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 الجامعة رئيس كلمة

والمرسالاللين   ينا محمد وعلر هلو وبالالح و  الحمد هلل رب العالمين والصالال ة والمالال م علر  االالري ا   يا  

 ،،، ما بعد ، جمعين

يصالالدر ا ا الدليل وما لالج جامعة اليرموك توابالالل ممالاليرة او جال والتطور والتمي ت  حو تحييه ر يت ا   

ورسالالالالالالالالت ا ال ادتة ب ن تطون تي لليعة الجامعاي ا رد ية واواليمية المميتة بتخصالالالالالالالصالالالالالالالات ا العلمية             

ومواك ت ا لروح العصالالالالالالر    ،و  شالالالالالالالطت ا المعروتة بتطوراا ا كاديمي والتط ييي       المتنوعة وبرامج ا    

حديث    جالاي              ،ال عالو من تطور تي مختل  مجاني التطنولوجيا ومن تمالالالالالالالابه تي ان  وما يشالالالالالالال دم ال

حيث تتجو الجامعة  حو الجودة والعالمية لتت و  مطا ة علمية مميتة تليه ب ا تي التصنيفاي    ،وانبداعاي

ولتتوج ما توباللج    ،ولتصال   جامعة االاملة ت ني مشالاريع ا تي ميادين العلو وال حث والمعرتة    ،ةالعالمي

 جالاي المختلفة تي االالالالالالالتر    ت واوتخللج بالعطا  وال نا  والتمي       اإليو الجامعة خ ل إحدى و ربعين عام        

( عضالالالالالالالو اي ة   51و) ،ولال ة   ا( لال    640و) ،بعد  ن بد ي بطلية واحدة كلية العلوم واآلداب       ،المجاني 

علمية وتي ا   ( كراٍس6و) علمية ( مراكت6( كلية و)15تيد  بالالالالالال حج الجامعة اآلن تحتضالالالالالالن )  ،تدريس

  ،( عضالالالالالالو اي ة تدريس 1123و) ،من مختل  دول العالوعلر مياعد الدراسالالالالالالة  ولال ة  ا( لال  28553)

 ( لالب ولال ة. 164162اآلن ) لغايةوتخرج من ا 

 اعلم  ،للدكتورام ا( بر امج 16للماجمتير و) ابر امج  62)كما و ب حج جامعة اليرموك اآلن تيدم )

االالد لرحالالج  ول بر الالاما  تي الالالدبلوم والمالالاجمالالالالالالالتير تي التربيالالة تي العالالام الجالالامعي  كالالا الالججالالامعالالة البالال ن 

1977/1978. 

من  جل عرض الخطط الدراسية تي    ،ي دي ا ا الدليل إلر استطمال الج ود التي ب لج تي المابه   

مختل  المراحالل التعليميالة لالدرجالاي ال طالالوريوس والالدبلوم والمالاجمالالالالالالالتير والالدكتورام ب الدي الن وض          

الة التعليو العالي تي المملطة ا رد ية ال ااالالالالالالالمية وتل ية حاجاي المجتمي المحلي واواليمي من             برسالالالالالالال

 ورتد سوق العمل تي ا بالطفا اي العلمية المتخصصة.  ،التخصصاي العلمية واو ما ية

ة  ن ي مالالالالط ا ا الدليل لليارل وال احوين والم تمين من داخل الجامعة وخارج ا الر ية العلمي اهمل 

ل و  اوعو   او ن يجد الطل ة و عضالالالالالالا  اي ة التدريس وجميي الم تمين تيو مراالالالالالالد   ،المالالالالالالديدة للجامعة

وإذ ا ت ت االال م   ،(www.yu.edu.joبجالالا الالب المعلومالالاي الموجودة علر المواي اولطترو ي للجالالامعالالة ) 

الفربالالالالالالالة  عرب عن االالالالالالالطرق وتيديرق لفريه الدليل تي دائرة التنمية والتخطيط علر ج وداو الط يرة 

 وعمل و الد وب والمتين.

 واهلل ولي التوتيه

 


 الجامعــــة رئيـــــــس
 
  

 

 ليدان ع دالطاتي كفاتي. د. 

http://www.yu.edu.jo/
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 لـــــالدلي ةــــجنل
 

 والالالالتالالالخالالالطالالاليالالالط الالالالتالالالنالالالمالالاليالالالة  دائالالالرة مالالالديالالالر  /المالالالالالالالالالعالالالد    الالالور المالالالالالالالالاليالالالد 

 

 ارئالالالالالالالالالاليمالالالالالالالالالالالالالالالال 

 

 والتخطيط التنميالالة دائرة مالالديرمسااااااااا  اا   /عمر بشالالالالالالالتالالاوق المالالالالالالاليالالد

 

 عضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو ا

 

 رئيس امالالالالالالالو الالالدراسالالالالالالالالاي والمعلومالالاي   /إبراايو الشالالالالالالال ول المالالالالالالاليالالد

 

 عضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو ا

 

 والمعلومالالالاي الالالالدراسالالالالالالالالالاي  امالالالالالالالو /إدارق/عومالالالان ع الالالداهلل المالالالالالالاليالالالد

 

 وميرر ا عضالالالو ا

 

 والمعلوماي الدراسالالالالالالاي امالالالالالالو /لابعة/ربابعة خليفة إيمان المالالالالالاليدة

 

 عضالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالو ا
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 2018/2019 الدراسي للعام الجامعي التيويو


 2018/2019الفصـــل ا ول 
 م حظـــاي اوجــــــرا / المناس ــــة التاريــــــــــخ اليـــــــــوم

 عطلو* عيد ا ضحر الم ارك تيديرا 24/8/2018-20 الجمعة -اوثنين 

  تمجيل الطل ة اليدامر 28/08/2018 الو ثـــــا 

 عطلو* )تيديرا( اـ1440محرم  1ةر س المنة ال جري 11/9/2018 الو ثـــــا 

بد  العام الجامعي وإجرا اي ا ول الطل ة الممالالالالالالتجدين وتمالالالالالالجيل و            16/09/2018 انحـــــــد

 ودوام  عضا  اي ة التدريس 

 

   تترة ان محاب و اوضاتة 20/9/2018-16 الخميس -ا حد

  بد  الدراسة 23/09/2018 ا حـــــــــد

  هخر موعد وجرا  امتحان غير مطتمل  01/11/2018 الخميـــس

  اخر موعد نعتماد انمتحان انول 15/11/2018 الخميـــس

 عطلو* )تيديرا( اـ1440ربيي  ول  12  ذكرى المولد الن وق الشري 20/11/2018 الو ثا 

  اخر موعد نعتماد انمتحان الوا ي لمماااي ال طالوريوس20/12/2018 الخميـــس

  2018/2019بد  التمجيل للفصل الوا ي  23/12/2018 ا حـــــــــد

  *عطلو عيد المي د المجيد  25/12/2018 الو ثا 

  ا ت ا  تترة ان محاب لطل ة ال طالوريوس 27/12/2018 الخميس

  اخر موعد نعتماد المماااي العملية ومماااي الدراساي العليا 27/12/2018 الخميـــس

   خر موعد لمنااشة الرسائل الجامعية  غراض التخرج 27/12/2018 الخميـــس

 *عطلو ر س المنة المي دية 01/01/2019 الو ثا 

  ا ت ا  تترة ان محاب لطل ة الدراساي العليا 03/01/2019 الخميس

05/01/2019 الو ثا  -الم ج

15/01/2019 

 

  انمتحا اي الن ائيو

   خر موعد نعتماد النتائا الن ائية من ا ل  عضا  اي ة التدريس 20/1/2019 ا حـــــــــد

  بد  إجالة  عضا  اي ة التدريس 21/1/2019 ا ثنـــــين

  يوم التخريا  

 2018/2019الفصـــل الوا ي 
 م حظـــاي اوجــــــرا / المناس ــــة التاريــــــــــخ اليـــــــــوم

  استطمال عملية التمجيل للفصل 27/01/2019 ا حـــــــــد

  بد  دوام  عضا  اي ة التدريس  03/02/2019 ا حـــــــــد

 -03/02/2019 الخميس -ا حد

07/02/2019 

  تترة ان محاب واوضاتة

   بد  الدراسة10/02/2019 ا حـــــــــد

   موعد وجرا  امتحان غير مطتمل خر  21/03/2019 الخميس

  اـ )تيديرا(1440رجب27ذكرى اوسرا  و المعراج 03/04/2019 انربعا 

  اخر موعد نعتماد انمتحان انول 04/04/2019 الخميـــس

   2018/2019بد  التمجيل للفصل الصيفي  21/04/2019 ا حـــــــــد

 *عطلو عيد العمال01/05/2019 انربعا 

  اخر موعد نعتماد انمتحان الوا ي 09/05/2019 الخميـــس

  ا ت ا  تترة ان محاب لطل ة ال طالوريوس 14/05/2019 الو ثا 

  اخر موعد نعتماد المماااي العملية ومماااي الدراساي العليا 14/05/2019 الو ثا 

  الجامعية وغراض التخـرجهخر موعد لمنااشة الرسائل  14/05/2019 الو ثا 

  ا ت ا  تترة ان محاب لطل ة الدراساي العليا 21/05/2019 الو ثا 

22/05/2019 ا حــد –ا ربعا  

02/06/2019

  انمتحا اي الن ائية

 *عطلو عيد انستي ل 25/5/2019 الم ج

 عطلو* عيد الفطر المعيد ) تيديرا( 3-6/6/2019 الخميس -انثنين 

  هخر موعد نعتماد النتائا الن ائية من ا ل  عضا  اي ة التدريس 09/06/2019 ا حـــــــــد

  بد  إجالة  عضا  اي ة التدريس   10/06/2019 اوثنيــــــن

  يوم التخريا  

 2018/2019ي الفصــــل الصيف
 م حظـــاي المناس ــــةاوجــــــرا /  التاريــــــــــخ اليـــــــــوم

  استطمال عملية التمجيل للفصل16/06/2019 ا حـــــــــد

  بد  دوام  عضا  اي ة التدريـس 16/06/2019 ا حـــــــــد



 ل

 

  تترة ان محاب واوضاتة  18/6/2019 - 16 ا حد ـ الو ثا 

   بد  الدراسة 23/06/2019 ا حـــــــــد

   خر موعد وجرا  امتحان غير مطتمل 18/07/2019 الخميـــس

  اخر موعد نعتماد انمتحان انول 25/07/2019 الخميـــس

  اخر موعد نعتماد انمتحان الوا ي 08/08/2019 الخميـــس

 عطلو* عيد انضحر الم ارك ) تيديرا( 10-14/8/2019 انربعا  -الم ج 

  ا ت ا  تترة ان محاب لطل ة ال طالوريوس 15/08/2019 الخميـــس

  اخر موعد نعتماد المماااي العملية ومماااي الدراساي العليا 22/08/2019 الخميـــس

  هخر موعد لمنااشة الرسائل الجامعية وغراض التخرج  22/08/2019 الخميـــس

  لطل ة الدراساي العلياا ت ا  تترة ان محاب  29/08/2019 الخميـــس

 عطلو* اـ)تيديرا(1441محرم  1ة ر س المنة ال جري 31/08/2019 الم ج

  انمتحا اي الن ائية 05/09/2019 -01 الخميس -حد ا 

  هخر موعد نعتماد النتائا الن ائية  08/09/2019 ا حـد

  بد  إجالة  عضا  اي ة التدريس 09/09/2019 اوثنين

  التخريايوم   



لحسبالتقويمالهجريطالع*
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 العمدا 

 عميد كلية العلوم   اد اليوس ا ستاذ الدكتور 

 عميد كلية اآلداب   محمد بني دوميا ستاذ الدكتور 

 عميد كلية اناتصاد والعلوم اودارية منر المون ةا ستاذ الدكتور

 عميد كلية الحجاوق لل ندسة التطنولوجية  حمد الشماليا ستاذ الدكتور 

 عميد كلية التربية  واي الشطناوقا ستاذ الدكتور 

 عميد كلية الشريعة والدراساي اوس مية الربابعة الفيير ةا ستاذ الدكتور  سام

 عميد كلية التربية الرياضية   يل امروخا ستاذ الدكتور 

 عميد كلية اليا ون نتي درادكةا ستاذ الدكتور 

 عميد كلية الفنون الجميلة  وائل الرادانا ستاذ الدكتور 

 عميد كلية تطنولوجيا المعلوماي وعلوم الحاسوب سامر سمارةا ستاذ الدكتور 

 عميد كلية اآلثار وان وروبولوجيا اا ي اياجنةا ستاذ الدكتور 

 عميد كلية اوع م الدكتور علي  جادايا ستاذ 

 عميد كلية المياحة والفنادق محمد الشناقا ستاذ الدكتور 

 عميد كلية الطب ا ستاذ الدكتور وسام احادم

 عميد كلية الصيدلة ساير العتاما ستاذ الدكتور 

 عميد ال حث العلمي والدراساي العليا ااسو الحمورقا ستاذ الدكتور 

 عميد اؤون الطل ة ة  مل  صير ا ستاذ الدكتور

 

  واب العمدا  

  ائب عميد كلية العلوم الدكتور ياسر الحاجا ستاذ 

  ائب عميد كلية العلوم خالد التع يالدكتور ا ستاذ 

  ائب عميد كلية اآلداب    يوس  بدرا ستاذ الدكتور 

  ائب عميد كلية اآلداب    العمرايمحمود ا ستاذ الدكتور 

  ائب عميد كلية اناتصاد والعلوم اودارية رائد ع ابنوالدكتور ا ستاذ 
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  ائب عميد كلية اناتصاد والعلوم اودارية يحير بني ملحوالدكتور 

  ائب عميد كلية الحجاوق لل ندسة التطنولوجية علي اعيدةالدكتور 

  ائب عميد كلية التربية علي ال ركايا ستاذ الدكتور 

  ائب عميد كلية الشريعة والدراساي اوس مية لكريا الخضرا ستاذ الدكتور 

 ةيالرياضالتربية  ائب عميد كلية  الدكتور محمد  بو محمد

  ائب عميد كلية اليا ون مؤيد اليضاةالدكتور 

  ائب عميد كلية الفنون الجميلة  وائل حد ادالدكتور 

  ائب عميد كلية تطنولوجيا المعلوماي وعلوم الحاسوب ع دالر وي ال صولالدكتور 

  ائب عميد كلية اآلثار وان وروبولوجيا واب  المخاينةالدكتور 

  ائب عميد كلية اآلثار وان وروبولوجيا عال  الشيابالدكتور 

  ائب عميد كلية اوع م الدكتور خل  الطاااي

  ائب عميد كلية المياحة والفنادق ع داليادر ع ابنةالدكتور 

  ائب عميد كلية الطب الدكتور لين العابدين ع داهللا ستاذ 

  ائب عميد كلية الصيدلة  سامة  بو الربالدكتور 

  ائب عميد ال حث العلمي والدراساي العليا ا ستاذ الدكتور ع دالنابر الجراح

  ائب عميد ال حث العلمي والدراساي العليا الدكتور  حمد الطعا ي 

  ائب عميد اؤون الطل ة العطورالدكتور محمد 

  ائب مدير مركت اللغاي الدكتور  حمد سعيفان 

 مركت ا ميرة بممة للدراساي ا رد ية ائب مديرة  الدكتورة ربر العطش 

 

  مماعدو العمدا 

 مماعد عميد كلية العلوم لشؤون ض ط الجودة  ع دالطريو العمرقالدكتور 

 ض ط الجودةمماعد عميد كلية اآلداب لشؤون  رائدة الرمضان ةالدكتور

  اناتصاد والعلوم اوداريةمماعد عميد كلية  س يل ميابلة الدكتور

 التطنولوجيةمماعد عميد كلية الحجاوق لل ندسة  ياسر جراداي الدكتور

 لض ط الجودة مماعد عميد كلية الحجاوق لل ندسة التطنولوجية تارس مطالية الدكتور

 الطل ةمماعد عميد كلية التربية ومماعد العميد لشؤون  وبال العمرق ةالدكتور

 لشؤون ض ط الجودم مماعد عميد كلية التربية الدكتور حمتة الربابعة

 مماعد عميد كلية الشريعة والدراساي اوس مية لشؤون الطل ة الغنميينالدكتور  سامو 

 محمد ربابعةالدكتور 
الممجد وخدمة  مماعد عميد كلية الشريعة والدراساي اوس مية لشؤون         

 المجتمي

 ض ط الجودةمماعد عميد كلية الشريعة والدراساي اوس مية لشؤون  محمد ثلجيالدكتور 

 للشؤون الط بية مماعد عميد كلية  التربية الرياضية سمير ااسوالدكتور 

 مماعد عميد كلية  التربية الرياضية لشؤون ض ط الجودة    اد مخادمة ةالدكتور

 الطل ةمماعد عميد كلية اليا ون لشؤون   عيو العتومالدكتور 



 ق

 

 وخدمة المجتمي مماعد عميد كلية اليا ون لشؤون ض ط الجودة  حمد التاي ةالدكتور 

 مماعد عميد كلية الفنون الجميلة     ضال ع يدايالدكتور 

 مماعد عميد كلية تطنولوجيا المعلوماي وعلوم الحاسوب يتن الش ولالدكتور 

 ر تج الشرمانالدكتور 
ممالالالاعد عميد كلية تطنولوجيا المعلوماي وعلوم الحاسالالالوب لشالالالؤون ضالالال ط 

 الجودة

 مماعد عميد كلية اآلثار وان وروبولوجيا لشؤون ض ط الجودة  حمد الشرمانالدكتور 

 مماعد عميد كلية اوع م لشؤون ض ط الجودة  الدكتور ع   الفراجي

 لشؤون ض ط الجودة والفنادقمماعد عميد كلية المياحة  ة  ريا العودايالدكتور

 خالد سيتانالدكتور 
التدريب المالالالالالالريرق والعلوم الط ية      ممالالالالالالالاعد عميد كلية الطب لشالالالالالالؤون       

 المريرية

  مرين بطاينة ةالدكتور
لشالالؤون انعتماد وضالالمان الجودة والعلوم الط ية  ممالالاعد عميد كلية الطب 

 ا ساسية

 لشؤون انعتماد وض ط الجودة مماعد عميد كلية الصيدلة الدكتور ع   الج الي

 مماعد عميد كلية الصيدلة لشؤون الطل ة الدكتورة حنين عماوق

 مماعد عميد اؤون الطل ة الدكتور محمد الع و ة 

 مماعد مديرة مركت اللغاي الدكتورة االة الحمد

 
 ر سا  ا امام ا كاديمية

 كلية العلوم 

 رئيس امو العلوم الحياتية   حمد مملطالدكتور ا ستاذ 

 رئيس امو الطيميا   يمن حمودمالدكتور ا ستاذ 

 رئيس امو الفيتيا    س ع ابنوالدكتور 

 رئيس امو اوحصا   ج اد الجرارحةالدكتور 

 رئيس امو الرياضياي واثه بني دوميالدكتور 

 رئيس امو علوم ا رض وال ي ة محمود التميميالدكتور 

 رئيس امو المماااي الخدمية العلمية الدكتور رايد جراداي 

 

 كلية اآلداب

 رئيس امو اللغة العربية وهداب ا ع داليادر بني بطرالدكتور ا ستاذ 

 رئيس امو اللغة او جليتية وهداب ا لطفي  بو ال يجا الدكتور 

 رئيس امو اللغاي الحديوة بتول المحيمن ةالدكتور

 والخدمة انجتماعية رئيس امو علو انجتماع ع دال اسط العتام الدكتور 

 رئيس امو التاريخ محمد المتاودةالدكتور 

 رئيس امو الجغراتيا  وح الص ابحةالدكتورة 

 رئيس امو الترجمة محمد ع يدايالدكتور 

 رئيس امو العلوم المياسية الدكتور وبفي عييل



 ر

 

 رئيس امو اللغاي المامية والشراية النصيرايالدكتور محمد 

 
 

