال

تتولى دائرة الشؤون القانونیة مھام واختصاصات تتعلق في إبداء الرأي في القضایا الحقوقیة والجزائیة المتعلقة بالعاملین في 

الجامعة، والمشاركة في وضع مشاریع القوانین واألنظمة والتعلیمات للجامعة ومراجعتھا وتدقیقھا، إضافة إلى المشاركة 

 نونیة المنبثقة عن مجلس الجامعة.بعضویة اللجنة القا

كما تقدم الدائرة المشورة القانونیة للمجالس التأدیبیة في الجامعة في صیاغة العقود واالتفاقیات والتعھدات التي تكون 

الجامعة طرفًا فیھا، وتقدیم االستشارات القانونیة لجمیع وحدات الجامعة من خالل رئیس الجامعة، وتوثیق منظومة 

ت المتعلقة بالجامعة والتشریعات األردنیة ذات العالقة، إضافة إلى متابعة تعدیالت القوانین واألنظمة والتعلیمات التشریعا

  المعمول بھا في الجامعة واألسس والقرارات الصادرة بمقتضاھا.

لتبلیغات القضائیة كما تقوم الدائرة بإصدار دلیل مجموعة القوانین واألنظمة والتعلیمات الخاصة بالجامعة، واستالم ا

الخاصة بالجامعة ومتابعتھا، وإعداد كتب التبلیغ بشأنھا، وتتولى أمانھ سر لجان التحقیق والمجالس التأدیبیة االستئنافیة 

  واالبتدائیة ألعضاء ھیئة التدریس والموظفین اإلداریین والفنیین وأمانة سر لجنة تحقیق عمادة شؤون الطلبة.

قوانین واألنظمة والتعلیمات للجامعة ومراجعتھا للتأكد من سالمتھا وعدم تعارضھا مع وتشارك في وضع مشاریع ال

التشریعات النافذة وجمع التشریعات القانونیة الخاصة بالجامعة والتشریعات األخرى ذات العالقة وتوثیقھا، إضافة إلى 

  األسس والقرارات الصادرة بمقتضاھا.متابعة تعدیالت القوانین واألنظمة والتعلیمات المعمول بھا في الجامعة و

  وتضم الدائرة قسمین ھما: قسم االستشارات القانونیة والعقود واالتفاقیات، و قسم اللجان والمجالس التأدیبیة والقضایا.
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 واإلعالم دائرة العالقات العامة

، وتعتبر الدائرة حلقة الوصل بین كافة الوحدات 1976تزامن إنشاء دائرة العالقات العامة واإلعالم مع تأسیس الجامعة عام 

إلى  األكادیمیة والعلمیة واإلداریة في الجامعة وترتبط مباشرة مع إدارة الجامعة، وتھدف إلى إبراز رسالة الجامعة والسعي

 تحقیق أھدافھا من خالل أقسامھا الثالث وھي اإلعالم، واالستقبال واألنشطة الجامعیة، والدیوان.

وتتولى الدائرة إعداد األخبار والتقاریر الصحفیة لنشاطات الجامعة العلمیة والثقافیة والفنیة والریاضیة والنشاطات الطالبیة 

وید وسائل اإلعالم المحلیة والعربیة المقروءة والمسموعة والمرئیة والمواقع واالنجازات العلمیة التي تحققھا حیث تقوم بتز

، وتوثق الدائرة ما ینشر عن الجامعة في الوسائل yunnاإلخباریة بھا، إضافة إلى نشرھا على شبكة الجامعة اإلخباریة 

  اإلعالمیة المختلفة، وتعد تقریرا یومیا بھا إلى إدارة الجامعة.

  شرة األنباء اإلخباریة باللغة العربیة، كما تقوم بتوثیق النشاطات فوتوغرافیا وتزوید وسائل اإلعالم بھا.وتصدر الدائرة ن

وتتولى الدائرة أیضا اإلعداد والتنظیم للمؤتمرات والندوات وورش العمل التي تنظمھا الجامعة من خالل مشاركتھا بعضویة 

وتأمین اإلقامة والضیافة المناسبة لھم، وتوفیر الھدایا، كما تقوم بإعداد  اللجان التحضیریة، وتقوم باستقبال ضیوف الجامعة

  الدعوات الخاصة بنشاطات الجامعة وتوزیعھا داخل الجامعة وخارجھا.