 كلية اناتصاد والعلوم اودارية 

 رئيس امو اناتصاد ع دال اسط عوامنةالدكتور 

 رئيس امو المحاس ة خلدون الداودالدكتور 

 رئيس امو اودارة العامة    واتلة س والدكتور 

 رئيس امو العلوم المالية والمصرتية  درادكة وديمة الدكتور

 رئيس امو إدارة ا عمال  بال  الخطيبالدكتور 

 رئيس امو التمويه  خالد اي يالدكتور 

 رئيس امو المال وا عمال الواكد حمد  الدكتور 
 

 كلية الحجاوق لل ندسة التطنولوجية 

 الط ربائيةرئيس امو اندسة اليوى  ع   المعيدالدكتور 

 رئيس امو اندسة انلطترو ياي  حمد دااممةالدكتور 

 رئيس امو اندسة الحاسوب يتن العيمرالدكتور 

 رئيس امو اندسة انتصاني  حمد موسرالدكتور 

 رئيس امو اندسة النظو والمعلوماتية الط ية الحيوية    س  بو دولةالدكتور 

  ال ندسة المد يةرئيس امو   حمد العمرقالدكتور 

 رئيس امو ال ندسة الصناعية الدكتور عمار الروسان

رئيس امو اندسة العمارة ليد الديكالدكتور 

 

 كلية التربية 

 رئيس امو اودارة و بول التربية   بال  عليماي ا ستاذ الدكتور

 رئيس امو علو النفس اوراادق والتربوق    محمد م يدايالدكتور 

 رئيس امو المنااا ولرق التدريس    عماد المعدقالدكتور 
 

 

 كلية الشريعة والدراساي انس مية 

 رئيس امو الدراساي اوس مية رائدة  صيراي ةالدكتور

 رئيس امو  بول الدين لاير المحمدالدكتور محمد 

 رئيس امو الفيو و بولو العجلو يع دالم دق الدكتور 

 رئيس امو اناتصاد والمصاري اوس مية عد ان ربابعةالدكتور 

   
 كلية التربية الرياضية

 رئيس امو التربية ال د ية      اري اوكةالدكتور ا ستاذ 

 رئيس امو علوم الرياضة      حمد بطاينةالدكتور 



 ش

 

  
 كلية اليا ون 

 رئيس امو اليا ون الخاص      خصاو ةم ا  ةالدكتور

 رئيس امو اليا ون العام      الدكتورة بفا  المويلميين

 
 

 كلية الفنون الجميلة 

 رئيس امو الموسييا          محمد الم حالدكتور ا ستاذ 

 رئيس امو التصميو         بمام الردايدةالدكتور 

 رئيس امو الفنون التشطيلية           الدكتور ااسو الشيران

 رئيس امو الدراما           الدكتور غمان ح داد

 
 

 كلية تطنولوجيا المعلوماي وعلوم الحاسوب 

 رئيس امو علو الحاسوب       معاوية الشناقالدكتور 

 رئيس امو  ظو المعلوماي الحاسوبية        واي المريحينالدكتور 

 عمالتطنولوجيا معلوماي ا رئيس امو  الدكتور رضوان الدويرق

 
  

 كلية اآلثار وان وربولوجيا 

 رئيس امو ان وربولوجيا           حمد  بو دلوالدكتور 

 رئيس امو اآلثار           ماار لربوشالدكتور 

 رئيس امو بيا ة المصادر التراثية وإدارت ا            ع دالرحيو  حمدالدكتور 

 رئيس امو المماااي الخدمية او ما ية الدكتور معن عموش 

 رئيس امو النيوش            

 
 

 كلية اوع م 

 رئيس امو الصحاتة        الدكتورم  اادة مخادمة

 رئيس امو الع ااي العامو واوع ن         تؤاد سعدانالدكتور 

 والتلفتيون        ةرئيس امو اوذاع الميد محمد محروم

 

 كلية المياحة والفنادق

 رئيس امو المياحة والمفر           سعد المعدالدكتور 

 رئيس امو اودارة الفنداية عمر العنا تةالدكتور 

 
 

 كلية الطب

 رئيس امو العلوم الط ية المريرية الدكتور ياسر رادان

 رئيس امو العلوم الط ية ا ساسية الدكتور وليد المومني



 ت

 

 
 

 كلية الصيدلة

 رئيس امو العلوم الصيدن ية  محمد ع يدالدكتور 

 رئيس امو الممارسة الصيدن ية محمد  صيرالدكتور 

 
 

 ر سا  تحرير المج ي 

 للغاي الحديوةا رد ية مجلة الرئيس تحرير  توال ع دالحها ستاذ الدكتور 

 لفيتيا  رد ية لمجلة االرئيس تحرير  إبراايو  بو الجرايشا ستاذ الدكتور 

 لطيميا ا رد ية لمجلة الرئيس تحرير   يمن حمودة ا ستاذ الدكتور

 واوحصا لرياضياي ا رد ية لمجلة الرئيس تحرير  ع داهلل الجراحا ستاذ الدكتور 

 لعلوم التربويةا رد ية لمجلة الرئيس تحرير  ا ستاذ الدكتورة اادية التل

 لفنونا رد ية لمجلة الرئيس تحرير  محمد غوا مةا ستاذ الدكتور 
 

 

 ور سا   امام إداريةومشرتي براما علمية مدرا  كراٍس 

 اآلدابكلية  /مدير كرسي عرار    يل حد ادا ستاذ الدكتور 

 كلية العلوم /مدير متح  التاريخ الط يعي راتي اناقالدكتور ا ستاذ 

 كلية الشريعة والدراساي اوس مية /مدير كرسي بااا ا للدراساي وس مية هدم معابدةالدكتور 

 كلية التربية /مشري بر اما التربية العملية اادق لوال ةالدكتور 

  مين عام متح  التراث ا رد ي/ كلية اآلثار وا  وربولوجيا  الدكتور حمين الص ابحة

 مشري بر اما اليرهن الطريو حمام الميارالميد 

 كلية اوع م /FMاليرموك  مدير إذاعة الطاااي  لايرالدكتور 

 رئيس امو التدريب والتطوير/ مركت انعتماد وضمان الجودة الدكتور  ادر رتاعي

 رئيس امو الجودة/ مركت انعتماد وضمان الجودة التبيدقالدكتور محمد 

 رئيس امو انعتماد/ مركت انعتماد وضمان الجودة الدكتور محمد ليتون
 

 مديرو المراكت 

 مدير مركت اللغاي  لميا  حم ادا ستاذ الدكتورة 

  انعتماد وضمان الجودةمدير مركت  سمي  الطراسنةالدكتور ا ستاذ 

 مدير مركت دراساي ال ج ين والنالحين وال جرة اليمرية  هياي  شوان ةالدكتور

 مدير مركت الملطة را يا للدراساي ا رد ية وخدمة المجتمي اشام المماعيدالدكتور 

 مدير مركت ا ميرة بممة لدراساي المر ة ا رد ية الدكتورة همنو خصاو و

  الريادة وانبتطارمركت مدير  محمود ممتريحيالدكتور 

 مدير مركت الحاسب والمعلوماي   سحه مطاليو الم ندس

 مدير مركت ا مير تيصل لتطنولوجيا المعلوماي  الم ندس يحير الطماس ة

 مدير مركت التميت للخدماي المطت ية  الميد عوض عوامنة



 ث

 

 مديرو الدوائر 

 الموارد ال شريةمدير دائرة  ا ستاذ الدكتور ع دالحليو الشياب

 مدير دائرة الشؤون اليا و ية نتي درادكةالدكتور ا ستاذ 

 مدير المدرسة النموذجية علي العمرقالدكتور 

 مدير دائرة مطت ة الحمين بن ل ل عمر الغولالدكتور 

 مدير دائرة الع ااي والمشاريي الدولية موته العتومالدكتور 

 عمادة اؤون الطل ة/ مدير دائرة النشاط الوياتي والفني عماد الدين لوال ةالميد 

 عمادة اؤون الطل ة/ مدير دائرة الخدماي الط بية الميد عمر ا ل

 عمادة اؤون الطل ة/ مدير دائرة الرعاية الط بية مروان ليفورالميد 

 عمادة اؤون الطل ة/ مدير دائرة النشاط الرياضي الميد حمن العمرق

 والتدايه الداخليالراابة  وحدةمدير  محمود ع دالعالالميد 

  مدير دائرة رئاسة الجامعة الدكتور مش ور الحماد ة

 مدير دائرة التنمية والتخطيط الميد   ور المعد

 مدير دائرة الي ول والتمجيل خالد الحراحشةالميد 

 مدير الدائرة المالية الميد ع دال اسط الحمورق

 مدير دائرة الع ااي العامة واوع م الميد مخلص الع يني

 مدير الدائرة ال ندسية  عيو خصاو ةالم ندس 

 مدير بندوق انستومار لجامعة اليرموك الميد وليد ح لشة

 مدير دائرة ا من الجامعي مصطفر الشيابالميد 

 مدير دائرة الخدماي العامة الميد خليل ارايداي

 مدير دائرة اللوالم عمر محاتظةالميد 

 مدير دائرة العطا اي الميد ع داهلل النعيمي

 مدير دائرة ان تاج والصيا ة والتدريب الم ندس خالد الع و ة

 مدير دائرة  ما ة سر المجالس واللجان الميدة عـُ  ااكر

 

  واب المدرا  

 را يا للدراساي ا رد ية وخدمة المجتمية ط ائب مدير مركت المل الميد خليل الطوتحي

 ال ج ين والنالحين وال جرة اليمرية ائب مدير مركت   الميد محمد المعود
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 سطور تي اليرموك جامعة
 

  مواي الجامعة 

،(كمعنالعاصمممممةعمان90ردنيةالهاشممممميةوعلىبعد ربدفيشمممممالالمملكةاألإتقعجامعةاليرموكفيمدينة

إلىمسمممماحاتأرضأخرىتابعةةفيالموقعالحاليواألرضالجنوبيةهذاباإلضمممماف2م685000علىمسمممماحةتقدربـمممممممممم

وهيثانيجامعةأردنيةمنبينالجامعات،2م139264ـممممممممممممللجامعةفيمدينةاربدوفيأماكنأخرىمنالمملكةتقدرب

الرسمية.

 

  ش ت ا ووحدات ا التنظيمية

اليرموكحيثبتأسمممميسجامعة1975صممممدرتاإلرادةالملكيةالسمممماميةبتاريخالرابعوالعشممممرينمنحزيرانعام

في،وطالبةا(طالًب640وعددهم 1977-1976اسمممممتقبلعجامعةاليرموكالدفعةاألولىمنالطلبةفيبدايةالعامالجامعي

وبدأتبكليةواحدةهيكليةالعلومواآلداب.امؤقًتااعتبرحينهاحرًم،حرمجامعيمحدودفيمدينةاربد

وحجراألسممماس،حيثشمممكلعيكليةالعلومواآلدابيالنواة1976ةفيعامبدأتجامعةاليرموكمسممميرتهاالتعليمي

وكانعدوائراللغةالعربيةواللغةاإلنجليزية،وضمممعتخصممصمماتفيالعلومواآلدابواالقتصممادوالعلوماإلدارية،للجامعة

اونمًواامعةمنذإنشمممائهاتطورًوقدشمممهدتالج،1980والعلوماإلنسمممانيةواإلجتماعيةنواةكليةاآلدابالتيتأسمممسمممععام

تعددوتنوعالتخصممممممصممممممماتالعلمية:حتىأصممممممبحعمنأبرزجامعاتالمملكةمنكافةالنواحي،اوكيفًاكمً،امضممممممطردً

كفاءةالخريجين.،البحثالعلمي،الهيئةالتدريسّية،أعدادالطالبوالطالبات،وتكاملها،واإلنسانية

الدراسممممممةالجامعيةلخريجيالثانويةالعامةاألردنيينوريراألردنيينفقدتّمفيمطلععامومنأجلإتاحةفرصممممممة

إنشاءالبرنامجالموازيالستيعابالطلبةفيجميعالتخصصاتالمطروحةفيالجامعة.1997-1998

احتياجاتومتطلباتوقدنجحعالجامعةبإضافةنطاقواسعمنالبرامجالدراسّيةالجديدةوالتخصصاتالتيتلبي

حيثتّمتطويرعددكبيرمناألقساماألكاديميةلتصبحكليات:،وطموحاتالمجتمعباستمرار،سوقالعمل

.1981كليةاالقتصادوالعلوماإلداريةعام •

 .1984كليةالحجاويللهندسةالتكنولوجيةعام •

منالعممامالجممامعياثروبولوجيممااعتبمماًروالممذيتمتحويلممهإلىكليممةاآلثممارواألن1984معهممداآلثممارعممام •

2003/2004. 

 .1988/1989كليةالتربيةعام •

 .1990كليةالشريعةوالدراساتاإلسالميةعام •

 .1993كليةالتربيةالرياضيةعام •

 .1999كليةالقانونعام •

 .2001/2002كليةالفنونالجميلةعام •

 .2002/2003كليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوبعام •

 .2008كليةاإلعالمعام •
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مناوتستمراليرموكبالتطوراألفقيوالعموديإلىهذااليومحيثتّماستحداثبرامجوأقساموكلياتجديدةمؤخرً

2012/2013وكليةالصممممميدلةفيالعامالجامعي،2011/2012أبرزها:إنشممممماءكليةالسمممممياحةوالفنادقفيالعامالجامعي

قسممميالهندسممةالصممناعّيةيوقسممميهندسممةالعمارةيبكليةالحجاويللهندسممة،2013/2014فيالعامالجامعيوكليةالطب

منا.وسمممعًي(2016ومنآخرها:قسممممياقتصمممادالمالواألعماليبكليةاالقتصمممادوالعلوماإلدارية ،(2013التكنولوجية 

اتالتيتدعمهمفيتخصممممممصمممممماتهمالجامعيةالمختلفةفقدتمتوفيرالجامعةوراءتزويدالطلبةبالمعارفوالمهاراتوالقدر

يالمسمممممماقاتالخدميةاإلنسممممممانيةياألقسممممممامواسممممممتحداثامقرراتإجباريةواختياريةفيالخططالدراسمممممميةالمقرةمؤخًر

   .العلومعلىالتواليكليةاآلدابوةبكليويالمساقاتالخدميةالعلميةي

كماتضممممعمادتينهماعمادة،اأكاديمًياقسمممًم(65قسمممامفيها عشمممركليةويبلدعدداأل(خمسمممة15تضممممالجامعة 

،علميةوبحثيةكراٍسةتس(6و ،ًةعلميكٍزامرستة(6ضافةإلى إ،وعمادةشؤونالطلبة،البحثالعلميوالدراساتالعليا

،وثالثةمتاحف،ةووحدةإداريةواحدةداريإ(دائرة16و ،ومحطةالعلومالبحريةفيالعقبةباالشتراكمعالجامعةاألردنية

،بناءالعاملينفيالجامعةومدرسممممممةنموذجيةأل،ومتحفالمسممممممكوكات،ومتحفالتاريخالطبيعي،ردنيمتحفالتراثاأل

(منأعضمممممماءهيئةالتدريسمنمختلفالرتب1123ويعملفيالجامعة .ومركزصممممممحيبالتعاونمعوزارةالصممممممحة

(منالعاملينفيالمجاالتالمختلفةمنريرأعضاءهيئةالتدريس.1442و ،والتخصصات

 

 الر ية:

الريادةوالتميزفيمجاالتالتعليموالبحثالعلميبمايسممممممهمفيخدمةالمجتمعلتصممممممبحجامعةاليرموكفيطليعة

.اوعالمًياوأنتحتلمكانةمرموقةإقليمًي،عاتاألردنيةالجام

 

 الرسالة:

وإنتاجبحثعلميإبداعييخدم،إعدادالكفاءاتالعلميةفيمختلفحقولالعلموالمعرفةمنخاللتقديمتعليممميز

واالسممممتجابة،ويسممممهمفيبناءاقتصممممادالمعرفةمنخاللإيجادبيئةجامعيةمحفزةلربداعوحريةالفكروالتعبير،المجتمع

لمتطلباتالمجتمعوالتطورالعلمي.



 ا اداي انستراتيجية:

:لرؤيةالجامعةورسالتهاتمتحديدالغاياتاالستراتيجيةالتاليةاتحقيًق

بالبحث .1 قاء ّيةاإلرت ّيةوالفن ماد تهال با عالميةعبرتوفيرمتطل جامعةنحوالمعاييرال ته،العلميفيال وربطمخرجا

 معالتركيزعلىاحتياجاتالمجتمعالمحلي.،باحتياجاتالتنميةالوطنّية

،لعملويمتلكالخصممائصإلنتاجالمعرفةوالمنافسممةفيسمموقا،اوتطبيقًيامؤهلعلمًي،إعدادخريجذيجودةعالية .2

 .والمساهمةالفّعالةفيتنميةالمجتمع

وتبادلالخبراتمنأجلتحقيققيمالعالمّيةفي،تعميقالعالقاتالخارجّيةمعالجامعاتوالمراكزالعلمّيةالعالمّية .3

 مسيرةالجامعةورؤيتهاالمستقبلّية.

واعتماد،مركزيةوتفويضالصالحياتتطويرالجهازاإلداريفيالجامعةلتحقيقرؤيتهامنخاللالتوسعفيالال .4

 معاييرموضوعيةفياختيارالمواقعالقياديةتعتمدعلىالتنافسّيةوالشفافّيةوالُمساءلة.

وتحقيق،تعزيزالموقفالممماليللجممامعممةلتكونقممادرةعلىأداءوظممائفهمماوأدوارهمماوفقخططهممااالسممممممتراتيجيممة .5

 يسمحبتحقيقالتميزواإلبداعفيمخرجاتها.االستقاللالماليواإلداريالكاملالذي
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رفعمسممتوىالشممراكةالمسممتدامةبينالجامعةومؤسممسمماتالمجتمعالمحليلضمممانوصممولرسممالةالتعليمالجامعي .6

 المجتمعي.

ويمتلكالمهارات،ومنتجافيالمجتمعافاعلًاإعدادطالبجامعييتمتعبالحسالوطنيواالنتماءليكونعضمممممموً .7

 بمايكفلجاهزيتهلسوقالعمل.،ومهاراتاالتصالوالمهاراتالكتابيةوالشفوية،والعلومالمعرفية،ةالتطبيقي

شاملة .8 ستكمالتطويرالجامعةباتجاهمفهومالجامعةال وحاجاتالسوق،وبمايتناسبمعرسالةالجامعةوأهدافها،ا

 ومتطلباتالتنميةالمستدامة.،المحليواإلقليميوالعالمي

واالهتمام،ورفعمسممممممتوىمخرجاتهالتلبيةاحتياجاتالمجتمعالمحلي،وصممممممولإلىالتميزفيالعمليةالتعليميةال .9

 والتميزبمستوىالدقةوالشفافيةفياألعمالاإلدارية.،بجودةالبحثالعلميفيالجامعة

حاجاتهمامنالتعليموالتدريبالمسمممتمرين تطويرالكادريناألكاديميواإلداريفيالجامعةوتأهيلهماعبرتوفير .10

إذإنالعنصرالبشريهواألساسفي،لتحقيقرؤيةالجامعةوأهدافهافيظلمتغيراتالبيئةالداخليةوالخارجية

التنميةوالتطوير.