وتستقبل الدائرة الطلبة األجانب الدارسین في مركز اللغات ضمن برنامج اللغة العربیة للناطقین بغیرھا وتأمین السكن لھم 

  مج خاصة لھم لزیارة المناطق الحضاریة في األردن، باإلضافة إلى تأمین عودتھم إلى بالدھم.وإعداد برا

وتشرف الدائرة على المدرجات الرئیسة في مبنى المؤتمرات والندوات، وتتولى نشر اإلعالنات الخاصة بالجامعة في 

  الصحف المحلیة والعربیة.
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  مكتبة الحسني بن طالل

  :م، وتتلخص رسالتھا وأھدافھا بما یلي1976أنشئت المكتبة سنة 

ات مس        ي بإحتیاج ي تف ادر المعلومات الت وفیر مص ى       ت ائم عل ي ق لوب فن ا بإس ا وترتیبھ ا وتنظیمھ ة ومعالجتھ تخدمي المكتب

المواصفات المكتبیة المتقدمة والممارسات الحدیثة. كما إنھا تخلق وعیا كافیا لدى مستخدمیھا، یمكنھم من اإلستفادة الكاملة 

  .تفیدینمن ھذه المصادر التى تتیحھا من خالل آلیة تقوم على التعلیم المستمر والتدریب للمس

ادر             اركة بمص ن خالل المش ة م ة والدولی ة واإلقلیمی ات الوطنی ن المؤسس ا م ة ومثیالتھ تعزیز التعاون والتنسیق بین المكتب

ل      ذول، والعم د المب ت والجھ ة والوق ل الكلف ى، لتقلی د األدن ى الح ھا ال ات وتقلیص ات والممارس ین السیاس ات وتقن المعلوم

سب متكامل على المستوى الوطني، وقد قامت المكتبة في ھذا السیاق بالمشاركة في المشترك بنظام معلومات مكتبات محو

میة           ة الرس ة األردنی ات الجامعی ز لخدمات المكتب میة مركز التمی ة الرس ة األردنی ة  ، تأسیس تجمع للمكتبات الجامعی والمكتب

  .م 2004عضو فاعل في ھذا التجمع خاصة انھا تحتضن مركز التمیز منذ تأسیسھ عام 

اوت       600000تضم المكتبة أكثر من ( ات وتتف دة لغ ة، وتعكس ع ول المعرف ) ستمایة الف مصدر معلومات في مختلف حق

ا (     ة. فمنھ ى رقمی ة ال اریر         515،000أشكال ھذه المصادر من ورقی ب والتق ن الكت د م ر الف مجل ) خمسمایة وخمسة عش

ة، و(  ابقة، و( 90الورقی دوریات الس داد ال دات اع ن مجل ف م ة   2000) ال ة القدیم حف الیومی ن الص دد م دمج لع ) قرص م

  .والحدیثة

توفر المكتبة عدد من قواعد البیانات الرقمیة التي تضم اآلف الدوریات والكتب والتقاریر والرسائل الجامعیة العالمیة بالنص 

دة         ل قاع ت مث ى شبكة اإلنترن ي متاحة عل ل، وھ اریر، و    EBSCO الكام ب والتق دوریات والكت ب، و  ebrary لل  للكت

Proquest         ي ة اإللكترون ع المكتب ارة موق ا بزی الع علیھ ن اإلط ي یمك د الت ن القواع ا م ة، وغیرھ ائل الجامعی  :للرس

http://library.yu.edu.jo.  ومن الجدیر ذكره أن المكتبة، بالتعاون مع مركز الحاسب، تتیح اآلن ھذه القواعد من خارج

دریس     ة الت اء ھیئ ي            الحرم الجامعي إلعض ب ف ز الحاس ن مرك ھ م لوا علی ذي حص ي ال د اإللكترون ات البری اد معلوم باعتم

  .الجامعة وطلبة الدراسات العلیا باستخدام أرقامھم السریة الخاصة بتسجیل المساقات

دمات النص              وفیر خ ة لت ائل الجامعی ب والرس دوریات والكت ة ال ة لتكشیف ورقمن ة الرقمی ة العربی تتیح المكتبة قاعدة المكتب

  .لكاملا

ي تنظیم         21أمریكیة ومعاییر مارك  -تعتمد المكتبة قواعد الفھرسة اآلنجلو  ة ف ة الكونجرس األمریكی ونظام تصنیف مكتب

  .وفھرسة مصادر المعلومات، وتستخدم نظام المكتبات اآللي العالمي األفق في التزوید والتصنیف واإلعارة والدوریات

ذلك           توفر المكتبة مختبر حاسوب للبحث في ف ة، وك ى رفوف المكتب وفرة عل ب المت ى الكت ة للوصول ال ة اآللی ھارس المكتب

 للبحث في قواعد البیانات العالمیة للوصول الى النص الكامل لألبحاث والدراسات والرسائل الجامعیة والكتب.
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  الدائـــرة الهندسيـــة

، حیث قامت باإلشراف وتنفیذ ما تحتاجھ الجامعة من أبنیة وخدمات 1976تم إنشاء الدائرة الھندسیة منذ نشوء الجامعة عام 

 ومرافق وبنیة تحتیة متكاملة.

  وتضم الدائرة ثالثة أقسام :

تي تضعھا الجامعة ومن ثم یقوم بوضع البرامج الھندسیة األول قسم التصمیم والدراسات: ویقوم بدراسة الخطط األكادیمیة ال

  وكذلك التخطیط الھندسي لما تحتاجھ من مرافق مختلفة أكادیمیة وإداریة وترفیھیة.

كما یقوم القسم وبالتعاون مع الجھات ذات العالقة بإعداد جمیع المخططات والدراسات الالزمة لحاجاتھم وإعداد وثائق 

  لك رصد المخصصات المالیة في موازنة الجامعة الالزمة لتنفیذ ھذه المشاریع واإلنشاءات.العطاءات المطلوبة وكذ

الثاني قسم التنفیذ: ویقوم القسم من خالل كادره باإلشراف ومتابعة وطرح العطاءات وكذلك المراقبة واإلشراف على أعمال 

  رة المالیة والجھة ذات العالقة.التنفیذ واالستالم االبتدائي والنھائي للمشاریع بالتعاون مع الدائ

الثالث قسم التوثیق والمباني ومراقبة العقارات : یقوم القسم بمھمة متابعة جمیع األمور المتعلقة بمباني الجامعة وأراضیھا 

الحاجة، كما یقوم القسم بمتابعة جمیع القرارات الصادرة عن لجنة المباني والمتعلقة بأعمال الصیانة والتعدیالت التي تملیھا 

  وكذلك إعداد الكشوفات الدوریة المتعلقة بصیانة المباني ومتابعة تنفیذھا.

  كما یتولى القسم أیضًا مھمة توثیق قیود أراضي ومباني الجامعة وعقاراتھا بسجالت خاصة معدة لھذا الغرض.

م تصمیم برامج تدریبیة عملیة لھم وتقوم الدائرة الھندسیة بتدریب طالب كلیة الھندسة من كافة الجامعات األردنیة حیث یت

  تتضمن أعمال التصمیم والدراسات والتدریب العملي في مواقع المشاریع وذلك بالتعاون مع كلیات الھندسة في جامعاتھم.
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  صندوق استثمار جامعة الريموك

للعمل على استثمار أموال الصندوق، وتخصیص اإلیرادات الناشئة عن ذلك لدعم أنشطة  1979تم إنشاء الصندوق عام  

مالي وإداري ولھ موازنة مستقلة، وتتألف الجامعة وبصورة خاصة تمویل مشاریعھا التنمویة ویتمتع الصندوق باستقالل 

 موارد الصندوق المالیة مما یلي:

  ) المساھمة السنویة التي تخصصھا الجامعة للصندوق.1

الھبات والتبرعات والمساعدات من األموال المنقولة وغیر المنقولة التي تقدم للصندوق، وأي موارد أخرى ترد إلیھ  )2

  على أن تؤخذ موافقة مجلس الوزراء علیھا أذا كانت من مصدر غیر أردني. یوافق علیھا مجلس أمناء الجامعة

  )عائدات استثمار أموال الصندوق.3

  یتولى إدارة الشؤون اإلداریة والمالیة مجلس إدارة للصندوق برئاسة رئیس الجامعة وعضویة كل من:  -

  ) اثنین من أعضاء مجلس أمناء الجامعة.1

  جامعة.) اثنین من العاملین في ال2

  ) اثنین من ذوي الخبرة في استثمار أموال الصندوق من غیر العاملین في الجامعة.3

  ) مدیر الصندوق.4

وللعمل على تحقیق أھداف الصندوق االستثماریة فقد تم توزیع أموالھ على قطاعات مختلفة من األنشطة االقتصادیة،    -