 

 الييو والم ادل:

اماإلجتماعيواألخالقيبماااللتزاماإلجتماعيواألخالقي:تسممممممعىجامعةاليرموكإلىتحقيقأعلىمسممممممتوياتااللتز .1

.والمثلاإلنسانيةالعليا،والعاداتوالتقاليدالعربيةاألصيلة،يتماشىمعتعاليمالديناإلسالميالحنيف

االنتماء:تسممممعىالجامعةجاهدةإلىتحقيقأعلىمسممممتوياتاالنتماءالوطنيالصممممادقلطلبتهاوالعاملينفيهاعنطريق .2

.ووضعالمصلحةالعامةفوقكلالمصالحالشخصية،الوطنيةتعزيزالروح

وتسممعىإلىالتفاعلاإليجابي،الرؤيةالعالمية:تتبنىالجامعةرؤيةعالميةمنحيثالمبادئوالمعاييراإلنسممانيةالعالمية .3

 .وفتحأبوابالتعاونمعجميعالجامعاتوالمراكزالبحثيةالعالميةالمتميزة،معجميعالثقافات

وتوسممممميعرقعةالتخصمممممصمممممات،الشممممممولية:تسمممممعىالجامعةإلىتحقيقالشمممممموليةفيتكاملأشمممممكالالمعرفةالمختلفة .4

.واالهتماماتالبحثيةالتيتركزعليها

إلىتطويرالعمليةالتعليميةوالبحثالعلميوخدمةاسمماعيةدائًم،الجودة:تلتزمالجامعةبمعاييرتربويةرفيعةالمسممتوى .5

.وفقأرفعمستوياتالجودةوالنوعيةالمجتمع

مكافأةاألداءالمتميزوالمسممماءلة:تؤمنالجامعةبأنالسممملوكاإليجابيوالتميزألعضممماءأسمممرةالجامعةجميعهاالبدأن .6

فإنالجامعةسمموفتفعلنظاممسمماءلة،وبالقدرنفسممه،ُيدعممنخاللخططالجامعةلمكافأةاألداءالمتميزللعاملينفيها

.القياداتاألكاديميةواإلداريةاوخصوًص،للعاملين

وتؤكداهتمامهابقيمالعدلوالنزاهةوالحرية،الشفافيةوالحريةاألكاديمية:تشجعالجامعةاالنفتاحوالتفاعلمعاآلخرين .7

.األكاديمية

ويتحققذلك،الجامعةجميعهافيعمليةصمممنعالقرارواتخاذهالالمركزية:تؤمنالجامعةبضمممرورةأنتشممماركأطراف .8

وتدعمالجامعةالتوجهنحومزيد،منخاللتدعيمالقراراتعلىمستوياتاألقساموالكلياتوالوحداتاإلداريةوالطلبة

.منالالمركزيةفيصنعالقرارواتخاذه

ققإالمنخاللتعديلالممارساتالجامعيةالستيعابتطوراتالتعلمالمستمر:تؤمنالجامعةبأنالتقدمالملموساليتح .9

 العلموالتكنولوجياالحديثةوتطبيقاتهافيمجاالتالتدريسوالبحثالعلمي.
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 ال طالوريوس درجة من  تعليماي

  تعليماي من  درجة ال طالوريوس تي جامعة اليرموك  ،2008( لمنة 6تعليماي راو )

 1976( لمنة 76الصادرة بموجب  ظام من  الدرجاي العليمة والش اداي تي جامعة اليرموك راو )

 

ويعملبهاابتداًءمن،2008تسمممممىهذهالتعليمات تعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموك(لسممممنة: 1المادة 

.2008/2009يالعامالجامع

تسريأحكامهذهالتعليماتعلىالطلبةالمنتظمينالمسجلينللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيكلياتالجامعة: 2المادة 

 (منهذهالتعليمات.3الواردةفيالمادة 

بناًءعلى،يقرمجلسالعمداءالخطةالدراسيةالتيتؤديإلىالحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيالكلياتالتالية:3المادة 

تنسيبمنمجالسالكلياتواقتراحاتمنمجالساألقساماألكاديميةالمختصة:

كليــةالعلــــــوم. .1

 كليــةاآلداب. .2

 كليةاالقتصادوالعلوماإلدارية. .3

 التربية.كلية .4

 كليةالحجاويللهندسةالتكنولوجية. .5

 كليةالشريعةوالدراساتاإلسالمية. .6

 كليةالتربيةالرياضية. .7

 كليةالقانون. .8

 كليةالفنونالجميلة. .9

 كليةاآلثارواالنثروبولوجيا. .10

 كليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب. .11

 كليةاإلعــالم. .12

كليةالسياحةوالفنادق .13

 (13/8/2013تاريخ28/2013إنشاءكليةالطببموجبقرارمجلسالعمداءرقمتّمكليةالطب  .14

 (17/2/2014تاريخ7/2014إنشاءكليةالصيدلةبموجبقرارمجلسالعمداءرقم تّمكليةالصيدلة .15

 

يلي::الحداألدنىللساعاتالمعتمدةالمطلوبةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيالجامعةهوكما4المادة 

 الماعاي المعتمدة الطلية الراو

(ساعةمعتمدة134 كليةالعلوم.1

(ساعةمعتمدة132 كليةاآلداب.2

كليةاالقتصادوالعلوماإلدارية.3 (ساعةمعتمدة132 

كليةالتربية.4 (ساعةمعتمدة132 

كليةالحجاويللهندسةالتكنولوجية.5 (ساعةمعتمدة167 

كليةالشريعةوالدراساتاإلسالمية.6 (ساعةمعتمدة132 

كليةالتربيةالرياضية.7 (ساعةمعتمدة132 

كليةالقانون.8 (ساعةمعتمدة141 

كليةالفنونالجميلة.9 (ساعةمعتمدة132 

كليةاآلثارواالنثروبولوجيا.10 (ساعةمعتمدة132 

كليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب.11 (ساعةمعتمدة134 
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 الماعاي المعتمدة الطلية الراو

(ساعةمعتمدة132 كليةاإلعــالم.12

(ساعةمعتمدة132 كليةالسياحةوالفنادق.13

(ساعةمعتمدة257 كليةالطب.14

(ساعةمعتمدة165 كليةالصيدلة.15

 

 

 الخطـــــــة الدراسيـــة
 

تشملالخطةالدراسيةفيكلتخصصتمنحفيهدرجةالبكالوريوسالمتطلباتالتالية::  5المادة 

(ساعةمعتمدةوتشمل:27وتخصصلها  .  متطل اي الجامعة: 

. متطل اي إج ارية:1

(ساعةمعتمدةموزعةكالتالي:12يدرسهاجميعطلبةالجامعةويخصصلها 

 عد الماعاي اسو المماق رمت وراو المماق

AL 101 ساعات3لغةعربية 

EI 101 ساعات3مهاراتاللغةاإلنجليزية 

PS 102 ساعات3التربيةالوطنية

MILT100* ساعات3علومعسكرية

EL 099      استدراكيإستدراكي-زيةيمهاراتلغةانجل

COMP* 099    استدراكيإستدراكي-مهاراتحاسوب

AL 099 استدراكياستدراكي-لغةعربية 



  

                                                      

(.26/12/2016تاريخ49/2016 قرارمجلسالعمداءرقمEL101همامتطلبينلمساقEL099وCOMP099مساقي* 

علمابأنهمتطلبإجباريكليةللكلياتSCI 108 سممممابًقا(فيالخططالجديدة100سمممميكونترميزمسمممماقمهاراتحاسمممموبن.ح •

.2016/2017اإلنسانية.اعتبارامنالفصلاألول

AL101مجموعاتحسممب3عقدامتحانتحديدمسممتوىالطلبةريرالعربباللغةالعربيةويصممنفالطلبةإلى يقوممركزاللغاتب)

(1/95،قرارمجلسالعمداءفيجلسممتهرقم 94/1995نتائجهمفياالمتحان.ويعملبهذاالقراراعتباًرامنالفصمملالثاني

.1/1/1995تاريخ

MILT100المقررةللتخرج،وتعطىنتائجهذاالمسمماقعلىأسمماسالنجاحوالرسمموب،والتدخليحسممبضمممنالسمماعاتالمعتمدة

 نتائجهفيحسابالمعدلالتراكمي،ويعفىمندراسته:

خريجوالكلياتالعسممممكريةاألردنية جامعةمؤته،الكلياتالعسممممكريةالملكية،ومدرسممممةالمرشممممحينالعسممممكرية،مديرية .1

لسممممممالحالصمممممميانةالملكي،كليةاألميرفيصممممممل(أومايعادلهامنكلياتأخرىفياألجهزةالخدماتالطبية،الكليةالفنية

األمنيةوالكلياتالعسكريةاألجنبية،شريطةأنالتقلخدمتهعنسنةواحدة.

الضباطالحاصلينعلىدوراتالصفالتأسيسيةودوراتالوكالءالتأسيسيةبالنسبةللرتباألخرى. .2

عنمسمممممماقالعلومأ(يمسمممممماًقابديال376األردنيينأنيدرسمممممموامسمممممماقيتاريخاألردنالحديثتخ ويجوزللطلبةرير .3

العسممممكرية،وفيهذهالحالةتدخلعالمةهذاالمسمممماقفيحسممممابمعدالتالطالب،قرارمجلسالعمداءفيجلسممممتهرقم

.5/1/1992ويعملبهاعتباًرامن5/1/1992(تاريخ1/92 
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. متطل اي اختيارية: 2

واليجوزللطالبتسممجيل،(سمماعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمسمماقاتاإلنسممانيةوالعلميةالتالية15ويخصممصلها 

. أيمساقمنمتطلباتالجامعةاالختياريةيطرحفيكليته

.2016/2017(ويعملبهذاالقرارمنبدايةالفصلالثاني10/10/2016تاريخ39/2016 قرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم
 

 : مجال العلوم او ما ية ويضو المماااي التالية:ون 

رمت المماق 

 ورامو
 اسو المماق

عدد 

 الماعاي
 الحالــــة

Hum 101 لجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةاإلعالم3الثقافةاإلعالمية

Hum 102 لجميعالطلبة3المواطنةواالنتماء 

Hum 103 لجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةالشريعةوالدراساتاإلسالمية3اإلسالمفكروحضارة 

Hum 104 لجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةالفنونالجميلة3والسلوكالفن 

Hum 105 الحضمممممممممارة في األردن إسممممممهمممام

اإلنسانية

 لجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةاآلثارواالنثروبولوجيا3

Hum 106 واالنثروبولوجيالجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةاآلثار3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

Hum 107 لجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةالقانون3حقوقاإلنسان 

Hum 108 لجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةالتربية3مهاراتالتفكير 

Hum 109 لجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةالشريعةوالدراساتاإلسالمية3النظماإلسالمية 

Hum 110 السمممممميمماحيممةوالفنممدقيممةفيالثقممافممة

ردناأل

لجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةالسياحةوالفنادق3

 

: مجال العلوم انجتماعية واناتصادية ويضو المماااي التالية:اثا ي   

رمت المماق 

 ورامو
 اسو المماق

عدد 

 الماعاي
 الحالــــة

Sci 101 باستثناءطلبةكليةالعلوملجميعالطلبة 3 البيئةوالصحةالعامة  

Sci 102 لجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةتكنولوجياالمعلومات 3 تكنولوجياالمعلوماتوخدمةالمجتمع

 وعلومالحاسوب

Sci 103 لجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةالتربيةالرياضية 3 اللياقةالبدنيةللجميع 

Sci 104 الفَعالمهاراتالتواصل  لجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةالتربية 3 

Sci 105 لجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةالحجاويللهندسة 3 الطاقةالمتجددة

 التكنولوجية

Sci 106 لجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةاالقتصادوالعلوم 3 اإلدارةوتنميةالمجتمع

 اإلدارية

Sci 107 لجميعالطلبة 3 البحثالعلمي 

(.17/10/2016بتاريخ40/2016دلعبقرارمجلسالعمداءرقم ُع

التقدم2009/2010منبدايةالفصلاألولايتوجبعلىكافةالطلبةالمستجديناعتبارً،أمافيمايتعلقبامتحاناتالمستوى

اللغةاإلنجليزيةوالحاسمممممموبوعلىالطالبالذياخفقفيالنجاحفيأيمنهذه،المتحانالمسممممممتوىفياللغةالعربية

يسممممممحللطالبالذياخفقفياالمتحاناتبعددراسمممممةالمادة،(وأنيسمممممجلهامادةدراسمممممية099االمتحانات اسمممممتدراكي

تحانخاللأولسمممنتينمنوالرسممموبفيهاأنيتقدمالمتحانمسمممتوىدونتسمممجيلهامادةدراسممميةشمممريطةانينجحفياالم

(25/9/2017بتاريخ36/2017دلعبموجبقرارمجلسالعمداءرقم ُع.الدراسة
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( خارج خطتو الدراسية099ا )ا استدراكي اـالالالالالال علر  ن يمجل الطالب ال ق يخفه تي النجاح تي  ق من ا م انمتحا اي مما

وهذهالمساقاتهي:

El 099* استدراكي(مهاراتلغةإنجليزية 

Al 099*  استدراكي(1لغةعربية )

Comp 099* )بتاريخ44/2014دلعبقرارمجلسالعمداءرقم عُمهاراتحاسمممممموب اسممممممتدراكي

.(2014/2015اعتباًرامنالفصلالثاني10/11/2014



تي  ول سالالالنتين من بد  التحااو بالدراسالالالة تي  ،المطلوبة منو ،* م حظة: علر الطالب  ن ين ي ممالالالاااي الم اراي التالية

 الجامعة واي:

El 099.مهاراتلغةإنجليزية/استدراكي

Al 099.مهاراتلغةعربية/استدراكي

Comp 099اسممممممتممدراكي بتمماريخ44/2014دلممعبقرارمجلسالعمممداءرقم عمُممهمماراتالحمماسمممممموب/

.(2014/2015منالفصلالثانيااعتباًر10/11/2014
     

 

 كما ارر المجلس:

إكمال ا من مواد الممالالالالالالالاااي      ،( تما ا ل والمحولين ال ين لو يمالالالالالالتطملوا المتطل اي الجامعية انختيارية            2015علر لل ة )            

ته15/6/201بتاريخ25/2016دلعبقرارمجلسالعمداءرقمعُ   انختيارية.    وفققرارمجلسالتعليمالعاليفيجلسمممممم

 (.6243قراررقم21/7/2014الثامنةالمنعقدةبتاريخ

 

 ب. متطل اي الطلية: 

علىتنسيبمجلسالكليةالمختصوتخصصلهاالساعاتالمعتمدةالتالية:يقرهامجلسالعمداءبناًء

(ساعةمعتمدة21 أقسامكليةالعلوم.1

(ساعةمعتمدة21 أقسامكليةاآلداب.2

(ساعةمعتمدة24 والعلوماإلداريةأقسامكليةاالقتصاد.3

(ساعةمعتمدة18 أقسامكليةالتربية.4

أقسامكليةالحجاويللهندسةالتكنولوجية.5 (ساعةمعتمدة24 

(ساعةمعتمدة24 أقسامكليةالشريعةوالدراساتاإلسالمية.6

(ساعةمعتمدة27 أقسامكليةالتربيةالرياضية.7

(ساعةمعتمدة27 أقسامكليةالقانون.8

(ساعةمعتمدة24 أقسامكليةالفنونالجميلة.9

(ساعةمعتمدة21 نثروبولوجياأقسامكليةاآلثارواأل.10

أقسامكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب.11 (ساعةمعتمدة22 

(ساعةمعتمدة24 أقسامكليةاإلعالم.12

(ساعةمعتمدة21 أقسامكليةالسياحةوالفنادق.13

ساعةمعتمدة(39 كليةالطب.14

(ساعةمعتمدة32 كليةالصيدلة.15
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 ج.  متطل اي اليمــو:

علىتنسيبمنمجالسالكلياتواقتراحمنمجالساألقساماألكاديميةوتخصصلهاالساعاتيقرهامجلسالعمداءبناًء

المعتمدةالتاليةموزعةعلىمساقاتإجباريةوأخرىاختياريةيحددهامجلسالكلية.

(ساعةمعتمدة86 أقسامكليةالعلوم.1

(ساعةمعتمدة84 أقسامكليةاآلداب.2

والعلوماإلداريةأقسامكليةاالقتصاد.3 (ساعةمعتمدة81 

(ساعةمعتمدة87 أقسامكليةالتربية.4

أقسامكليةالحجاويللهندسةالتكنولوجية.5 (ساعةمعتمدة116 

أقسامكليةالشريعةوالدراساتاإلسالمية.6 (ساعةمعتمدة81 

تمدة(ساعةمع78 أقسامكليةالتربيةالرياضية.7

(ساعةمعتمدة81 أقسامكليةالقانون.8

(ساعةمعتمدة87 أقسامكليةالفنونالجميلة.9

نثروبولوجياأقسامكليةاآلثارواأل.10 (ساعةمعتمدة87 

أقسامكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب.11 (ساعةمعتمدة85 

(ساعةمعتمدة81 أقسامكليةاإلعالم.12

(ساعةمعتمدة87 أقسامكليةالسياحةوالفنادق.13

ساعةمعتمدة(191 كليةالطب.14

ساعةمعتمدة(106 كليةالصيدلة.15



وتشممملمتطلباتاألقسممامالمذكورةأعالهمتطلباتالتخصممصالمنفردأومجموعمتطلباتالتخصممصالرئيسمميومتطلبات

التخصصالفرعي.

سممابقة ناجح/راسممب(.اليجوزللطالبأنيسممجللمسمماقماإذالميكنقدسممجلالمتطلبالسممابقفيفصممول-أ:6المادة

معافيالفصلنفسهإذاتوقفتخرجهعلىتسجيلالمساقينمعًاويجوزلهأنيسجللمساقومتطلبهالسابقمعً

. عالهأ(6خذبعيناالعتبارالفقرة ب(منالمادة ألا

سام هندسةاإل2018اليجوزلطلبة-ب هندسة،هندسةالحاسوب،هندسةاالتصاالت،لكترونياتفمابعدفياق

تكنولوجيا-نشممممماءدارةاإلإ–الهندسمممممةالمدنية،هندسمممممةالنظموالمعلوماتيةالطبيةالحيوية،القوىالكهربائية

.الهندسةالصناعية(كليةالحجاويلتسجيلالمساقالالحقمالميكنقدانهىالمتطلبالسابقبنجاح،البناء

 

 

الدراسيمدة الدراسة والعب  

:(1)7المادة

أ.الحداألعلىلمدةالدراسةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسهوكمايلي: 

يعتبرالطالبالذيأنهىالحداألعلىلمدةالدراسممةالمنصمموصعليهافيالمادةالمشممارإليهاولميحققشممروط(1 

.10/8/1986تاريخ(32التخرجمفصوالمنالجامعةبموجبقرارلجنةمجلسالجامعةرقم 

يمنحالطلبةفصلدراسيإضافيللحاالتالتالية:

(ساعةمعتمدةفأقل.21.إذابقيعلىتخرجه 1

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

.10/8/1986( تاريخ 32مجلس الجامعة رقم )
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%.60.إذالميتخرجلتدنيمعدلهالتراكميعن2

(.16/2/2015تاريخ7/2015 قرارمجلسالعمداءرقم



سنوات7أقسامكليةالعلوم.1

سنوات7أقسامكليةاآلداب.2

والعلوماإلداريةأقسامكليةاالقتصاد.3 سنوات7

أقسامكليةالتربية.4 سنوات7

أقسامكليةالحجاويللهندسةالتكنولوجية.5 سنوات8

أقسامكليةالشريعةوالدراساتاإلسالمية.6 سنوات7

أقسامكليةالتربيةالرياضية.7 سنوات7

أقسامكليةالقانون.8 سنوات7

أقسامكليةالفنونالجميلة.9 سنوات7

أقسامكليةاآلثارواألنثروبولوجيا.10 سنوات7

أقسامكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب.11 سنوات7

سنوات7أقسامكليةاإلعالم.12

سنوات7أقسامكليةالسياحةوالفنادق.13

سنوات8كليةالطب.14

سنوات8الصيدلةكلية.15



وفصممل،تشممملفترةاالمتحاناتاب.السممنةالدراسمميةفصممالندراسمميانإجباريانمدةكلمنهماسممتةعشممرأسممبوعً

صيفياختياريمدتهثمانيةأسابيعتشملفترةاالمتحانات.

اج.يجريتقويمالساعاتالمعتمدةلكلمساقعلىأساسأنالمحاضرةاألسبوعيةأوالندوةلمدةستةعشرأسبوعً

هيسمماعةمعتمدةواحدة.أماسمماعاتالمختبراتوالتطبيقالعمليفيجريتقويمهالكلمسمماقعلىحدةعلىأن

عتينتطبيقيتينعلىاألقل.تحسبالساعةالمعتمدةالواحدةبساعتيمختبرأوسا

د.يتحملالطالبمسممؤوليةحملالعبءالدراسمميالذييتناسممبمعقدراتهواسممتيعابهوالتسممجيللعددمنالمسمماقات

ويقوممديرالقبول،منضممممممنخطتهالدراسممممميةبحيثتتناسمممممبمعقدراتهوتحصممممميلهاألكاديميفيالجامعة

بيتجاوزعبئهالدراسمميفيأيفصمملدراسمميعنالحدالمسممموحبهوفقوالتسممجيلبإلغاءأيمسمماقأليطال

بعيناالعتبارمايلي:اآخًذ،التعليماتالمعمولبهافيالجامعة

معمراعاةالحداألعلىلمدةالدراسمممممممةللحصممممممولعلىدرجةالبكالوريوسالواردةفيالفقرة أ(منهذهأ..1

للساعاتالمعتمدةالتييدرسهاالطالبالمسجلللحصولعلىدرجةالبكالوريوسالمادةيكونالحداألدنى

(21(سمماعة.ويجوزأنيصمملالحداألعلىإلى 18(سمماعةللفصمملالدراسمميالواحدوالحداألعلى 12 

ساعةمعتمدةبموافقةرئيسالقسمبعدتوافرأحدالشرطينالتاليين:

(.%80عدلالطالبالتراكميعن أناليقلم-

(ساعةمعتمدةفيالفصلالذيسيتخرجفيه.21أنيتوقفتخرجالطالبعلىالسماحلهبدراسة -

فيعتبرالفصممملالذييسمممبقهفصممملالتخرج،خيرللطالبمخصمممصلتدريبالميدانياذاكانالفصممملاأل-ب

.الدراسيوالمتطلبالسابقءإلرراضالعب

أواالسممتمرارفيدراسممةعددمنالسمماعات،.يسمممحللطالببالتسممجيللعددمنالسمماعاتيقلعنالحداألدنى2

                    علر  ن ن ييل العب  الدراسالالالالالالي      المعتمدةيقلعنالحداألدنىنتيجةالنسممممممحابهمنبعضالمسممممممماقات

وعلىأنالتتجاوزمدةدراسممممةالطالبللحصممممولعلىدرجةالبكالوريوسالحد،تمدةسالالالالاعاي مع 3عن 

تهرقم عُاألعلىالواردةفيالفقرة أ(منهذهالمادة. تاريخ26/20149دلعبقرارمجلسالعمداءفيجلسمممممم

30/6/2014).
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،(ساعاتمعتمدة10.اليزيدالحداألعلىللساعاتالمعتمدةالتييسجللهاالطالبفيالفصلالصيفيعلى 3

(ساعةمعتمدةإذاتوقفتخرجالطالبفيذلكالفصلعلىالسماحله12ويجوزأنيصلالحداألعلىإلى 

بذلكبموافقةرئيسالقسم.

الطالبإذاأتّم،لطلبةالمسجلونلنيلدرجةالبكالوريوسفيمستوىالسنةالثانيةأوالثالثةأوالرابعةيصنفا.هـممم

(ساعةمعتمدةعلىالتواليضمنخطتهالدراسية.99(أو 66(أو 33بنجاحدراسةمااليقلعن 

 

 المواظ ـــــــــــــــــــــة

:8المادة 

ويقوممدرسالمسمماقبتسممجيلالغيابوالحضممور،للطالبفيجميعالمسمماقاتالتيسممجلفيهاأ.تشممترطالمواظبة

،ويسلمهاإلىرئيسالقسماألكاديميالذييعطىفيهالمساقفينهايةكلفصلدراسي،علىكشوفاتخاصة

وتحفظإلىنهايةالفصلالدراسيالذييليه.

منمجموعالساعاتالمقررةلكلمساق.(15%ب.اليسمحللطالببالتغيبعنأكثرمن 

،(منمجموعالسمممماعاتالمقررةلمسمممماقدونعذرقهريأوعذرمرضممممي15%ج.إذارابالطالبأكثرمن 

فعلىمدرسالمسمممممماقأنيحرمالطالبمنالتقدملجميعاالمتحاناتالالحقة.ويوضممممممعلهالحداألدنىلعالمة

مالميكنقدأنسمممحبمنذلكالمسممماقخالل،فيحسمممابمعدالتهوتدخلهذهالنتيجة،(35%المسممماقوهو 

(منهذهالتعليمات.13المدةالمنصوصعليهافيالفقرة ب(منالمادة 

(منمجموعالسممممماعاتالمقررةلمسممممماقماوكانهذاالغياببعذرقهري15%.إذارابالطالبأكثرمن 1د.

وال،إليهاالطالبأوبعذرمرضييسمحالعميدللطالباالستمرارفيالمساقيقبلهعميدالكليةالتيينتمي

وفيالحاالتالتييتجاوزفيهاريابالطالب،منالسممممممماعات%(30يجوزأنيتجاوزالغياببمجموعه 

.وذلكقبلافلمجلسالكليةالتيينتميإليهاالطالباعتبارهمنسممحًب،(30%بعذرقهريأومرضممينسممبة 

ورئيسالقسمممممممالذييطرح،ويبلدالعميددائرةالقبولوالتسممممممجيل،يةاالمتحاناتالنهائيةفيالفصمممممملبدا

(.3/9/2012بتاريخ35/2012دلعبموجبقرارمجلسالعمداءرقمُع بذلك.االمساقخطًي

البطوالتالدوليةوالرسممممية.إذاكانالطالبمنالعبيالمنتخباتالوطنيةيعتبرريابهبسمممبباشمممتراكهفي2

بعذرقهريواليجوزأناواإلقليميةوالعربيةأوبسممبباشممتراكهفيالمعسممكراتالتدريبيةللمنتخباتريابً

(40%وإذاتجاوزتنسممممممبةريابه ،(منالسمممممماعاتالمقررةلمسمممممماقما40%يتجاوزريابهبمجموعه 

سحبًفلمجلسالكليةالتيينتميإليهاالطالباعتبارهم سجلفيهاومؤجالان ساقاتالتي صلمنالم لذلكالف

ويبلدالعميددائرة،ألربعةفصممولسممابقة.وذلكقبلبدايةاالمتحاناتالنهائيةفيالفصمملالإذالميكنمؤج

بذلك.اورئيسالقسمالذييطرحالمساقخطًي،القبولوالتسجيل

منالمرجعالطبيالمعتمدفيجامعةاليرموكوإذاتعذرهـمممممم.يشترطفيالعذرالمرضيأنيكونبشهادةصادرة

وعلىالطالبأنيقدمالتقرير،ذلكفلعميدالكليةالتيينتميإليهاالطالبأنيعتمدالتقريرالمقدمأويرفضممممه

الطبيالمطلوبإلىالعميدخاللأسممممممبوعمنتاريخزوالالعذرويقومالعميدبإباليمدرسمممممميالموادالتي

يدرسهاالطالببقراره.

ماوردفيالفقرات ب عاة لذينيقومونبنشممممممماطفنيأو،ج،و.معمرا بةا مادةيعتبرتغيبالطل هذهال د(من

بموجبإشمممعارامشمممروًعايأوخدمةمجتمعضممممنفرقالجامعةأوالمنتخباتالوطنيةتغيًبرياضممميأوكشمممف

كلحسمممممممب خطيمنعميدشممممممؤونالطلبةأومديرمركزالملكةرانياللدراسممممممماتاألردنيةوخدمةالمجتمع

اختصاصه.
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انمتحا ـــــــــــــــــاي

 : 9المادة 

(وألقربرقمصحيح.100مساقمن أ.تحسبالعالمةالنهائيةلكل

.العالمةالنهائيةلكلمساقهيمجموععالماتاالمتحانانالنهائيوعالماتاألعمالالفصلية.1ب.

لمقررالمسممماقويخصمممصله.يعقداالمتحانالنهائيلكلمسممماقمرةواحدةفينهايةالفصممملويكونشمممامال2

تشمممملعالمةاالمتحانالنهائيامتحاناتعمليةتخصمممصلهانسمممبة(منالعالمةالنهائيةللمسممماق.وقد50 

علىتوصيةمنمجلسالقسم.مئويةمعينةيحددهامجلسالكليةبناًء

.فيحالةوجودثالثةامتحاناتفياليومنفسمممممممهيجوزللطالبالتقدمالمتحانينفقطفيهذااليومويحددعميد3

الثالثفييومآخر.لعقداالمتحاناالكليةالمختصموعًد

علىاألقليعلمبهماالطلبةقبلموعدعقدهمابأسمممبوع.تشمممملاألعمالالفصمممليةلكلمسممماقامتحانينكتابيين4

علىاألقلعلىأنيعقداالمتحاناألولفيموعدأقصاهنهايةاألسبوعالخامس األسبوعالثالثفيالفصل

ساعةفيالفصلالصيفي(72موعدأقصاهأسبوعمنعقداالمتحان الصيفي(وترداألوراقإلىالطلبةفي

أو،أوتقارير،وقدتشمممملاألعمالالفصمممليةباإلضمممافةإلىاالمتحانينالكتابيينالفصمممليينامتحاناتشمممفوية

(من10%كلهاأوبعضممممممهاحسممممممبمايقررهمجلسالقسمممممممعلىأنالتتجاوزعالمةهذهاألعمال ابحوًث

نهائية.وتردأوراقاالمتحاناتوالتقاريروالبحوثإلىالطلبةبعدتصحيحها.العالمةال

(بحيثيعقدامتحانSci108(أعالهمساقــاتمتطلبــاتالجامعــةاإلجباريةومساق 4.ويستثنىمنالبند 5

خرىمن(لألعمالاأل%10(و %40منامتحانينعلىانالتتجاوزعالمةاالمتحان الفصممممممليواحدبد

حيث،والمشاريع،العالمةالنهائية.ويستثنىكذلكمساقاتالندواتوالبحوثوالمختبراتواألعمالالميدانية

يقررمجلسالقسمممالمعنيأسمملوبتقويمهذهالمسمماقاتعلىأنيعلنذلكللطلبةمعبدايةالفصمملالدراسممي.

(.30/6/2014تاريخ26/20149دلعبقرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم ُع

.كلمنيتغيبعنامتحاننهائيمعلنعنهبدونعذرقهرييقبلبهمدرسالمسمماقأوعذرمرضممييوضممع6

ويحسبلهفيعالمتهالنهائية.،له صفر(فيذلكاالمتحان

عليهأن،أوعذرمرضمممي،.كلمنيتغيبعنامتحانفصمممليمعلنعنهبعذرقهرييقبلبهمدرسالمسممماق7

اتعويضًياوفيهذهالحالةيعقدمدرسالمساقامتحاًن،يقدممايثبععذرهخاللأسبوعمنتاريخزوالالعذر

.اللطالببالشكلالذييراهمناسًب

شعبفأكثر(ويتولىالتنسيقمعمدرسيالشعبمنحيث3لكلمساقمتعددالشعب اج.يكلفرئيسالقسممنسقً

الكتابالمقررواالمتحاناتوالعالمات.و،محتوىالمساق

د.يصدررئيسالجامعةإجراءاتتسليمالعالمات.

أسبوعمـــنظهـورإذارربالطالبباالعتراضعلىعالمتهالنهائيةلمساقمافلهأنيتقدمباعتراضهخالل1هـ.

ويقومرئيسالقسمممبتشممكيللجنةمنعضمموينمنأعضمماء،النهائيةلذلكالمسمماقإلىرئيسقسمممالمسمماقالنتيجة

هيئـمممـمممـمممةالتدريسفيالقسم باستثناءمدرسالمساق(لمراجعةالعالمةوترفعالعالمةالتييستحقهاالطالبإلى

خاللمدةأقصممماهااالقبولوالتسمممجيلخطًيعميدالكليةللعرضعلىمجلسالكليةويبلدالعميدقرارهإلىدائرة

أسبوعانمـنظهورالنتيجـةوترسلنسخةمنالقرارإلىرئيسقسمالطالب.

يعرضعلىمجلسالعمداءأيتعديلفيالعالمةالنهائيةأليطالبمنالطلبةالمتوقعتخرجهمفيأحد2.ـممممممممممممه

الوضي ا كاديمي للطالب المفصول من الجامعة  و     وك لك  تعديل  ق ع مة تؤدق إلر تغييرالفصولالدراسية

(14/9/2015تاريخ32/2015دلعبموجبقرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم ُع التخصص.

أماأوراق،والبحوثإلىالطالببعدتصممممممحيحهاوتسممممممجيلعالماتها،و.تردجميعأوراقاالمتحاناتوالتقارير

االمتحانالنهائيفتحفظلدىمدرسالمساقلمدةفصلدراسيواحد.
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سممممممبوعانمنعقدأنيقدمعذرهلعميدكليتهخاللأفعليه.إذاتغيبالطالبعناالمتحانالنهائيلمسممممممماق1ز.

ذاقبلالعميدعذرالطالبفيبلدقرارهلمدرسالمسممممماقالذييقومبدورهبوضمممممععالمةإاالمتحانالنهائيو

.(25/9/2017بتاريخ126/2017دلعبموجبقرارمجلسالعمداءرقم ُعريرمكتملإزاءاسمالطالب

سميةواإلقليمية.اعتبارعالمةطلبةالعبيالمنتخباتالوطنيةاللذينيمثلوناألردنفيالبطوالتالدوليةوالر2

والعربيةواالشتراكفيالمعسكراتالتدريبيةللمنتخباتيريرمكتمليإذاشاركوافيالبطوالتخاللفترة

(.3/9/2012بتاريخ35/2012دلعبموجبقرارمجلسالعمداءرقماالمتحاناتالنهائية. ُع

علىالطالبأنيتقدملالمتحانالنهائيفيالمسمممماقالمذكورعلى،(2و1.معمراعاةماوردفيالفقرتين ز/3

النحوالتالي:

( سالالالالالاعة من تاريخ ا ت ا  انمتحا اي 72 . إذا كان الطالب متواي تخرجو ل لك الفصالالالالالل تي مدة  اصالالالالالااا )

 ،الن ائية حمالالب التيويو الجامعي للفصالالول ا ول والوا ي والصالاليفي ليتمطن من التخرج تي  فس الفصالالل 

 وإذا لو يتيدم ل متحان خ ل ا م المدة تط ه عليو  حطام الفيرة )ب(  د ام.

من بداية الفصالالل التالي   سالالتة  سالالابيي ب. إذا لو يطن الطالب متواي تخرجو تي ذلك الفصالالل تي مدة  اصالالااا  

تي  و ربعة  سالالالالابيي ،للفصالالالالل ال ق حصالالالالل تيو علر ع مة مغير مطتملم تي الفصالالالاللين ا ول والوا ي  

سي   الصيفي. ويعت ر الفصل الصيفي تص        الفصل   )ييوم مدرس  ل  ا الغرض إذا درس تيو الطالب ادرا

 . المماق بإدخال الع مة التي حصل علي ا الطالب(

                        . اج. إذا لو يتمطن الطالالالالالالالب من تيالالالديو انمتحالالالان المالالال كور تي المالالالدة الميررة اعت ري ع متالالالو بالالالالالالفر     

(.7/3/2016تاريخ12/2016العمداءفيجلستهرقم قرارمجلس

.يجوزللطالبالحاصممممممملعلىعالمةريرمكتملفيأحدالمسممممممماقاتتأجيلإزالةعالمةريرمكتمللذلك4

المساقإلىالفصلالذييليهفيالحاالتالتالية:

أ.إذاأجلالطالبدراستهللفصلالالحق.

فيالالحق.ب.إذالميسجلللفصلالصي

شكيللجنةلعقد ساقت سمالم صلالالحقفعلىرئيسق سيةخاللالف ضوالهيئةالتدري ج.إذالميدرسع

بذلكاامتحانللطالبفيالمسممممممماقالذيلديهفيهعالمةريرمكتملوإباليالقبولوالتسممممممجيلخطيً

بموجبقرارمجلسالعمداءفيجلسمممته4ز//9دلعالمادة. ُعخاللالمدةالمنصممموصعليهافيالتعليمات

(.17/11/2014بتاريخ45/2014رقم

(والحداألدنىللعالمةالنهائيةللمسممممممماقهو%50.الحداألدنىلعالمةالنجاحفيالمسممممممماقهو 1ح.

 35.)%

.تصنفعالماتالمساقوفقالجدولالتالي:2

 باو جليتيةالرمت  الرمت بالعربية التيدير الع مة

 Aأممتاز90-100%

 Bباجيدجًد80-89%

 Cججيــد70-79%

 Dدمقبول60-69%

 Eهـضعيف50-59%

 Fوراسب%50أقلمن



(يكونالمعدلالتراكميمعدلعالماتجميعالمسمماقاتالتيدرسممها10.معمراعاةأحكامالمادة 3

حتىتاريخحسمممممممابذلكالمعدل.وإذاحصممممممملالطالبعلىنتيجةاأورسمممممموبًاالطالبنجاحً

يريرمكتمليفيبعضالمسمممممماقاتيتمحسممممممابمعدالتهعندماتكتملعالماتهذهالمسمممممماقات.
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وتعتبرالمعدالتذاتأثررجعيمنتاريخحصممممممولالطالبعلىنتيجةيريرمكتمليوتطبق

المترتبةعلىذلكماعداتاريخاستحقاقالشهادةفاليكونبأثررجعي.عليهجميعاإلجراءات

.يحددتقديرالطالبعندتخرجهعلىأساسمعدلالمساقاتالتيدرسهابنجاحضمنالخطة4

الدراسيةالمقررةوفقالجدولالتالي:













.المعدلالفصليهومعدلعالماتجميعالمساقاتالتيدرسهاالطالبفيذلكالفصل.5

(يجريحسمممابأيمعدلمنالمعدالتالسمممابقةبضمممربعالمةكل10.معمراعاةأحكامالمادة 6

مسمماقداخلفيالمعدلفيعددسمماعاتهالمعتمدةوقسمممةمجموعحواصمملالضممربالناتجةعلى

مجموعالساعاتالمعتمدة.

.تحسبكلالمعدالتألقربمنزلةعشريةواحدة.7

(فأكثرعلىالئحةشرف84%الذييحصلعلىمعدلفصليمقداره سمالطالبا.يضعالعميد8

،تحعالمراقبةاألكاديميةاأوموضوًعامالميكنمفصوًل،ويثبعذلكفيسجلهاألكاديمي،الكلية

(ساعة.12وأناليقلعبؤهالدراسيعن 

وتثبععالمتهالسابقة،وتحسبلهالعالمةاألخيرةفيمعدلهالتراكمي،يسمحللطالبإعادةدراسةأيمساق:10المادة 

لذلكالمساقفيسجله.

 

 وضـي الطالـب تحـج المراا ــــة

 : 11المادة

دراسيباستثناءأول(فينهايةأيفصل%60المراقبةإذانقصمعدلهالتراكميعن أ.يوضعالطالبتحع

فصلدراسيللطالبفيالجامعةوكذلكالفصلالصيفي.وتقومدائرةالقبولوالتسجيلبإشعارالطالببذلك

علىموقعهااللكتروني.

ب.علىالطالبالذيوضعتحعالمراقبةأنيزيلاألسبابالتيأدتإلىوضعهتحعالمراقبةفيمدةأقصاها

فصالندراسيان وليسمنهماالفصلصيفي(بعدالفصلالذيوضعبسبنتائجهتحعالمراقبة.

هتحعالمراقبةبموجبالفقرة ب(منهذهالمادةج.إذالميتمكنالطالبمنإزالةاألسبابالتيأدتإلىوضع

يفصلمنقسمالتخصص.

(ساعة90حكامالفقرة ج(منهذهالمادةكلطالبأتمبنجاح ألاستثنىمنالفصلمنقسمالتخصصتنفيًذـُد.ي

ونالطالبقدأتمبنجاحمعتمدةفيكلياتالجامعةماعداكليةالحجاويللهندسةالتكنولوجيةفيشترطأنيك

.(ساعةمعتمدةعلىاألقل99 

(في50%واليجوزلهالعودةكلطالبيحصلعلىمعدلتراكمييقلعن انهائًيفصالالجامعةفصلمنـُهـ.ي

(12بعددراسةمااليقلعن الفصلالصيفيأيفصلدراسيباستثناءالفصلاألولاللتحاقهفيالجامعةوذلك

(20/2/2018تاريخ7/2018 قرارمجلسالعمداءفيجلستهرقمساعةمعتمدةتدخلفيحسابمعدله.