مستثمرة وتقلیل مخاطر االستثمار، یقوم الصندوق بنشاطات وذلك لتحقیق أعلى مستویات من العائد على األموال ال

  عدیدة أھمھا:

  ) شراء وبیع األصول غیر المنقولة واستغاللھا بالطریقة التي تتناسب ومصلحة الصندوق.1

  ) شراء وبیع أسھم الشركات وسندات الدین الصادرة عن الحكومة أو المكفولة منھا داخل المملكة وخارجھا.2

  موال الصندوق عن طریق إیداعھا في البنوك أو أي مشروع ذي مردود مالي مضمون.استثمار أ )3

یعمل الصندوق وباستمرار على تحدیث قنواتھ االستثماریة لتتماشى مع التوجھات الحدیثة في االستثمارات المالیة في     -

غیرھا من القنوات االستثماریة ) وMutual fundsالسوق المالي، والدخول في المحافظ المالیـــــة االستثماریـة(

  الجدیدة والتي تتصف بالمحافظة.
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 املدرسة النموذجية

یمات خاصة بھا، حیث أنھا تھدف الى تقدیم خدمات تعلیمیة ألبناء و تعمل وفق تعل 1979/1980تأسست المدرسة عام 
العاملین في الجامعتین الیرموك و العلوم والتكنولوجیا وأیناء المجتمع المحلي من خالل برامج تعلیمیة متطورة وتستوعب 

اھات االیجابیة، اضافة لتوفیر التجدیدات التربویة في مناخ تربوي سلیم یشجع على االبداع والمشاركة و تنمیة القیم واالتج
فرص مناسبة ألعضاء ھیئة التدریس والطلبة في الجامعة الجراء الدراسات التربویة والتطبیق العملي بما یتفق ومصلحة 

  طلبة المدرسة.
تضم المدرسة ھذا العام أكثر من ألفین وأربعمایة طالب وطالبة موزعین على أربع مراحل بواقع ست وسبعین شعبة بدءا 
من  الروضة وحتى الصف الثاني عشر، ویقوم على تدریسھم أكثر من مایة وثمانین معلمًا ومعلمة وبمختلف التخصصات 

  العلمیة.
  تتولى إدارة المدرسة ممثلة بمدیرھا العام و مساعدیھ مسؤولیة االشراف على المدرسة و رسم السیاسة التعلیمیة لھا.

  : بـمجھزًا  ، لذلك جاء الصرح المدرسيالواعدا باعتبارھم نواة الغد المشرق المدرسة بعین الحقیقة إلى طالبھ  تنظر و
 وتضم بین جنباتھا الكتب العلمیة واألدبیة والمصورة والمجالت الدوریة الثقافیة. المكتبة  
  كیمیاء، فیزیاء) –(أحیاء الحدیثة المختبرات العلمیة.  
  التعلیمي.أستودیو المدرسة  
 لعقد االجتماعات وإلقاء المحاضرات العلمیة النوعیة.األجھزة الحدیثة قاعة الفیدیو المزودة ب  
  المتعددة الداخلیة والخارجیة.صاالت األلعاب الریاضیة  
 مشاغل التربیة المھنیة.  
  التربوي.وقسم اإلرشاد  
 .العیادة الصحیة  
 .المسرح والموسیقى  

ة    المرافق لتخرج النشاطات التربویة وتحتفل بالمناسبھذه  وتتناغم رة األردنی ھا األس ات القومیة والوطنیة والدینیة التي تعیش
   : وتعنى المدرسة النموذجیة بـ لتثري خبرات طلبتھا وتنمي منظومة القیم واالتجاھات والوالء لألسرة الھاشمیة.