 التيدير المعدل التراكمي

ممتاز84-100%

اجيدجًد%84أقلمن–76

جيـــد%76أقلمن–68

مقبول%68أقلمن–60
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 : 12المادة

(منهذهالتعليماتأنيتقدمبطلب11الفقرة ج(منالمادة أ.يجوزللطالبالمفصمممولمنقسممممهحسمممبأحكام

انتقالإلىأقسمممامالجامعةاألخرىقبلبدايةالفصممملالالحق.واليعدالفصممملالصممميفيفصممماللهذهالغايةاذالم

زيجو،(منهذهالتعليماتوإذالميتمقبولهفيأيقسممممآخر18يسمممجلالطالبفيهوتطبقعليهأحكامالمادة 

لهأنيتقدمبطلبجديدللقبولفيتخصصآخرعلىالبرنامجالموازي.

(ساعةمعتمدةتحسبللطالب.15ب.يحسمفصلدراسيواحدمنالحداألعلىسنواتالتخرجمقابلكل 

وال،انهائًيا(يفصلمنالجامعةفصل11ًج.إذافصلالطالبمنالتخصصالجديدمرةأخرىوفقأحكامالمادة 

(.13/2/2014بتاريخ5/2014 قرارمجلسالعمداءرقميجوزلهالعودةإليها.

(منهذهالتعليماتأنيتقدمبطلب11د.يجوزللطالبالمفصممممممولمنكليتهوفقاحكامالفقرة ه(منالمادة 

الصيفيفصاللهذهالغايةاذاانتقالالىاقسامكلياتالجامعةاالخرىقبلبدايةالفصلالالحقواليعدالفصل

واذالميتمقبولهفيأيقسممنأقسام،(منهذهالتعليمات18لميسجلالطالبفيهوتطبقعليهاحكامالمادة 

يجوزلهانيتقدمبطلبجديدللقبولفيتخصممممصاخرمنكليةأخرىمنالبرنامجالموازي،الكلياتاألخرى

(20/2/2018تاريخ7/2018قم قرارمجلسالعمداءفيجلستهر

(سمماعةمعتمدةعلىاألقلتدخلفيالمعدل45الذيأنهىبنجاحدراسممة الالطالبالمفصممولأكاديمًيحّوُيهـمممممممم.

%إلىالدراسةالخاصةلتصويبوضعهاألكاديمي60%فأكثروأقلمن59التراكميوكانمعدلهالتراكمي

لرسممومالمقررةللسمماعاتالمعتمدةحسممبنوعالبرنامجالذيفيفصممليندراسمميينكحدأقصممىويدفعضممعفا

ويدفعالطالبضعفرسومالساعاتفيالبرنامجينالعاديوالموازي.،يقبلفيه

(.20/8/2010تاريخ4/2010 قرارمجلساألمناءفيجلستهرقم

يسممممحللطالبالمفصمممولمنالتخصمممصتنفيذًاإلحكامالفقرة هـممممممممم(بالتسمممجيلللفصممملينالالحقينلفصممملهمن.و

( وقرارمجلسالعمداءفيجلسته16/5/2011تاريخ20/2011 قرارمجلسالعمداءفيجلستهرقمالتخصصي.

 (.23/10/2018تاريخ38/2018( قرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم11/7/2017تاريخ25/2017رقم

 

 

 ان محاب من المماااي وإضاتت ا 

 :13المادة

دوامبدءمناألولىأيامالخمسةخاللجديدةمساقاتوإضافة،لهاسجلمساقاتمنباالنسحابللطالبيسمحأ.

مناألولىأيامالثالثةوخالل،الثانيأواألولالدراسمميينالفصمملينمن(العطلأيامدون التدريسهيئةأعضمماء

فيمنهاأنسحبالتيالمساقاتتثبعوال.الصيفيالفصلمن(العطلأيامدون التدريسهيئةأعضاءدوامبدء

.(28/10/2013تاريخ(38/2013 رقمالعمداءمجلسبقرارلدُع .األكاديميسجله

للطالبباالنسمممحابمندراسمممةمسممماقخاللاألسمممابيعب.معمراعاةماوردفيالفقرة أ(منهذهالمادةيسممممح

سييناألولوالثاني سابيعاألولىمنالفصلالصيفي،األربعةعشراألولىمنالفصلينالدرا ستةأ ،وخاللال

وفيهذهالحالةيثبعالمسمممماقفيسممممجلالطالبوازاؤهمالحظةيمنسممممحبيواليدخلهذاالمسمممماقفيعدد

لبمنحيثالنجاحوالرسمموبومتطلباتالتخرج.واليجوزنتيجةلهذااالنسممحابالسمماعاتالتيدرسممهاالطا

وإذالمينسمممحبالطالبخاللالمدةالمذكورةفعلىمدرسسالالالاعاي 3أنيقلعددالسممماعاتالمسمممجللهاعن

المساقأنيثبعنتيجةالطالبفيكشفالعالمات.

(30/6/2014تاريخ26/2014دلعبقرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم ُع

(8منجميعالمسمماقاتالتيسممجللهافيفصمملمابمقتضممىالفقرة د(منالمادة اج.وإذااعتبرالطالبمنسممحًب

منهذهالتعليماتتكوندراسممتهلذلكالفصممليمؤجلةيويحسممبهذاالفصمملمنمدةالتأجيلالمسممموحبهافي

ويثبعذلكفيسجلهاألكاديمي.،عليمات(منهذهالت14الفقرة أ(منالمادة 
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 ت جيل الدراسة وان يطاع عن ا وان محاب من الجامعة

 :14 المادة

وعلىاسمالمستخدم،امنخاللموقعالجامعةلكترونًيإيجوزللطالبأنيقدمطلبتأجيلدراستهفيالجامعةأ.

وقبلنهايةاألسمممبوعالرابععشمممرمنبداية،سمممواءمتقطعةاومتصممملة،مدةالتزيدعنسمممنتين،الخاصبه

وعلىمسممممممجلالكليةالمعنيفيدائرة،بحيثيقومالطالببإدخالحركةالتأجيل،الفصمممممملين:األولوالثاني

،القبولوالتسممجيلالنظرفيطلبالتأجيلالكترونيابعداالطالععلىالمبرراتالتيتسمممحللطالببالتأجيل

وأيةأمورأخرى،والمسلكي،والوضعاألكاديمي،وخدمةالعلم للذكور(،االبتعاث،منحيثاألمورالمالية

لهاعالقةبالتأجيل.

التحسبمدةالتأجيلمنالحداألعلىلسنواتالتخرجأولغاياتإزالةأسبابالوضعتحعالمراقبة.ب.

ويجوزلهأنيتقدمبطلبجديـممـممـممـممـممد،يهايفقدمقعدهفيالجامعةإذاتجاوزالطالبمدةالتأجيلالتيووفقعلج.

علىأنيكملمتطلباتلاللتحـممـمماقبالجامعةفإذاقبلفيقسمالتخصصنفسهيحتفظبسجلهاألكاديميكامال

وفيهـمممممـمممممذهالحالةتحسبلهمدةالدراسةالسابقةضمنالحداألعلىلسنواتالتخرج.وإذاقبلفي،التخرج

ـامالفقرتين ب(و ج(منالمادة  ـ ـ ـهأحك ـرتطبقعلي ـ ـ (منهذهالتعليمات.وفيالحاالتالتي18قسمآخ

سكليتهاعتبارمدةالتجاوزيفقدفيهاالطالبمقعـمممـمممدهبسبـمممـمممبالتجـممماوزبعذرقهريفلهأنيطلبمنمجل

(منهذهالتعليمات.14ضمنالحداألعلىلمـدةالتأجيلالمسموحبهــــافـــيالفقرة أ(منالمادة 

 و الطالب ال ق   مالالالحب من الجامعة التؤجلالدراسمممةللطالبالجديدفيالجامعةأوالطالبالمنتقلإليها(2ٍ د.

تي  فس التخصالالالالص  و تي تخصالالالالص   كانسالالالالوا  ق تيد ميعدم و عاد ا ولو و عاد ا ولو وك لك الطالب ال

الدراسةللطالبالمنقولوتؤجلإالبعدمضيفصلدراسيواحدعلىاألقلعلىدراستهفيالجامعة،هخر

منتخصممصإلىآخرأوُفصمملوحًولإلىتخصممصآخروالطالبالذيعلىمقعدالدراسممةوأعيدقبولهفي

.(21/4/2014(تاريخ16/2014دلبقرارمجلسالعمداءرقم فسالتخصص. ُعتخصصآخرأوفين

إذارربطالبفياالنسممممممحابمنالجامعةفعليهأنيتقدمبطلبعلىالنموذجالمقررإلىدائرةالقبول.هـمممممممممممم

وفيهذهالحالةتثبعلهفيسممجلهمالحظةيمنسممحبمنالجامعةيويفقدمقعدهفيها.وإذاررب،والتسممجيل

فيااللتحاقثانيةبالجامعةفعليهأنيتقدمبطلبجديدوفيحالةقبولهفيقسمالتخصصنفسهيحتفظبسجله

،عندعودتهإلىالجامعةعلىأنيكملمتطلباتالتخرجوفقالخطةالدراسمميةالمعمولبهااألكاديميكامال

وتحسبلهمدةالدراسةالسابقةضمنالحداألعلىلسنواتالتخرج.وإذاقبلفيقسمآخرتطبقعليهأحكام

 ن يعود  للدراسالالالالالالالة تي الجامعة إذا    ويجول للطالب  ،(منهذهالتعليمات18الفقرتين ب(و ج(منالمادة 

ا ة.  محب خ ل الفصل الوا ي لوضعو تحج المرا

ولميحصمممملعلىموافقةخطيةمنالعميد،إذالميسممممجلطالبمنتظمفيالجامعةلفصمممملدراسمممميأوأكثرو.

المعنيبتأجيلدراسممممممتهلهذهالمدةيفقدمقعدهفيالجامعةوفيهذهالحالةيجوزلهأنيتقدمبطلبجديد

لاللتحاقبالجامعة.فإذاقبلفيقسمممالتخصممصنفسممهيحتفظبسممجلهاألكاديميكامًلاعلىأنيكملمتطلبات

وتحسممبلهمدةالدراسممةالسممابقةضمممن،لمعمولبهاعندعودتهإلىالجامعةالتخرجوفقالخطةالدراسمميةا

الحداألعلىلسنواتالتخرج.وإذاقبلفيقسمأكاديميآخرتطبقعليهأحكامالفقرتين ب(و ج(منالمادة

اسيأو(منهذهالتعليمات.وفيالحاالتالتييفقدفيهاالطالبمقعدهبسببعدمتسجيلهلمدةفصلدر18 

المسممموحأكثروبعذرقهريفلهأنيطلبمنمجلسكليتهاعتبارهذهالمدةضمممنالحداألعلىلمدةالتأجيل

 (منهذهالتعليمات.14بهافيالفقرة أ(منالمادة 

اليجوزاحتسمممابالسمممجلاألكاديميللطالبإلرراضمواصممملةدراسمممتهفيالجامعةإذاانقطععنالدراسمممةز.

اتأوأكثر.أربعسنو

 وفيجميعاألحوالالتييفقدفيهاالطالبمقعدهفيالجامعةلمرةثانيةاليجوزلهأنيعودللدراسةفيها.ح.

تسجيلالطالبإذالميدفعالرسومالجامعيةالمقررةفينهايةاألسبوعالثالثمنالفصليناألولوالثانيىلغُيط.

علىأنيحسب،ولوالثانيللفصلينالدراسيين:األاويعدمؤجالحكًم،واألسبوعالثانيمنالفصلالصيفي

(تاريخ27/2012لعمداءفيجلسمممتهرقم  قرارمجلسافصممملالتأجيلمنالحداالعلىللتأجيلالمسمممموحبهي.
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(وقرارمجلسالعمداءفيجلسته21/12/2015تاريخ41/2015وقرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم 2/7/2012

(.3/7/2017تاريخ24/2017رقم 

 

 

 ان تيال من الجامعاي ا خرى

:15المادة

جامعةاليرموكفيحالةوجودشممممواررلهموذلكوفقالشممممروطأ.يجوزانتقالالطلبةمنالجامعاتاألخرىإلى

واإلجراءاتالتالية:

(منتعليماتقبولالطلبةفي4.أنيسمممتوفيالطالبشمممروطالقبولفيجامعةاليرموكالواردةفيالمادة 1

.1984(لسنة4جامعةاليرموكرقم 

أوكليةجامعيةتعترفبهاالجامعة.نجامعةأومعهدجامعيم.أنيكونالطالبمنتقال2

سابقةفيجامعة/جامعاتتأخذبأسلوباالنتظاموأنيقدموثيقةتثبعأنهدواممااليقل3 ستهال .أنتكوندرا

(منالدوامالرسمي.%70عن 

فيجامعتهفيالبرنامجالعادي..أنيكونالطالبمقبوال4

سمممماعةمعتمدةأومايعادلهاتدخل30الجامعةالمنتقلمنهادراسممممةمااليقلعنأنيكونقدأتمبنجاحفي.5

بتاريخ36/2017قرارمجلسعمداءبجلسممممةرقم .جدافيحسممممابالمعدلالتراكميوبمعدلاليقلعنجيد

25/9/2017). 

التسممممجيلفيهاوفقالشممممروطب.تقدمطلباتاالنتقالإلىدائرةالقبولوالتسممممجيلفيالجامعةوتبعلجنةالقبولو

الواردةفيالفقرة أ(أعاله.

ج.يحولمديرالقبولوالتسممجيلالطلباتالمقبولةإلىعميدالكليةالمختصلحسممابالسمماعاتالتيدرسممهاالطالب

الخطةالدراسيةللقسمالذيسينتقلإليهوتحسبللطالبجميعالموادالتينجحفيهافيوءفـممممميجامعتهفيض

جامعتهالمماثلةوالمعادلةلمسمماقاتفيالخطةالدراسمميةللقسمممالذيسممينتقلإليهعلىأناليحسممبلهأكثرمن

)ومعادلة (.30/6/2014يخبتار26/2014دلعبموجبقرارمجلسالعمداءفيجلسمتهرقم ُع(سماعةمعتمدة.60 

وا ي نلتحاق الطالب المنتيل إلر الجامعة                 وفققرارمجلسالتعليمالعاليفيالمواد حتر   اية الفصالالالالالالالل ال

.(243قراررقم21/7/2014جلستهالثامنةالمنعقدةبتاريخ

دالتهالتراكميةفيد.التدخلعالماتالمساقاتالتيسبقأندرسهاالطالبفيجامعة/جامعاتأخرىضمنمع

علر  ن يطون الحد ا د ر لع ماي الممالالالالالاااي التي درسالالالالال ا الطالب لدرجة ال طالوريوس تي جامعةاليرموك

%  و 60الراغب بان تيال إلر جامعة اليرموك نسالالالتطمال بااي دراسالالالتو لنفس الدرجة او   ا خرىالجامعاي 

 .(30/6/2014بتاريخ26/2014مجلسالعمداءفيجلستهرقمدلعبموجبقرار ُعما يعادلو وغراض المعادلة. 

(ساعةمعتمدةمن15هـممممممم.يحسمفصلدراسيواحدمنالحداألعلىلسنواتالتخرجللطالبالمنتقلمقابلكل 

الساعاتالتيتحسبله.
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 حماب ساعاي معتمدة من خارج جامعة اليرموك لطل ت ا

 :16المادة

علىتنسممممميبرئيسالقسمممممماألكاديميبموافقةالعميدالمعنيومديردائرةالقبولوالتسمممممجيلبناءًيجوزللطالبأ.

(سمماعاتمعتمدةبحدأقصممىفيالفصممولالدراسمميةالصمميفيةفيإحدىالجامعاتاألردنيةالرسمممية9دراسممة 

فيالفصمممليناألخيرينمنشمممريطةأنالتكونمنمتطلباتالجامعةأوالكليةاإلجباريةوأنالتكوندراسمممتها

دراسممةالطالبفيجامعةاليرموك.ويحولمديردائرةالقبولوالتسممجيلإلىعميدالكليةالمعنيكشممفعالمات

(فما%60بالمسمماقاتالتيدرسممهالحسممابهذهالسمماعاتوتسممجللهعالماتها معفى(إذاحصمملعلىعالمة 

(منهذهالتعليماتعلىأنال15هـمممممممم(منالمادة ،د، جاتفوقأومايعادلهافيكلمسمماقوذلكوفقالفقر

على  قبولمممهفيالجمممامعمممةوحتىتخرجمممهمنهممما يحسمممممممممبللطمممالمممببعمممد مممما (سممممممممماعمممةمعتممممدة.18يزيمممد

(.1/4/2013تاريخ11/2013 قرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم

فيجوزلهأنيطلب،وكانقدأتمبنجاحفيجامعةأخرىسمممممماعاتمعتمدة،الطالبفيجامعةاليرموكب.إذاقبل

،(منهذهالتعليمات15هـمممممممممم(منالمادة ،د،منعميدالكليةحسممممابهذهالمسمممماقاتوذلكوفقالفقرات ج

 اريطة  ن ن يطون اد ا يطي عن الدراسة تي جامعتو  ربي سنواي  و  كور.

الطالبدراستهابنجاحفيجامعةأخرىفيالفصليناألخيرينمندراستهفياليجوزاحتسابساعاتأتّم.1ج.

وكذلكأيفصلصيفييقعبينهما.،جامعةاليرموك

يسممممممتثنىمنذلكالطالبالمسممممممتفيدونمناتفاقياتتبادلالطلبةالمعقودةمعجامعاتأخرىوتعرضأية.2

استثنائيةأخرىعلىمجلسالعمداءالتخاذالقرارالمناسببشأنها.حاالت

د.اليجوزللطالبدراسةأيمساقفيجامعاتأخرىخاللفترةالتأجيل.

(منهذهالتعليماتأنيتجاوزمجموععددالسمممممماعات15،16اليجوزفيجميعالحاالتالواردةفيالمادتين :17المادة 

(ساعةمعتمدة.60خارجالجامعة التيتحسبللطالبمن



 

 ان تيال من امو إلر هخر تي الجامعة

 

يشممممكلرئيسالجامعةلجنةتسمممممىيلجنةانتقالالطلبةيبرئاسممممةاحدنوابالرئيسوعضممممويةعميدالكليةأ.:  (1)18المادة 

ليها(ومديرالقبولوالتسممممممجيلللنظرفيطلباتانتقالالطلبةإالمعني الكليةالتييرربالطالباالنتقال

وتقومبرفعتوصياتهاالىرئيسالجامعةللمصادقةعليها.