  تعزیز مفاھیم االنتماء للوطن وللقیادة الھاشمیة، من خالل المرجعیة التاریخیة. -
  لمدرسیة بما یعزز االنتماء والوالء وحب الوطن.توجیھ النشاطات ا -
  توضیح قیم اإلسالم السمحة في أذھان الطلبة بالحجة والبرھان. -
ن      - اء األردن األنموذج ووط تقبلیة لبن تضمین مفاھیم التربیة الوطنیة والمدنیة في المناھج التربویة لتحقیق الرؤیة المس

  العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص.
ة      رفع ك - د دور التربی فاءة النظام التعلیمي وتحسین مستوى العملیة التربویة ومواصلة خطط التطویر التربوي مع تأكی

  في مرحلة التحول الدیمقراطي.
ا  اء األمور    أم م   أولی تح المدرسة معھ ال، و  فتف وات االتص عى  تقن م إل س اء     معھ ادق، واالرتق ل الص ة العم ال بوتق كم

ة  ة التربوی الل مجبالعملی ن خ ة    م ة النموذجی ام المدرس ن خالل نظ ائھم م ائج أبن ى نت وف عل ین، والوق اء والمعلم س اآلب ل
  والذي یتیح ألولیاء األمور متابعة أبنائھم علمیًا ومسلكیًا. 2007/2008الذي تم بدء العمل بھ في العام الدراسي  المحوسب
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 دائرة الرقابة اإلدارية واملالية

إلى مكتب الرقابة اإلداریة والمالیة   ، وجرى تحویل ھذه الوحدة 1983تم إنشاء وحدة المراقبة والتدقیق في الجامعة عام 

الجامعة بوضع  قام مجلس 1987) لسنة 34) من النظام المالي رقم (37، واستنادًا لنص المادة (10/5/1992  بتاریخ 

المكتب وممارسة أعمالھ، وفي   ، التي حددت صالحیات ھذا 1992) لسنة 5تعلیمات مكتب الرقابة اإلداریة والمالیة رقم (

 قرر مجلس الجامعة تغییر مسمى ھذا المكتب إلى دائرة الرقابة اإلداریة والمالیة. 2005عام 

  نفقاتھا وموجوداتھا وقراراتھا اإلداریة على النحو اآلتي:وتتولى الدائرة مھمة الرقابة على إیرادات الجامعة و

الرقابة المالیة: وتھدف إلى التأكد من سالمة سیر األمور المالیة واختبار دقة العملیات والبیانات الخاصة بھا، وفحص     • 

عة وممتلكاتھا، والتأكد من اإلجراءات والوسائل الفنیة المتبعة لبیان مدى كفایة االحتیاطات المتخذة لحمایة أصول الجام

أن عملیات الصرف بما فیھا العطاءات واللوازم یتم وفقا للمخصصات المرصودة لھا في الموازنة، ومدى مطابقة 

القرارات واإلجراءات المالیة للقوانین واألنظمة والتعلیمات المعمول بھا في الجامعة لضمان التصرف بأموال الجامعة 

  .وسالمة قیودھا وحساباتھا

الرقابة اإلداریة: وتھدف إلى التأكد من أن القرارات اإلداریة بمستویاتھا وأنواعھا المختلفة تصدر وتنفذ بصورة سلیمة     • 

وفق أحكام القوانین واألنظمة والتعلیمات النافذة في الجامعة، والمساھمة في تقدیم مقترحات إلجراء التعدیالت المناسبة 

  الجامعة بین الحین واآلخر. على اللوائح المعمول بھا في

الرقابة الوقائیة والمتزامنة: وتھدف إلى تصحیح األخطاء الواردة في القرارات قبل اعتمادھا والتوقیع علیھا إن وجدت      • 

  بالتنسیق مع الجھات المعنیة.

الزمة بشكل سري بعد االنتھاء وتقوم الدائرة بتنفیذ مھامھا وواجباتھا وتمارس عملھا الرقابي، وتقدم التقاریر والدراسات ال

للموضوعات ذات العالقة، وأیة أمور تنظیمیة جدیدة   منھا مباشرة إلى رئیس الجامعة متضمنة التوصیات والحلول المناسبة 

من شأنھا تحسین وتطویر وسائل وطرق العمل ورفع مستوى األداء، والمساھمة في زیادة كفاءة العمل وفاعلیتھ في مختلف 

  والتقریر السنوي.  تقدیم التقاریر الربعیة  عة، إضافة إلى وحدات الجام

كما تقوم الدائرة بإنجاز أعمالھا من خالل طاقم متخصص باالعتماد على التدقیق السابق والتدقیق الالحق في الرقابة الداخلیة 

یة التي تحدد نسبة التدقیق في كل وفقًا لمنھاج التدقیق السنوي (الخطة السنویة) المعتمد من رئیس الجامعة والبرامج التفصیل

مجال الذي تقوم الدائرة بإعداده في بدایة كل عام، وتوجیھ االستیضاحات التي تراھا ضروریة ألي مسؤول أو جھة في 

  الجامعة.