وتحدد،تقدمطلباتاالنتقالإلىدائرةالقبولوالتسمممجيلقبلبدايةاالمتحاناتالنهائيةلكلفصممملدراسممممي.ب

اللجنةالمشممماراليهابالفقرة أ(منهذهالمادةالشممموارربمااليتجاوزالطاقةاالسمممتيعابيةللتخصمممصوبحد

فيالتخصمممممصفيذلكالعاموتبعاللجنةفيهذهالطلباتفيا(منعددالطلبةالذينقبلو%10أقصمممممى 

تاريختقديمطلباتاالنتقالوفقمدةاقصمممماهابدايةفترةالسممممحبواإلضممممافةللفصمممملالدراسمممميالذييلي

الشروطالتالية:

.أناليكونقدسبقلهأنانتقلمنقسمإلىآخرفيالجامعة.1

وأناليكونقدفصلمنالقسمالذييرربفياالنتقالإليه..2

                                                      

(ساعاتمعتمدةطيلةدراستهفيالجامعة،6وبحدأقصىاليزيدعن مالحظة:يسمحللطالبتسجيلمساقواحدفيالفصلالدراسيالواحدخارجخطته،( (1) 

عناحدمسمممممماقاتخطتهالدراسممممممية.ويعملبهذاالقرارمنبدايةالفصمممممملالدراسممممممياألولاوفيجميعاألحوال،اليحسممممممبأيمسمممممماقمنهابديلً

(.20/8/2007بتاريخ33/2007 قرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم.2007/2008
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بل.3 لذيق هاا عادل مةأوماي عا ثانويةال لبفيال طا ناءًوأنيكونمعدلال ياب نافسمممممم يهمقبوالفيت عل

وانيكونقددرسمااليقلعن،التخصمممممصالذييرربفياالنتقالإليهسمممممنةالتحاقهفيالجامعة

(سممممماعةمعتمدةبنجاحفيالجامعةولهاعالماترقماوحصممممملفيهاعلىمعدلتراكمياليقل30 

(سممماعاتمعتمدةيقرهامجلس9(سممماعةمعتمدةتدخلفيخطتهالدراسممميهو 21عنجيدجدامنها 

علىتنسممميبمنمجلسالكليةوتوصممميةمنمجلسالقسممممالذييرربالطالبباالنتقالالعمداءبناًء

اليهعلىأنيؤخذبعيناالعتبارالمتطلبالسممممممابقللمسمممممماقوأنالتقلعالمةأيمسمممممماقمنهاعن

 70%).

ناءً.4 لذيأعيدقبولهفيالجامعةب قدحولمنعيجوزللطالبا ثانويةعامةجديدوكان لىمعدل

.أخرىتخصصالىاخرأنيحولمره

أماالقبوالتاألخرىفيجبأنيكونمعدلالثانويةالعامةفيالتخصممممممصالذيقبلفيهأعلىمن.5

اسممممنةالتحاقهفيالجامعة.وفيالحاالتالمعدلفيالتخصممممصالذييرربفياالنتقالإليهتنافسمممميً

(منهذهالمادة.3يكونفيهامعدلالطالبضمنمعدالتالتنافسيطبقعليهأحكامالبند ب/التي

وفيجميعاألحواليجباألخذبعيناالعتبارأسسالقبولالمعمولبهافيالجامعة..6

سابالمساقاتالتيدرسهاالطالبفيالجامعةتيوم دائرة الي ول والتمجيل .ج اضمنرسوبًاأونجاًح،باحت

سيةللتخصصالمنتقلإليه.ويجوزلهطلباحتسابمساقاتدرسها المتطلباتاإلجباريةفيالخطةالدرا

وذلكلمرةواحدةفقط،ونجحفيهاضمممنالمتطلباتاالختياريةللجامعةأوالكليةأوالتخصممصالمنتقلإليه

(10لتراكميمعمراعاةأحكامالمادة وتدخلعالماتجميعالمسمماقاتالتيحسممبعلهفيحسممابمعدلها

وتطبقعليهالخطةالدراسيةللتخصصالمنتقلإليهسنةانتقاله.،منهذهالتعليمات

تطبقعلىالطالبأحكامالوضممممعتحعالمراقبةوالفصمممملويحسمممممفصمممملدراسمممميواحدمنالحداألعلى.د

اوكذلكاورسمممموًبدلالتراكمينجاًح(سمممماعةمعتمدةحسممممبعلهفيالمع15لسممممنواتالتخرجمقابلكل 

راسب(.،عالماتالمساقات ناجح

:رسومطلبالتحاقالتحويلمنتخصصإلىآخرفيالجامعةعلىالنحوالتالي*مالحظة:

(خمسةدنانيرمنالطلبةالمقبولينعلىالبرنامجالعادي.5 

.(عشرةدنانيرمنالطلبةالمقبولينفيالبرنامجالموازي10 

(.2013/2014منالفصلالثانياويطبقاعتباًر9/9/2013بتاريخ2013 قرارمجلسأمناءالجامعةفيجلستهرقم

 

 

 

 متطل اي الحصول علر درجة ال طالوريوس

تمنحدرجةالبكالوريوسللطالببعدإتمامالمتطلباتالتالية:: 19المادة 

النجاحفيجميعالمسمماقاتالمطلوبةحسممبالخطةالدراسمميةالمقررةلدرجةالبكالوريوسفيقسمممالتخصممصأ.

(.%60والحصولعلىمعدلفيهذهالمساقاتاليقلعن 

(منهذهالتعليمات.7ب.عدمتجاوزالحداألعلىلسنواتالتخرجالمنصوصعليهافيالفقرة أ(منالمادة 

فيآخرفصليندراسيينلهفيالجامعةبمافيهماالفصلالذييتخرجفيه.امنتظًماًبج.أنيسجلطال

(منهذهالتعليماتحيثمايلزم.17د.التقيدبأحكامالفقرة 
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  حطــــام عامــــــــــــــــة

 :20 المادة

فلمجلسالقسمممأنيوافقعلىدراسممةمسمماق،أ.إذاتوقفتخرجالطالبفيفصمملالتخرجعلىمسمماقأومسمماقين

بديـملأومساقينبديلينعلىأنيكون/يكونافيمستوىمماثلأوأعلىوفيموضوعقريبمنمحتوىالمساق

وذلـــكفيإحدىالحاالتالتالية:

.عدمطرحالمساقفيأيفصلبمافيهالفصلالصيفي.1

عارضاليمكنحلهفيبرنامجالطالبالدراسي..وجودت2

.إذارسبفيالمساقثالثمرات.3

 (.9/1/2012(تاريخ2/2012 قرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم 

إالفيحالةالرسمموبامكتسممًبا.إذالميتخرجالطالبآليسممببفالتعتبرالمسمماقاتالبديلةالتينجحفيهاحقً(1 ب

الفصالالالل بما تيو أووجودتعارضاليمكنحله،أوعدمطرحالمسممماقاألصممميلفيالفصممملالالحق،المتكرر

(جلسة578/2011تعديللقراررقم 19/9/2011(تاريخ38/2011 قرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم .الصيفي 

(22/8/2011(تاريخ34/2011رقم 

ضمنالمتطلباتاإلجباريةلقسمتخصصهالرئيسيوكانهذاالمساقضمنالمتطلباتاج.إذادرسالطالبمساقً

صهالفرعي ص سيعلىأنيكونلهذا،اإلجباريةلتخ صهالرئي ص سمتخ ساقاختيارييحددهق سةم فعليهدرا

ستوىذلكالمساقواليحسبالمساقالمسـمممممممـممممممماقعالقةبتخصصهوبحيثأناليقلمستواهالرقميعنم

الواحدألكثرمــــــــنمتطلب.

ابالقرارويتولىالعميدإباليمديردائرةالقبولوالتسممممممجيلخطيًارئيسالقسمممممممالمختصعميدكليتهخطيًيبلدد.

بذلك.



ايحتاجإليهمنساعات.(ساعةمعتمدةفيفصلتخرجهفلهأنيسجلم12إذااحتاجالطالبإلىأقلمن : 21المادة 

ستيفائهلشرطالتخرج: 22المادة  سيراألكاديميللطالبالمسجلفيهوالتحققمنا أ.قسمالتخصصمسؤولعنمتابعةال

 .اوعليهأنيبلغهبذلكدورًي

ب.علىالطالبالمتوقعتخرجهفينهايةفصمملماأنيقومبتعبئةنموذجخاصلدىدائرةالقبولوالتسممجيلفي

حيثيقومالمسجل،وأسبوعمنبدايةالفصلالصيفي،مدةأقصاهأسبوعانمنبدايةالفصليناألولوالثاني

بالتحققمناستيفائهلشروطالتخرجبالتنسيقمعقسمالتخصص.

 :23المادة 

فيالدراسممممةلدرجة،إذارربطالبحاصمممملعلىدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكفيتخصممممصماأ.

وكذلكالطالبالحاصممملعلىدرجةالبكالوريوسمنجامعات،البكالوريوسفيتخصمممصآخرفيالجامعة

وإذاقبلالطالب،فعليهأنيتقدمبطلبإلىمكتبالقبولالموحدللحصولعلىقبولجديد،أردنيـممـممـممةأخرى

،المختصلحسممممابالمسمممماقاتالتينجحفيهايحُولمديرالقبولوالتسممممجيلكشممممفعالماتهإلىعميدالكلية

صصالجديد سيةللتخ ضمنالخطةالخطةالدرا ساب،والتيتقع سبعلهفياحت ساقاتالتيح والتدخلالم

سنواتالتخرجمقابلكل ،معدالته (ساعةمعتمدةُتحسب15وُيحسمفصلدراسيواحدمنالحداألعلىل

(كحدأعلىمنالسممماعاتالمقررةفيخطةالبكالوريوسالجديدة%50له.وعليأنالُيحسمممبلهأكثرمن 

ون تحمب مدة الت جيل   ،وأناليكونقدمضىعلىتخرجهأكثرمنسبعسنوات،التييرربفيدراستها

من ال طالوريوس المابه للطالب ال ق حصل علر ا ول جديد بطالوريوس هخر. 

(.19/8/2014تاريخ33/2014دلعبموجبقرارمجلسالعمداءرقم ُع

ب.أماالطالبالحاصمملعلىدرجةالبكالوريوسمنجامعاتريرأردنية انتظام(ويرربفيالدراسممةلدرجة

قدمبطلبالتحاقإلىجامعةاليرموكفيالبرنامج يهالت البكالوريوسفيتخصممممممصآخرفيالجامعةفعل

علر  ن ن تيل الع مة المحتمالالالالال ة باسمممممتثناءنوعالبرنامج(فقرة أ(كاملة23الموازيوتطبقعليهالمادة 

 (30/6/2014بتاريخ26/2014دلعبموجبقرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم ُع  %. 60عن 

يحتفظ،وقبلفيقسممممالتخصمممصنفسمممه،إذاتقدمطالبمنتظمفيجامعةاليرموكبطلبجديدلاللتحاقبهاج.

وفيهذهالحالةتحسممممبلهمدةالدراسممممةالسممممابقة،علىأنيكملمتطلباتالتخرج،ابسممممجلهاألكاديميكامًل

وإذاقبلفيقسممآخرتطبقعليهأحكامالفقرتين ب(و ج(منالمادة،ضممنالحداألعلىلسمنواتالتخرج

(منهذهالتعليمات.18 



 

22 

 



رراضأل،مضىعلىدراستهاأكثرمنسبعسنوات،افقمعمتطلباتالجامعةفقطاحتسابساعاتمعتمدةتتو: 24المادة 

.2014/2015منبدايةالفصلالدراسيالثاني،الحصولعلىدرجةعلمية

  (.3/11/2014بتاريخ43/2014بقرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم24المادةع أضيف

:علىالطالبأنيحصلعلىنموذجبراءةذمةمنالجامعةالستكمالإجراءاتتخرجه.25المادة 

تحملدرجةالبكالوريوستاريخاستحقاقهاوتمنحفينهايةكلفصل.:26المادة 

صادرةعنالجامعةاليجوزأليطالب:27المادة  شراتال أو،أنيحتجبعدمعلمهبهذهالتعليماتأوبعدمإطالعهعلىالن

علىماينشرعلىلوحةإعالناتهافيمايتعلقبهذاالتعليمات.

يبعمجلسالعمداءفياإلشكاالتالتيقدتنشأعنتطبيقهذهالتعليمات.:28المادة 

ومديرالقبولوالتسجيلمكلفونبتنفيذأحكامهذهالتعليمات.،عمداءالكليات،رئيسالجامعة:29المادة 



 ما يلي: 16/6/2014( التي ا عيدي بتاريخ 24/2014ارر مجلس العمدا  تي جلمتو راو )

(منالرسمممومالجامعية50%ترصمممدله ،إذافصممملطالبمنطلبةالجامعة كعقوبةتأديبية(فيأيفصممملدراسمممي-

 وإذافصلمرةأخرىفالتردلهالرسوم.،المستحقةالتيدفعهالذلكالفصلولمرةواحدة

للطالبإذاقامبسممحبمسمماقاتسممجلهامنخارجخطتهالدراسمميةبعدانتهاءفترةالسممحباإلغاءترصمميدالرسممومآليً-

واإلضافة.



ما يلي: 21/12/2015( التي ا عيدي بتاريخ 41/2015ارر مجلس العمدا  تي جلمتو راو )  

:15/3/2010(بتاريخ10/2010(فيجلستهرقم 151/2010الموافقةعلىتعديلقرارمجلسالعمداءرقم 

مندراسة،استدراكي–(مهاراتحاسوب099.الموافقةعلىإعفاءالطلبةالناجحينفيامتحانالمستوىلمساق ح1

وإذارسبالطالبفياالمتحانفعليهدراسةالمساق.،هذاالمساق

(3سمموب بدلمهاراتاسممتدراكيحا،أوشممهادةكامبردج،(ICDL.ٌيحسممبللطالبالحاصمملعلىأيمنشممهادتي 2

(سممماعةمعتمدة18علىأناليزيدالعبءالدراسممميعن ،سممماعاتمعتمدةفيأولسمممنتيناللتحاقهفيالجامعةفقط

ويجوزأنيصمملالعبء،(سمماعاتمعتمدةفيالفصمملالصمميفي10فيحالاحتسممابهافيالفصممليناألولوالثانيو 

 والعملبهمن،%(فأكثر80(سمممماعةمعتمدةفيالفصمممملين:األولوالثانيإذاكانمعدلهالتراكمي 21الدراسممممي 

(.2016/2017بدايةالعامالجامعي

كانعدمالسماحلطلبةالجامعةالهندسةواالعالمبتسجيلمساقاتبالتزامنمعالتدريبالميدانيوبغضالنظرعنم.3

.ولنتعتمدنتيجةأيطالبدرسمساقبالتزامنمعالتدريبالميدانيالتدريب داخليأوخارجي(

.(17/7/2017بتاريخ26/2017 قرارمجلسالعمداءفيجلسةرقم
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 الصيدلة كلية لطل ة الميدا ي الصيدن ي التدريب تعليماي
 2016( لمنة 3تعليماي راو )

 

تسمممممىهممممذهالتعليمممممات تعليممممماتالتممممدريبالصمممميدالنيالميممممدانيلطلبممممةكليممممةالصمممميدلة(فمممميجامعممممة(:1المالالالالادة )

25/4/2016منتاريخاويعملبهااعتباًر،اليرموك

يكمممونللكلمممماتالتاليمممةحيثمممماوردتفممميهمممذهالتعليمممماتالمعمممانيالمخصصمممةلهممماأدنممماهممممالممممتمممدلالقرينمممة(:2المالالالادة)

علىخالفذلك:

الجامعة:جامعةاليرموك

المجلس:مجلسالعمداء

الكلية:كليةالصيدلة

العميد:عميدكليةالصيدلة

التدريبالصيدالنيالميداني360المساق:ص

،(سمممماعةتدريبيممممةفممممياألقممممل240يكممممونعممممددسمممماعاتالتممممدريبالصمممميدالنيالميممممدانيلطممممالبالكليممممة (:3المالالالالادة)

(سممماعة30و ،أوفممميالفصممملالدراسممميالثممماني،فممميالفصممملالدراسمممياألولا(سممماعةأسمممبوعي20ًبمعمممدل 

فيالفصلالصيفي.اأسبوعًي

يكمممونالتمممدريبفممميإحمممدىالمؤسسممماتالصممميدالنيةالمعتممممدةممممنالكليمممةالمعنيمممةبصمممرفاألدويمممةللمرضمممى(:4المالالالادة)

ىالصممميدليةاالفتراضممميةباإلضمممافةإلممم،مثممملصممميدلياتالمجتممممعوصممميدلياتالمستشمممفياتالعاممممةوالخاصمممة

بالكلية.

يهمممدفالتمممدريبالصممميدالنيالميمممدانيإلمممىالتعمممرفعلمممىشمممركاتاألدويمممةالعالميمممةوالمحليمممةومسمممتودعات(:5المالالالادة )

األدويمممممةومعرفمممممةاألدويمممممةالتممممميتسمممممتوردهاأوتصمممممنعهاهمممممذهالشمممممركاتبأسممممممائهاالعلميمممممةوالتجاريمممممة

ووكالئها.

يشمممرفعلمممىالتمممدريبالميمممدانيالصممميدالنيأعضممماءهيئمممةتمممدريسصممميادلةممممنالكليمممةوبالتعممماونممممع-أ(:6المالالالادة )

الصيادلةالمسئولينفيالمؤسساتالصيدالنيةالمعتمدة.

تكونمهامالمشرفاألكاديميعلىالتدريبالميدانيعلىالنحوالتالي:-ب

لبرنامجالخاصبالطالبالمتدرب.التنسيقمعالمؤسساتالصيدالنيةالمعتمدةلتنفيذا .1

التنسيقمعالمؤسساتالصيدالنيةالمعتمدةلمتابعةالطالبالمتدربلبرنامجالعملالتدريبيوتزويده .2

باإلرشمممماداتومسمممماعدتهفيتوفيركلمايحتاجإليهلضمممممانإكسممممابهالمهاراتالواردةفيبرنامجه

التدريبي.

عتمدةلمسمماعدةالطالبالمتدربعلىالتغلبعلىالصممعوباتالتنسمميقمعالمؤسممسمماتالصمميدالنيةالم .3

وتقديمالحلولالمناسبة.،والمشكالتالتيتواجههأثناءفترةالتدريب

اعاًماالتنسمميقمعالمؤسممسمماتالصمميدالنيةالمعتمدةإلعدادتقريرفينهايةفترةالتدريبيتضمممنتقييًم .4

منالتدريبومدىالتزامهبالحضمممممموروجديتهفيللطالبالمتدربالذيتماإلشممممممرافعليهيبينز

التممدريممبوالمهمماراتالتياكتسممممممبهمماخاللفترةالتممدريممبوالمشممممممكالتالتيواجهتممهوالمقترحممات

الضروريةلتطويرالعمليةالتدريبية.

اللقاءمعالمتدربينفيكلشممعبةعلىحدةخارجأوقاتالتدريبخاللالفصمملالدراسمميمرتينعلى .5

لكليةلمناقشةومتابعةأمورالتدريببشكلجماعي.األقلفيا

يتمزيارةأومهاتفةكلمؤسممسممةصمميدالنيةللسممؤالعنالمتدربوالتأكدمنوجودهمرتينعلىاألقل .6

 .اخاللالفصلالدراسيبأوقاتعشوائيةوموثقكتابًي



ويعاملالصيادلةالخبراء،يحسبالعبءلعضوهيئةالتدريسالمشرفبواقعساعةونصفمعتمدةلكلشعبة(:7المادة )

ريرأعضاءهيئةالتدريسمعاملةالمحاضرينريرالمتفررين.


.ا(طالًب40والحداألعلى ا(طالًب25يقّسمالطلبةإلىشعبيكونالحداألدنىللشعبة (:8المادة )

يتماعتمادالمؤسساتالصيدالنيةألرراضالتدريببقرارمنمجلسكليةالصيدلةوتعلنللطلبة.(:9المادة )
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والتالي:يقّيمالطلبةفيهذاالمساقفينهايةمدةالتدريبعلىالنح-أ(:10المادة )

%50االمتحانالنهائي-1

%25تقريرالمشرف-2

%15تقريرالمؤسسةالصيدالنية-3

%10التقريرالمفصلمنالطالب-4

وذلكحسبالنماذجالمعّدةلذلكوالمعتمدةمنعميدكليةالصيدلة.

%.70التدريببناجحأوراسببحيثتكونعالمةالنجاحترصدعالمةالطالبفيمادة-ب

واليحقلهالتقدملالمتحانا(سمممماعةيعتبرالطالبمحروًم200إذاقّلعسمممماعاتالتدريبالكليةعن -جـمممممممممم

النهائي.

يجوزللطالبالقيامبالتدريبالصمممممميدالنيالميدانيخارجاألردنعلىأنيتماعتمادموقعالتدريبالميداني(:11المادة ) 

وعليه،اوتقديمهالوثائقالمطلوبةمصممّدقةأصممولًي، قبلشممهرمنموعدالتدريبعلىاألقل(منالعميدامسممبًق

ويتم،واليعفىمنرسومساعاتالتدريبالمعتمدة،أنيجتازاالمتحانالتدريبيالنهائيفيالكليةعندعودته

إجراءاالمتحانحسبشركاتاألدويةالعالمية.