  وتسعى الدائرة إلى الوصول إلى مرحلة الشمولیة في التدقیق الداخلي لتشمل الرقابة الفنیة والمھنیة والھندسیة.
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 دائــرة األمــن الجامعــي

ر المھمة في الجامعة فھي ، وتعتبر من الدوائ1991أنشئت دائرة األمن الجامعي كوحدة مستقلة مرتبطة برئاسة الجامعة عام 

 تقوم بمھام المحافظة على األمن الداخلي وسالمة مرافقھا وممتلكاتھا وذلك بالتعاون مع الجھات المعنیة في الجامعة .

ة      اد الطلب ات إتح ة وانتخاب جیل الطلب ة كتس ل الجامع ري داخ ي تج طة الت ة األنش ى كاف راف عل ي اإلش دائرة ف ارك ال وتش

  لمھرجانات الفنیة والمؤتمرات والندوات وأیة أنشطة أخرى.واحتفاالت التخریج وا

كما تتولى الدائرة مھام المحافظة على السالمة العامة داخل الحرم الجامعي، وتقدیم اإلسعافات األولیة الالزمة عند وقوع أي 

لصحة في محافظة اربد، حادث والعمل على إخالء المصابین والتنسیق مع األجھزة المختصة مثل الدفاع المدني ومدیریة ا

  أجھزة اإلنذار) وصیانتھا بشكل دوري. ،والتأكد من صالحیة أجھزة السالمة العامة (طفایات الحریق

دخول الحرم              م ب خاص المسموح لھ املین واألش دخول سیارات الع ة ل اریح الالزم ام إصدار التص وتتولى الدائرة أیضا مھ

ة            الجامعي، ومراقبة البوابات الرئیسیة للجامعة ة دخول الطلب ى تنظیم عملی افة إل ات، إض ق واآللی اني والمراف ع المب وجمی

  والعاملین والزوار على مدار الساعة.

  وتضم الدائرة أربعة أقسام ھي: قسم األمــــن الجامعي، والحرس الجامعي، والسالمـــة العامة، والدیــــــــوان.
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 دائــرة الخدمـــات العامـــة

ة، والزراعة، والتنظیف،    1991أنشئت دائرة الخدمات العامة عام  ، وتضم سبعة أقسام ھي االتصاالت، والحركة، والتغذی

 ة، والدیوان.والخدمة الصحی

االت           أمین االتص میین، وت ة وضیوفھا الرس ل الضروریة ألسرة الجامع ائل النق دمات ووس وفیر الخ ى ت دائرة عل ل ال وتعم

وفیر الشروط            ة وت ع مرافق الجامع ة جمی ى نظاف اظ عل ذاء والشراب، والحف الھاتفیة وخدمات والفاكس، وتقدیم خدمات الغ

ز الح      ى تجھی افة إل ا، باإلض حیة فیھ ر       الص ث تظھ ة وتخضیرھا بحی دائق الجامع ة بح دائق والمسطحات الخضراء والعنای

  وباستمرار كمعلم جمیل یدخل البھجة والسرور في نفوس الزائرین إلیھا والعاملین فیھا وطلبتھا.

ن التزام      ق م ا والتحق ة عملھ ة، ومراقب ل الجامع تثمرة داخ اعم المس اك والمط ى األكش راف عل دائرة باإلش وم ال ا تق ا كم ھ

  باالتفاقیات المبرمة معھا وعدم بیع أي من المواد الممنوعة قانونًا، والتزام شروط الصحة والسالمة العامة.

وتتطلع الدائرة إلى تقدیم خدمة أفضل وأسرع في جمیع أقسامھا وذلك من خالل تحدیث أجھزتھا وآلیاتھا، وتدریب موظفیھا 

  التي تصب في مصلحة الجامعة والعاملین بھا.إلكسابھم الخبرات والمھارات في مجال عملھم، و
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 دائــرة اللـــــوازم

وتضم في ھیكلھـا التنظیمي ستـة أقسـام وھي قسم الرقابة على اللوازم،  ،1991أنشئت دائـرة اللـوازم كوحـدة مستقلـة عـام 

 والمشتریات، والعقود، وقسم المستودعات، والعھدة، والدیوان، باإلضافة إلى لجنـة مشتریات فرعیة.