يلتزمالطالبخاللفترةالتدريبالميدانيبأنظمةالجامعةوالمؤسمسمةالصميدالنيةالتييتدربفيهاوتعليماتها (:12المادة ) 

.اوأوقاتالتدريبالمحددةمسبًق

مجلسفيالحاالتالتيلميردعليهانصفيهذهالتعليمات.يبعال(:13المادة )
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 اليرموك جامعة تي الدكتورام براما

 اروط الي ول 

وأن،أنيكونالمتقدمحاصمممممماًلعلىدرجةالماجسممممممتيرأومايعادلهامنجامعةمعترفبهالدىجامعةاليرموك -أ

تكونهذهالدرجةمسبوقةبدرجةالبكالوريوسأومايعادلها.

أنتكوندرجةالبكالوريوسوالماجستيرفيموضوعيؤهلهللدراسةالمتخصصةفيالقسمالذييررببااللتحاق -ب

به.

ها -ج مافي عاليب ية     أنيحققشممممممروطالقبولالصمممممممادرةوفققرارمجلسالتعليمال غة ا جن  مات،متطلب الل وتعلي

.الدراساتالعلياالمعمولبهافيجامعةاليرموك



 لنيل درجة الدكتورام ا علرالحد 

واليحسبالفصلالصيفيلهذاالغرض.،الحداألعلىعشرةفصولدراسية -أ

يجوزتمديدالحداألعلىفيحاالتمسورةفصليندراسيين. -ب

منفصمملة باسممتثناءالفصمملالصمميفي(بقرارمنالعميدبناءفصممولدراسمميةمتصمملةأو3يحقللطالبالتأجيللمدة -ج

علىتوصيةلجنةالدراساتالعليافيالقسم.





 متطل اي  يل درجة الدكتورام

(سمماعة21% 80(فمافوقبمعدلتراكمياليقلعن700(سمماعةمعتمدةمنمسمماقاتمسممتوى 36دراسممة  -أ

(ساعةاختياريه.15إجباريهو 

ةمعتمدةمخصصةللرسالة.(ساع18تسجيل  -ب

اجتيازالمساقاتاالستدراكيةالتييحددهاالقسمخاللالسنةاألولىوالتدخلفيالمعدلالتراكمي. -ج





 العب  الدراسي

والحداألقصممىفي،(سمماعةمعتمدة12والحداألعلى ،(سمماعاتمعتمدة6الحداألدنىللعبءالدراسمميفيالفصمملالواحد 

ويجوزبموافقةالقسممماألكاديميأنيكونالحداألدنىللعبءالدراسمميفيالفصممل،(سمماعاتمعتمدة6الفصمملالصمميفيهو 

(ساعاتمعتمدة.3الواحد 
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 اليرموك جامعة تي الماجمتير براما


اروط الي ول

في،يعادلهامنجامعةمعترفبهالدىجامعةاليرموكأنيكونالمتقدمحاصمممممماًلعلىدرجةالبكالوريوسأوما -أ

موضوعيؤهلهللدراسةالمتخصصةفيالقسمالذييررببااللتحاقبه.

والتعليماتالنافذةفي،أنيحققشممممممروطالقبولوفققراراتمجلسالتعليمالعاليبمافيهامتطلباللغةاألجنبية -ب

جامعةاليرموك.

 

 يل درجة الماجمتيرلنود العليا والد يا الحد

الحداألعلىستةفصولدراسيةواليحسبالفصلالصيفيلهذاالغرض. -أ

بقرارمنالعميدبناًءيحقللطالبالتأجيللمدةفصليندراسيينمتصلينأومنفصلين باستثناءالفصلالصيفي(. -ب

علىتوصيةلجنةالدراساتالعليافيالقسم.

يجوزتمديدالحداألعلىفيحاالتمسورةفصليندراسيين. -ج



 متطل اي  يل درجة الماجمتير

(سمماعاتمعتمدةرسممالة فيمسممار9(سمماعةمعتمدةمنمسمماقاتالخطةالدراسمميةو 24دراسممةمااليقلعن  -أ

(.الرسالة

(.واجتيازاالمتحانالشاملبنجاح فيمساراالمتحانالشامل،معتمدةمساقات(ساعة33دراسةمااليقلعن  -ب

،يجوزأنتشممملالخطةالدراسمميةللطالبمسمماقاتاسممتدراكيةيحددهاالقسمممويجبدراسممتهاخاللالسممنةاألولى -ج

.والتدخلفيمعدلهالتراكمي،ويشترطنجاحالطالببها

 

 العب  الدراسي

والحداألعلى،(ساعةبمافيهالمساقاتاالستدراكيةفيالفصليناألولوالثاني12ساعاتوالحداألعلى (6الحداألدنى 

(ساعاتفيالفصلالصيفي.6 
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 ا وراق الو وتية الواجب إرتاا ا بالطلب 



 :)غير ممتردة( المتيدمون ا رد يون

المصدقةالجامعية.صورةعنكشفعالماتالبكالوريوس+صورةعن .1

صورةعنكشفعالماتالماجستير+صورةعنالمصدقةالجامعية لطلبةالدكتوراه(. .2

صمممممورةعنامتحانمقدرةاللغةاالنجليزيةسممممماريالمفعول للطلبةالذيناجتازوااالمتحانبنجاحولميمض  .3

هي:علمًاأناإلمتحاناتالمعتمدة،علىتاريختقديمهلالمتحانمدةسنتين(

http://exam.heac.org.joيمكنالحصولعلىالنتيجةمنالرابطالتالي-االمتحانالوطني •

iBtامتحان •

IELTSامتحان •

منالجامعاتالحكوميةفقط-االمتحانالتأهيلي •

اليرموك • يمكنالحصممممممولعلىالنتيجمممةمنالرابطالتمممالي-امتحمممانالمسممممممتوىالخممماصبجمممامعمممة

http://online.yu.edu.jo/web5/yuexamresults

(الخمماصبممذوياالحتيمماجممات10/1/1712تقريرطبيلمنينطبقعليهمقرارمجلسالتعليمالعمماليرقم  .4

االعاقةالدمارية(معتمدمناللجنةالطبيةفيجامعةاليرموك،االعاقةالسممممعية،الخاصمممة االعاقةالبصمممرية

وذلكمنخاللمركزاللغات.

علىالطلبةاألردنيينخريجيالجامعاتريراألردنيةإحضارمعادلةشهادةمنوزارةالتعليمالعالياألردنية. .5

إثباتشخصية/الهوية. .6





 :ممتردة( )غير المتيدمون غير ا رد يين

صورةعنكشفعالماتالبكالوريوس+صورةعنالمصدقةالجامعية. .1

صورةعنكشفعالماتالماجستير+صورةعنالمصدقةالجامعية لطلبةالدكتوراه(. .2

صمممورةعنامتحانمقدرةاللغةاالنجليزيةسممماريالمفعول للطلبةالذيناجتازوااالمتحانبنجاحولميمض على .3

علمًاأناإلمتحاناتالمعتمدةهي:،تقديمهلالمتحانمدةسنتين(تاريخ

http://exam.heac.org.joيمكنالحصولعلىالنتيجةمنالرابطالتالي-االمتحانالوطني •

iBtامتحان •

IELTSامتحان •

منالجامعاتالحكوميةفقط-االمتحانالتأهيلي •

اليرموك • بجمممامعمممة الخممماص المسممممممتوى التمممالييمكن-امتحمممان الرابط من النتيجمممة على الحصممممممول

http://online.yu.edu.jo/web5/yuexamresults

(الخاصبذوياالحتياجاتالخاصممممممة10/1/1712تقريرطبيلمنينطبقعليهمقرارمجلسالتعليمالعاليرقم  .4

امعةاليرموكوذلكمنخاللاالعاقةالدماريةمعتمدمناللجنةالطبيةفيج،االعاقةالسمممعية، االعاقةالبصممرية

مركزاللغات.
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إثباتشخصية/صورةعنجوازالسفرساريالمفعول. .5

علىالطلبةريراألردنيينمنخريجيالجامعاتريراألردنيةاحضمماروثيقةاعترافمندولهمبالجامعةالمانحة .6

للشهادة.

الحوالةمنخارجالمملكة(.صورةعنالحوالةالمالية إذاكانععمليةالدفععنطريق .7

موافقةالملحقيةالثقافية لمنتتطلبملحقيتهالموافقةالمسبقةللدراسة(. .8



 

 الرسوم الجامعية

 الرسوم الجامعية

 التخصصال ر اما / 
الرسوم التي تمتوتر من الطل ة 

 ا رد يين )بالدينار ا رد ي(

الرسوم التي تمتوتر من الطل ة 

                       غير ا رد يين 

 )بالدونر ا ميركي(

 دوالر/ساعةمعتمدة225 دينار/ساعةمعتمدة70 الماجستير/اإلنسانيات-

 دوالر/ساعةمعتمدة300 دينار/ساعةمعتمدة80 العلميةالماجستير/-

 دوالر/ساعةمعتمدة300 دينار/ساعةمعتمدة80 الماجستير/هندسة-

 دوالر/ساعةمعتمدة350 دينار/ساعةمعتمدة100 اإلنسانيةالدكتوراه/-

رسممممممالتحاق مرةواحدة(فيأيمنبرامج-

 الدراساتالعليا الماجستيروالدكتوراه(
162 795 

 دوالر/الفصلالواحد15 الواحددينار/الفصل10 رسومخدماتتكنولوجيامعلومات-

 دوالر/السنةكاملة50 دينار/السنةكاملة25 رسومخدماتإنترنع-

 187.5 25 رسومأخرى-

 رسوم استخدام مصادر تعليمية وبحوية )تي كل تصل(

 200 40 ماجستير/الكلياتاإلنسانية-

 400 75 ماجستير/الكلياتالعلميةوالهندسية-

 400 75 /الكلياتاإلنسانيةدكتوراه-

 تطالي  الدراساي العليا تي ضو  الرسوم الجامعية

 11.000-10.000 3500-3000 ماجستيرالتخصصاتاإلنسانية-

 14.900-13.900 4000-3500 ماجستيرالتخصصاتالعلميةوالهندسية-

 20.600-19.600 6500-5500 دكتوراهالتخصصاتاإلنسانية-
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 براما الدراساي العليا تي جامعة اليرموك

   براما الدكتورام

 التخصص اليمو الطلية

ب
دا
آل
ا

 

وآدابهااللغةالعربية

 اللغةوالنحو-

 األدبوالنقد-

اللغوياتالعربيةالتطبيقية موقوف(-

التاريخ-التاريخ

ـة
ـــ
يـ
رب
لت
ا

 

التربيةاإلدارةوأصول
اإلدارةالتربوية-

أصولالتربية-

اإلرشادوعلمالنفسالتربوي

 علمالنفسالتربوي-

القياسوالتقويم-

اإلرشادالنفسي-

المناهجوالتدريس

مناهجالدراساتاالجتماعيةوأساليبتدريسها-

مناهجاللغةالعربيةوأساليبتدريسها-

نجليزيةوأساليبتدريسهامناهجاللغةاإل-

مناهجالعلوموأساليبتدريسها.-

مناهجالرياضياتوأساليبتدريسها-

ة 
يع
شر
ال

ي
سا
را
لد
وا

 

ية
 م
س
و
ا

 

 أصولالدين
التفسيروعلومالقرآن-

 الحديثالشريفوعلومه-

االقتصادوالمصارفاإلسالمية-االقتصادوالمصارفاإلسالمية

التربيةاإلسالمية- اإلسالميةالدراسات
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  براما الماجمتير

 التخصص اليمو الطلية
 الممار

 اامل رسالة

 اآلداب

اللغةالعربية
 ✓ ✓أدبونقد

 ✓ ✓لغةونحو

اللغةاالنجليزية
 ✓ ✓أدبونقد

 ✓ ✓لغويات

 ✓ ✓الترجمةالترجمة

 ✓ ✓موقوف-اللغةالفرنسيةاللغاتالحديثة

 - ✓التاريخالتاريخ

 ✓ ✓ جغرافياالالجغرافيا

 ✓ ✓دوليالسياسيالقتصاداالالعلومالسياسية

 ✓ ✓علماالجتماععلماالجتماع

 العلـــــــوم

الفيزياء
 - ✓فيزياء

 ✓ ✓موقوف-فيزياءنووية

 - ✓الكيمياءالكيمياء

العلومالحياتية
 - ✓العلومالحياتية

 - ✓التقاناتالحيوية

 ✓ ✓الرياضياتالرياضيات

 ✓ ✓اإلحصاءاإلحصاء

علوماألرضوالبيئة
 - ✓علوماألرض

 - ✓علومالبيئة

تطنولوجيا 

المعلوماي 

 وعلوم الحاسوب

 ✓ ✓علومالحاسوبعلومالحاسوب

 ✓ -المعلوماتاإلداريةنظمنظمالمعلوماتاإلدارية

 ✓ ✓نظمالمعلوماتالحاسوبيةنظمالمعلوماتالحاسوبية

اناتصاد والعلوم 

 اودارية

 ✓ ✓اقتصاداالقتصاد

 ✓ ✓عمالإدارةاألإدارةاألعمال

إدارةعامة

 ✓ ✓اإلدارةالعامة

 ✓ -اإلدارة

 ✓ -إدارةالخدماتالصحية

 ✓ ✓المحاسبةالمحاسبة

 ✓ ✓العلومالماليةوالمصرفيةالعلومالماليةوالمصرفية

 التربيـــــــــة

اإلدارةوأصولالتربية

 ✓ ✓اإلدارةالتربوية

 ✓ ✓أصولالتربية

 ✓ -اإلشرافالتربوي

علمالنفساإلرشادي

والتربوي

 ✓ ✓علمالنفسالتربوي

 ✓ ✓إرشادنفسي

 ✓ ✓القياسوالتقويم

 ✓ ✓التربيةالخاصة

المناهجوالتدريس

 ✓ ✓مناهجاللغةالعربيةوأساليبتدريسها

 ✓ ✓مناهجاللغةاالنجليزيةوأساليبتدريسها

 ✓ ✓مناهجالعلوموأساليبتدريسها

 ✓ ✓مناهجالرياضياتوأساليبتدريسها

االجتماعيةوأساليبمناهجالدراسات

تدريسها
✓ ✓ 

 ✓ ✓مناهجالتربيةالمهنيةوأساليبتدريسها

 ✓ ✓تقنياتالتعليم
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 التخصص اليمو الطلية
 الممار

 اامل رسالة

 الشريعــــة

 ✓ ✓أصولالدينأصولالدين

 ✓ ✓الفقهوأصولهالفقهوأصوله

االقتصادوالمصارف

اإلسالمية
 ✓ ✓االقتصادوالمصارفاإلسالمية

 ✓ ✓التربيةاإلسالميةاإلسالميةالدراسات

 التربية الرياضية
 ✓ ✓علومالرياضة/علومالحركةعلومالرياضة

 ✓ ✓التربيةالبدنيةالتربيةالبدنية

 اليا ـــون

العامالقانون
 القانونالعاممسارقانونإداري

✓✓ 
 القانونالعاممسارقانونجنائي

الخاصالقانون
 القانونالخاصمسارقانونمدني

✓ ✓ 
 القانونالخاصمسارقانونتجاري

الحجاوق 

لل ندسة 

 التطنولوجية

هندسةالحاسوب
 ✓ ✓تمتةالصناعيةاأل

 ✓ ✓*النظمالمضمنة

 ✓ ✓االتصاالتهندسةهندسةاالتصاالت

 ✓ ✓هندسةالقوىالكهربائيةهندسةالقوىالكهربائية

اآلثار 

  وروبولوجياوا 

 - ✓اآلثاراآلثار

 - ✓نثروبولوجيااألنثروبولوجيااأل

 - ✓النقوشالنقوش

صيانةالمصادرالتراثية

وإدارتها
 - ✓إدارةالمصادرالتراثية

 المياحة

 والفنادق
 ✓ ✓والسفرالسياحةالسياحة

 الفنون الجميلة
 - ✓التشكيليةالفنونالفنونالتشكيلية

 - ✓الموسيقى الموسيقى

 ✓ ✓اإلعالم الصحافة اوع م


عمان.–*يّدرسفيمركزاألميرفيصل
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 ومــــالعل ةـــكلي

وقدتمفصمملكليةالعلوم،منكليةالعلومواآلدابامعانطالقةجامعةاليرموكوكانعجزًء،1976أنشممئعكليةالعلومعام

تمفصلقسمعلوم2001كاديميةولكنفيعامأقسامأوكانعالكليةمنذذلكالوقعتضمسبعة،1981عنكليةاآلدابعام

ستةأقسامأكاديمية.االحاسوبليصبحنواةلكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب.وتضمالكليةحالًي

:يليضافةإلىماباإل،سامدرجتيالبكالوريوسوالماجستيرفيالتخصصويمنحكلقسممنهذهاألق

.درجةالبكالوريوسفيالفيزياءالطبيةويمنحهاقسمالفيزياء .1

.درجةالماجستيرفيتخصصالتقاناتالحيويةويمنحهاقسمالعلومالحياتية .2

.2003/2004مطلعالعامالجامعيوقدبدأالعملفيهذينالبرنامجينوبدعممنالبنكالدوليفي

ئةوتمّ .3 هاقسمممممممعلوماألرضوالبي ئةويمنح ماجسممممممتيرفيعلومالبي جامعيإدرجةال عامال يةال بدا نشممممممماؤهمع

1980/1981. 

تزويدالمختبراتبأحدثأجهزةالحاسوبالشخصيةوتعنىالكليةبمتابعةتحديثالخططالدراسيةفيأقسامهاالمختلفة.وتمّ

علىمنحمنالمجموعةاألوروبيةوالبنكالدوليلتطويربرنامجالتدريسلمرحلة1998ا.وحصمممممملعالكليةعاموتوابعه

  البكالوريوسبمايتناسبمعتطوراتالعصرومتطلباتالمجتمعالمحلي.