واد والخ   2004) لسنة 46تعمل الدائـرة وفق نظام اللوازم واألشغال في جامعة الیرموك رقم ( ـر الم ـى توفی ـات ذات  عل دم

یانة                ود الص ة عق ة ومتابع ات الجامع ى ممتلك أمین عل دائرة بالت وم ال ا تق ن خالل الشراء، كم ـة م ة للجامع ـة المطلوب العالق

ـى    ـل عل المبرمـة مـع الشركات، باإلضافة إلى توفیـر اللوازم المطلوبـة للجامعـة من المصادر المحلیـة والخارجیـة، وتعم

ـوازم وترمیزھ  تالم الل ب       اس ام محوس الل نظ ن خ ـا م ـا ومراقبتھ ـا وصرفھ ة وتخزینھ یة عالمی ة قیاس ق أنظم ـا وف

  .Oracle بلغة 

دورات            ـم بال الل مشاركتھ ن خ ـن م اءة العاملی ع كف ـا ورف دیث برامجھ ـا وتح ویر عملھ ى تط ـرة إل ح الدائ وتطم

  لتي تقدمھا للعاملین في الجامعة.المتخصصة، كما أنجزت الدائرة حوسبة كافة معامالتھا والخدمات ا التدریبیـة 
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 دائــرة العطــاءات

ام    رح ا   1996تم إنشاء دائرة العطاءات كوحدة إداریة مستقلة ع ة ط ولى عملی ا      ، وتت ي تحتاجھ وازم الت ع الل اءات لجمی لعط

من       رى، ض واد أخ ة م یانة وأی واد ص اث، وم یة، وأث ة، وقرطاس ة وزجاجی واد كیماوی دات، وم زة، ومع ن أجھ ة م الجامع

 الصالحیات المحددة للجنة العطاءات المركزیة.

دائرة    كما تتولى الدائرة طرح عطاءات األشغال الخاصة بإنشاء المباني وصیانتھا ویتم ذلك من  ا ال ة تتبعھ خالل آلیة محكم

في عملھا، حیث یقوم موظفو الدائرة بتدقیق المواصفات الفنیة للوازم المطلوبة ومن ثم اإلعالن عن العطاءات ومتابعة عمل 

ا        ب األصول وتوزیعھ دیقھا حس ة تص اءات ومتابع اللجان الفنیة وتدقیق تقاریرھا ومن ثم أعداد محاضر جلسات لجنة العط

ات ذات العالقة، وإبالغ الشركات المحال علیھا العطاءات، ومتابعة أیة إشكاالت قد تحصل وعرضھا على لجنة على الجھ

  العطاءات التخاذ القرارات المناسبة بشأنھا.

  وتضم الدائرة قسمین إداریین ھما اإلحاالت، والدراسات والمواصفات.
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 دائــرة االنتاج والصيانة والتدريب

، وتضم سبعة أقسام إداریة وھي: قسم تدریب الطلبة، والكھرباء، 2001أنشئت دائرة اإلنتاج والصیانة والتدریب بتاریخ عام 

 یة، وتشكیل المعادن، والتصمیم، والمطبعة.والمیكانیك، واألعمال المدن

ون     ة الفن ة كلی وتقوم الدائرة بتدریب طلبة كلیة الحجاوي للھندسة التكنولوجیة ضمن مساق المشاغل الھندسیة، وتدریب طلب

  الجمیلة، واإلشراف على مشاریعھم وتجھیزھا.

ا تحتاجھ    كما تقوم بجمیع األعمال الكھربائیة داخل الجامعة من تمدیدات جدیدة و ات بم تجھیز المختبرات والمشاغل والقاع

  من شبكات ومعدات، إضافة إلى صیانة شبكات الضغط المنخفض والمتوسط وشبكات اإلنارة الداخلیة والخارجیة.

اني،          اه، وصیانة المب حیة والمی دات الص ویلرات والتمدی ة والب ة المركزی وتقوم الدائرة أیضا بأعمال الصیانة لشبكات التدفئ

  یانة اإلنتاج المعدني لسد حاجة الجامعة من المعدات واألثاث.وص

ة،    اني الجامع وتتولى الدائرة مھام تصمیم الملصقات اإلعالنیة، وأغلفة المطبوعات والمنشورات، واللوحات اإلرشادیة لمب

  لجامعة ومنشوراتھا.وعملیات اإلخراج والمونتاج الالزم للمطبوعات وتجھیزھا فنیًا للطباعة، وطباعة كافة مطبوعات ا
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ة وانعكس ذلك على جمیع أنشطة الجامعة وبخاصة المشاركة في األنشطة أصبح التعاون الدولي جزءًا ال یتجزأ من الجامع

یم واستمراریتھما.            ذلك التعل ة وك ى جودة البحوث العلمی اظ عل ع الحف ة م األكادیمیة الدولیة كعنصر أساسي لتطور الجامع

مشاریع الدولیة جاءت لتلبي حاجة وانطالقًا من ھذا المفھوم، فإن الجامعة بادرت في ھذه السنة إلى إنشاء دائرة للعالقات وال

ة                 املین والطلب ام الع ال أم تح  المج ى ف ا عالوة عل یم فیھ یلة لتطویر جودة التعل ة  وكوس دولي للجامع د ال ل البع ة لتفعی ملح

ي       ادل العلم ة للتب رامج الدولی ي الب لإلطالع واالستفادة من المشاریع البحثیة المدعومة من جھات مانحة دولیة والمشاركة ف

  لتدریب والدراسة. وا
  

تھدف دائرة العالقات والمشاریع الدولیة إلى مساعدة الجامعة على تحقیق أھدافھا من خالل ربط أنشطة الجامعة مع  الھدف:

ي   الجامعات والمؤسسات العلمیة والبحثیة المرموقة وتفعیل رؤیة الجامعة نحو العالمیة من خالل تفعیل المشاركة ف

ل الطلبة والعاملین والبرامج المشتركة والمساھمة في تطویر موقع الجامعة االلكتروني باللغة المشاریع الدولیة وتباد

 اإلنجلیزیة لیخدم ھذه األغراض. 
  

  . قسم العالقات الدولیة.2        . قسم المشاریع الدولیة.   1أقسام الدائرة: 

  المھمات:

  إدارة استراتیجیة التعاون الخارجي للجامعة وتنفیذھا. .1
 راح اتفاقیات علمیة مع الجامعات الدولیة في المجاالت التي تزید من نقاط التمیز بالجامعة.اقت .2
ا         .3 تفادة القصوى منھ ق االس ة، وتحقی ات العالمی العمل على تفعیل اتفاقیات التبادل الثقافي والعلمي المبرمة مع الجامع

  للجامعة.
 تفادة من تجاربھم وخبراتھم للباحثین والدارسین بالجامعة.دعوة األساتذة والعلماء المتمیزین لزیارة الجامعة واالس .4
  اإلشراف والمتابعة لبرامج التبادل الطالبي للجامعة مع الجامعات األخرى. .5
  التواصل مع الھیئات الدولیة للجودة واالعتماد لتبادل الخبرات ومساعدة الجامعة في الحصول على االعتماد الدولي. .6
  لجامعة على كل المستویات.نشر ثقافة تدویل التعلیم با .7
ة          .8 اء والمراجع االخرى مع الجامعات العالمی دوریات واإلحص تبادل المعلومات والبحوث والدراسات والنشرات وال

  األخرى.
  العمل على مساعدة الجامعة على احتالل مركز متقدم في التصنیفات الدولیة. .9

  عقد اتفاقیات للتدریب المھني مع جھات دولیة مختلفة. .10
 المشاركة الدولیة في االنشطة الجامعیة الثقافیة والریاضیة. تنشیط .11
 إرشاد الطالب الدولیین عند تقدمھم لاللتحاق بالجامعة وتنسیق ھذه العملیة. .12
 توفیر المعلومات الكافیة عن برامج تبادل طالب مرحلة البكالوریوس والدراسات العلیا وأعضاء ھیئة التدریس. .13
 األجنبیة والوفود الرسمیة. تسھیل تنظیم زیارات الشخصیات .14
 رصد مجاالت التمیز البحثي في الجامعات العالمیة واقتراح إنشاء مشروعات بحثیة مشتركة معھا. .15
 تقدیم الدعم الفني للباحثین في الجامعة إلعداد مقترحات مشاریع لتقدیمھا للجھات الخارجیة المانحة. .16
 ة والجامعات األجنبیة.زیادة عدد المشاریع والدراسات المشتركة بین الجامع .17
 إدارة ومراقبة المشاریع المدعومة من جھات خارجیة. .18
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