تاتوصمممممخورومعادنويتبعللكليةمتحفالتاريخالطبيعياألردنيالذييوثقللحياةالطبيعيةفياألردنمنحيواناتونبا

وتضمممالكليةالعديدمنالمختبراتالعلميةالبحثيةوالمتخصممصممةالتيتسممهمفيرفعسممويةالبحثالعلميوكفاءة،وأحافير

الطلبةالعلمية.

https://science.yu.edu.jo/ 

Science.fac@yu.edu.jo

2302فرعي0096227211111هاتف

 

 كاديميةامام ا ا 

قسمالرياضيات •

 قسمالفيزياء •

 قسمالكيمياء •

 قسمالعلومالحياتية •

 حصاءقسماإل •

رضوالبيئةقسمعلوماأل •

 قسمالمساقاتالخدميةالعلمية •

 



mailto:Science.fac@yu.edu.jo
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 الرياضياي امو


م.يقومالقسمممبطرحمسمماقاتلكلمنطلبةكلية1982واسممتحدثبرنامجالماجسممتيرعام،م1976أنشمماالقسمممعام

وطلبةالبرنامجالموازي.القسممم،العلوموكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسمموبوكليةالحجاويللهندسممةواالتصمماالت

حقولعديدةأهّمهاالتربيةوالتعليموالجامعات.تحتاجهامجتمعاتنافي،ُيعّدكوادروطنيةوعربيةمتخّصصةفيالرياضيات

علىنحويسمممهمفيتخريجأفواجمنالطلبةمؤهلينويتمتعون،وقدحرصالقسممممعلىتحديثخططهالدراسممميةوتطويرها

منأعضمماءهيئةالتدريساألكفياءا(عضممًو31بسمممعةعلميةطيبةعلىالمسممتويينالمحليأوالعربي.يضممممجلسالقسممم 

مدرسينمنحملةدرجةالماجستير3باإلضافةإلى،ومنجميعالرتبالعلمية،فيالرياضياتةمنحملةشهاداتالدكتورا

ومساعدتدريسواحد.يحرصالقسمعلىالتواصلالمستمرمعطلبتهمنخاللالبرامجاإلرشاديةالتيينفذهافيكلفصل

سي ضوهيئةتدريسوم،درا ساعاتالمكتبيةلكلع شّرعةأمام،نخاللتفعيلال سيةم ضاءالهيئةالتدري فأبوابمكاتبأع

مايجداحتىبعدالتخرج.ورالًباهذاالتواصممملالذييحرصالقسممممعلىأنيكونمسمممتمًر،الطلبةليتواصممملوامعمدّرسممميهم

سبة شهادتهفيالتخصصباشرخدماتهلمجوُي،خريجالقسمفرصالعملالمنا كماالتحقجزءمن،تمعهفورحصولهعلى

 .والعديدمنهمباشرعملهلدىالقسمنفسهامرموًقاعلمًياونالواتفوًق،الخريجينفيبرامجالدكتوراهفيالتخصص



Mathematics.dept@yu.edu.jo

2681فرعي0096227211111هاتف
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 الرياضياي ليمو الدراسية الخطة

 تمنحدرجةالبكالوريوسفيقسمالرياضياتبعدإتمامالمتطلباتالتالية:

وتعديالتها1991لسممممممنة(2 رقماليرموكجامعةفيالبكالوريوسدرجةمنحتعليماتفيعليهاالمنصمممممموصالشممممممروط

 .وتعديالتها1976لسنة(76 رقماليرموكجامعةفيوالشهاداتالعلميةالدرجاتنظامبموجـبالصادرة

 ساعةمعتمدةوتشمل:27ويخصصلها:متطل اي الجامعة (1

 .ساعةمعتمدة12 متطل اي اج ارية .أ

 

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق الراو

1. P.S 102 3التربيةالوطنية 

2. M.S 100 3عسكريةعلوم 

3. Arab 101  3(1لغةعربية 

4. Eng 101 3لغةانجليزية 

 12 المجموع



 

 التالية:يختارهاالطالبمنالمساقات(ساعةمعتمدة15 :متطل اي اختيارية .ب

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق الراو

 المماااي ان ما ية

1.Hum 101 3الثقافةاالعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3االسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3اسهاماالردنفيالحضارةاالنسانية 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاالنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاالنسان 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3 النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

لمساقاتالعلميةا  

1.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

2.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

3.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

4.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

5.Sci 106 3االدارةوتنميةالمجتمع 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 
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ساعةمعتمدة21ويخصصلهاالمبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريوسفيكليةالعلوم متطل اي الطلية (2

 اجبارية(

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق

Math 101  1تفاصلوتكامل)  3 

Phys 101 1عامة فيزياء)  3 

Chem 101  1كيمياءعامة)  3 

Bio 101  1بيولوجياعامة)  3 

Stat 101  1مبادئاالحصاء)  3 

EES 101  1جيولوجياعامة)  3 

CS 110 3 البرمجةبلغةمختارة 

 21 المجموع

 

 لمماااي امو الرياضياي دلول راو العشرايـ(: م4جدول راو )
 

 الـمــدلــــول الراو الـمــدلــــول الراو

تاريخالرياضيات،أسسالرياضيات،المنطق5معادالتتفاضلية،وتكاملتفاضل0

نظريـةالرسوم،توبولوجـي،هندسة6دالي،مركب،تحليـلرياضي:حقيقي1

الرياضيـــاتالتطبيقيــة7تحليـلعـددي2

والنظمالديناميكيـةالتحكماألفضل8ــــــ3

نـدوة،مشروعبحث،حقائبرياضية9جبرونظريـةاألعــداد4

 ومواضيــعخاصـة

 

 

 وفقالترتيبالتالي:ساعةمعتمدة(86 ويخصصلهااليمومتطل اي  (3
 

 (:ساعةمعتمدة86 التخصص المنفرد ( ون

 (:ساعةمعتمدة71 ج اريةإمماااي  (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) ج اريةإمماااي  /التخصص المنفرد
 

 سـو الممــاقا المماق ورارمت و
الماعاي 

 المعتمدة
 المتطلـب المابه

Math 102  3(2تفاضلوتكاملMath 101 

Math 201  3(1تحليلوسيــطMath 102 

Math 202  3(2تحليلوسيــطMath 201 

Math 203  3(1معادالتتفاضليةعاديةMath 102 

Math 204 3فورييهاقتراناتخاصةوتحليالتMath 203 

Math 241  3(1جبـرخطـيMath 101 

Math 251 3نظريةالمجموعاتMath 102 

Math 261 3ةهندسةاقليدسمنوجهةنظرحديثMath 251 

Math 281 3*البرمجةالخطيةونظريةاأللعابMath 241 

Math 291 1برمجيةرياضيةحزمMath 102 + Math 241 

Math 301 3(1 معــادالتتفاضليــةجزئيـــةMath 204 
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 سـو الممــاقا المماق ورارمت و
الماعاي 

 المعتمدة
 المتطلـب المابه

Math 311  3(1تحليلحقيقـيMath 251 

Math 312 3(1 تحليلمركبMath 201 

Math 321  3(1تحليلعدديMath 241+ Math 291 

Math 342  3(1جبرتجريـــديMath 251 

Math 343 3نظريـــةاألعدادMath 251 

Math 362 3(1 توبولوجــيMath 251 

Math 411 3(2 تحليـلحقيقـيMath 311 

Math 421 3(2 تحليـلعـدديMath 321 

Math 442 3(2 جبرتجريـديMath 342 

Math 483 3رياضيـاتتركيبيـةMath 241 

Math 491 موافقةالقسم1ندوة 

Stat 111 3(1)االحتماالتئمباد----

Stat 201 3(2االحصاء مبادئStat 101

Stat 211 3(2)االحتماالتئمبادStat 111

  71المجموع




منيختارهاالطالب(400سممممماعاتمعتمدةعلىاألقلمنمسمممممتوى9(: سممممماعةمعتمدة15 ممالالالالالاااي اختيارية (2 

 مساقاتالتالية: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 15اختيارية ) /التخصص المنفرد

 ورارمت و

 المماق
 سـو الممــاقا

الماعاي 

 المعتمدة
 المتطلـب المابه

Math 341 3(2 جبرخطيMath 241 

Math 351  3(1تـاريـخالرياضيــاتMath 251 

Math 352 3وتطبيقاتهاالمجموعاتالضبابيةMath 251أوMath 152 

Math 361 3تفاضليةهندسةMath 201 

Math 381 3البرمجةريرالخطيةMath 281 

Math 382 3النمذجـةالرياضيـةMath 203 

Math 401 3(2 معادالتتفاضليةجزئيةMath 301 

Math 403 3(2 معادالتتفاضليةعاديةMath 203 

Math 412  3(2تحليلمركبMath 312 

Math 413 3تحليــلاقترانيMath 311 

Math 445 3جبرتطبيقيMath 342 

Math 451 3(2 تاريخالرياضياتMath 251 

Math 4623(2 توبولوجــيMath 362

Math 463 3نظريـــةالرســـومMath 251 

Math 4923مواضيعمختارةMath 251 
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 المنفــرد توليي الماعاي المعتمدة للتخصص
 

 المجمـوع الماعاي انختيارية ي اوج اريةاالماع المتطل ـاي

121527متطلبـــاتالجامعة

21-21متطلبـــاتالكلية

711586اتالقسمـــمتطلب

10430134المجمـــوع

 

(:ساعةمعتمدة86 التخصص الرئيمي / الفرعي (اثا ي 

 .ج اريةامماااي  (ساعةمعتمدة65 :التخصص الرئيمي (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) ج اريةإمماااي  /التخصص الرئيمي/ الفرعي
 

 ورارمت و

 المماق
 سـو الممــاقا

الماعاي 

 المعتمدة
 المتطلـب المابه

Math 102  3(2تفاضلوتكاملMath 101 

Math 201  3(1تحليلوسيــطMath 102 

Math 202  3(2تحليلوسيــطMath 201 

Math 203  3(1معادالتتفاضليةعاديةMath 102 

Math 204 3فورييهاقتراناتخاصةوتحليالتMath 203 

Math 241  3(1جبـرخطـيMath 101 

Math 251 3نظريةالمجموعاتMath 102 

Math 261 3ةهندسةاقليدسمنوجهةنظرحديثMath 251 

Math 281 3البرمجةالخطيةونظريةاأللعابMath 241 

Math 291 1حزمبرمجيةرياضيةMath 102 + Math 241 

Math 301 3(1 معــادالتتفاضليــةجزئيـــةMath 204 

Math 311  3(1تحليلحقيقـيMath 251 

Math 312 3(1 تحليلمركبMath 201 

Math 321  3(1تحليلعدديMath 241 +  Math 291 

Math 342  3(1جبرتجريـــديMath 251 

Math 343 3نظريـــةاألعدادMath 251 

Math 362 3(1 توبولوجــيMath 251 

Math 421 3(2 تحليـلعـدديMath 321 

Math 483 3رياضيـاتتركيبيـةMath 241 

Math 491 موافقةالقسم1ندوة 

Stat 111 3(1)االحتماالتئمباد----

Stat 201 3(2االحصاء مبادئStat 101

Stat 211 3(2)االحتماالتئمبادStat 111

 65  
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:ساعة معتمدة( 21)  التخصص الفرعي (2
 

أقسمممامكليةالعلوموأقسمممامكليةهيالفرعيوأقسمممامالتخصمممص.حسمممبمايحددهقسممممالتخصمممصالفرعي

اإلداريةوأقسامكليةالتربية. موالعلودتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوبوأقسامكليةاالقتصا

 

 الرئيمي / الفرعي توليي الماعاي المعتمدة للتخصص

 المتطل ـــاي
الماعاي 

 اوج ارية

الماعاي 

 انختيارية
 المجموع

121527متطلباتالجامعـة

21--21متطلباتالكليـة

65--65(التخصصالرئيسي قسمالمتطلبات

التخصصالفرعي

(الفرعيحسبالخطةالدراسيةلقسمالتخصص 
----21

134المجمــوع
 

 

(:ساعةمعتمدة21 التخصص الفرعي تي الرياضياي( اثالو 

 :(ساعةمعتمدة15  مماااي إج ارية -أ

Math 102، Math 201، Math 203، Math 241، Math 251. 
 







 ساعة معتمدة( 15) ج اريةإمماااي  /التخصص الفرعي تي الرياضياي
 

 سـو الممــاقا المماق ورارمت و
الماعاي 

 المعتمدة

المتطلـب 

 المابه

Math 102  3(2تفاضلوتكاملMath 101 

Math 201  3(1تحليلوسيــطMath 102 

Math 203 3(1تفاضليةعادية معادالتMath 102 

Math 241  3(1جبـرخطـيMath 101 

Math 251 3نظريةالمجموعاتMath 102 

 15المجموع





 المساقاتالتالية:من(:يختارهاالطالبساعاتمعتمدة6 مماااي اختيارية -ب

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



 ساعاي معتمدة( 6مماااي اختيارية ) /التخصص الفرعي تي الرياضياي

 ورارمت و

 المماق
 سـو الممــاقا

الماعاي 

 المعتمدة

المتطلـب 

 المابه

Math 202  3(2تحليلوسيــطMath 201 

Math 261 3هندسةاقليدسمنوجهةنظرحديثهMath 251 

Math 281 3األلعابالبرمجةالخطيةونظريةMath 241 

Math 311 3(1 حقيقيتحليلMath 251 

Math 342  3(1جبرتجريـــديMath 251 

Math 343 3نظريـــةاألعدادMath 251 
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لطل ة امو الرياضياي امو الرياضياي لدرجـــة ال طالوريوس يطرح ا المماااي التي  

 ورارمت و 

 المماق
 سـو الممــاقا

الماعاي 

 المعتمدة
 بفة المماق المتطلـب المابه

Math 101  قديم ----3(1تفاضلوتكامل 

Math 102  3(2تفاضلوتكاملMath 101 قديم 

Math 201  3(1تحليلوسيــطMath 102 قديم 

Math 202  3(2تحليلوسيــطMath 201 جديد 

Math 203  3(1معادالتتفاضليةعاديةMath 102 قديم 

Math 204 3فورييهاقتراناتخاصةوتحليالتMath 203 قديم 

Math 241  3(1جبـرخطـيMath 101 قديم 

Math 251 3نظريةالمجموعاتMath 102 قديم 

Math 261 3ةهندسةاقليدسمنوجهةنظرحديثMath 251 قديم 

Math 281 3البرمجةالخطيةونظريةاأللعابMath 241 قديم 

Math 291 1حزمبرمجيةرياضيةMath 102 + 

 Math 241 

 قديم

Math 301 3(1 معــادالتتفاضليــةجزئيـــةMath 204 قديم 

Math 311  3(1تحليلحقيقـيMath 251 قديم 

Math 312 3(1 تحليلمركبMath 201 قديم 

Math 321  3(1تحليلعدديMath 241+ 

Math 291 

 قديم

Math 341 3(2 جبرخطيMath 241 قديم 

Math 342  3(1جبرتجريـــديMath 251 قديم 

Math 343 3نظريـــةاألعدادMath 251 قديم 

Math 351  3(1تـاريـخالرياضيــاتMath 251 قديم 

Math 352 أو3وتطبيقاتهاالمجموعاتالضبابيةMath 152 

Math 251 

 قديم

Math 361 3هندسةتفاضليةMath 201 جديدويكافا

 465 ر

Math 362 3(1 توبولوجــيMath 251 قديم 

Math 381 3البرمجةريرالخطيةMath 281 جديد 

Math 382 3النمذجـةالرياضيـةMath 203 قديم 

Math 401  3(2معادالتتفاضليةجزئيةMath 301 قديم 

Math 403 3(2 معادالتتفاضليةعاديةMath 203 قديم 

Math 411  3(2تحليـلحقيقـيMath 311 قديم 

Math 412  3(2تحليلمركبMath 312 قديم 

Math 413 3تحليــلاقترانيMath 311 قديم 

Math 421  3(2تحليـلعـدديMath 321 قديم 

Math 442  3(2جبرتجريـديMath 342 قديم 

Math 445 3جبرتطبيقيMath 342 قديم 

Math 451  3(2تاريخالرياضياتMath 251 قديم 

Math 462  3(2توبولوجـــيMath 362 قديم 

Math 463 3نظريـــةالرســـومMath 251 قديم 

Math 483 3رياضيـاتتركيبيـةMath 251 قديم 

Math 491 قديم موافقةالقسم1ندوة 

Math 492 3مواضيعمختارةMath 251 قديم 
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 لطل ة انامام انخرى تي الجامعة امو الرياضياي لدرجـــة ال طالوريوس يطرح ا المماااي التي

 ورارمت و

 المماق
 سـو الممــاقا

الماعاي 

 المعتمدة
 المتطلـب المابه

بفة 

 المماق

Math 103 المعلومات( لطلبةنظم1  تفاضممممممملوتكامل

االدارية(

 قديم ----3

Math 141 ريمماضمممممميمماتتطبيقيممة لطلبممةكليممةتكنولوجيمما

المعلومات(

3Math 101 قديم 

Math 152 الرياضممممممياتالمتقطعة لطلبةكليةتكنولوجيا

المعلوماتوطلبةكليةالهندسة(

3Math 101 قديم 

Math 205 3(لطلبةكليةالهندسة معادالتتفاضليةعاديةMath 102 قديم 

Math 206 3رياضياتلطلبةالكيمياءMath 102 قديم 

Math 212 )3رياضياتهندسية لطلبةكليةالهندسةMath 205 قديم 

Math 322 تكنولوجيممما كليمممة تحليـممممممممممممممملعمممددي لطلبمممة

المعلومات(

3Math 241 

+CS 110

 قديم

 
 

 :م حظاي
 

 Math 101عنمساقبديالليسMath 103مساق −

 Math 205عنمساقبديالليسMath 203مساق −

 Math 203عنمساقبديالليسMath 205مساق −

 Math 201عنمساقبديالليسMath 206مساق −

 Math 206عنمساقبديالليسMath 201مساق −

   241MathعنمساقبديالليسMath 141مساق −

  Stat 278عنمساقبديالليسMath 281مساق −

  MIS 241عنمساقبديالليسMath 281مساق −

 Math 321عنمساقبديالليسMath 322مساق −

 Math 421عنمساقبديالليسMath 322مساق −

 MATH 465ايكافMath 361مساق −

 MATH 483ايكافMath 383مساق −

 Math 281عنمساقبديالليس Stat 278مساق −

 Math 281عنمساقبديالليس MIS 241 مساق −

 

 


 المماااي المتطات ة

 لطل ة امو الرياضياي امو الرياضياي لدرجـــة ال طالوريوس يطرح ا المماااي التي ( )

 المماق ورارمت و

 تي الخطة الجديدة

 ئالمطات المماق ورارمت و

 تي الخطة اليديمة

Math 101 101 ر 

Math 102 102 ر 

Math 201 201 ر 

Math 202 202 ر 

Math 203 203 ر 

Math 204 204 ر 

Math 241 241 ر 

Math 251 251 ر 

Math 261 261 ر 

Math 281 281 ر 

Math 291 291 ر 
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 المماق ورارمت و

 تي الخطة الجديدة

 ئالمطات المماق ورارمت و

 تي الخطة اليديمة

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 

 

 

 خرى تي الجامعةمام ا الطل ة ا  امو الرياضياي لدرجـــة ال طالوريوس يطرح ا المماااي التي (ب)

 المماق ورارمت و

 تي الخطة الجديدة

 ئالمطات المماق ورارمت و 

 تي الخطة اليديمة

Math 103 أ101 ر 

Math 141 141 ر 

Math 152 152 ر 

Math 205 هـ203 ر

Math 206 206 ر 

Math 212 212 ر 

Math 322 322 ر 
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 عضا  اي ة التدريس تي امو الرياضياي 

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 alsalman@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد جمعة محمد السلمان

 Al-Rhayyel@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد عبداهلل محمود الرحيل

 edris@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ادريس احمد خزاعي رواشده

 khalidz@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خالد يونس فالح الزعبي

 sharifa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ شريفه نعيم حلمي الشريف

 talal.alhawari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ طالل علي محمد الحوري

 ajarrah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبداهلل محمد مهنا الجراح

 Bsoul@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عدنان احمد علي البصول

 Fora@yu.edu.jo دكتوراه استاذ علي احمد على فوره

 qassim.h@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمود الزعبيقاسم محمد 

 m_alrefai@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد عبداهلل عقله الرفاعي

 maref@yu.edu.jo دكتوراه استاذ معارف يوسف محمد الزعبي

 jhabeb@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك جبريل محمد ايوب حبيب

 almefleh@yu.edu.jo دكتوراه مشاركاستاذ  حسن احمد العوض المفلح

 Qazaqzeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك خالد محمد يونس قزاقزه

 rami_thenat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك رامي محمد احمد االحمد

 raid@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك رائد رشيد عبدالرحمن المومني

 rrashid@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك رشيد رشدي رشيد ابودواس

 abdalkareem@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبدالكريم ناصر محمد العمري

 m.bataineh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد صالح احمد بطاينه

 khaleel@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد ضيف اهلل رشيد الخليل

 mali@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك الشخاترةمحمد علي حسين 

 mfaljamal@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد فواز عبداهلل الجمل

 watheq@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك واثق احمد الحمد بني دومي

 ahmad_a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد موسى محمد بني عبدالرحمن

 alaa.kateeb@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد الخطيباالء قاسم 

 basem.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد باسم زهير محمد الخمايسه

 jenan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد جنان محمد محمود شتيات

 shadi.s@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد شادي محمد سالم شقاقحه

 mohammad.ja@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد الجرارحهمحمدخير محمد 

 mostafa.h@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد مصطفى احمد سليم هياجنه

 heyam@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد هيام حسين علي الجراح

 afnand@yu.edu.jo ماجستير مدرس افنان رياض محمد داغر

 eman.al@yu.edu.jo ماجستير مدرس الصالحايمان محمد خالد 

 shefa.bm@yu.edu.jo ماجستير مدرس شفاء  احمد  عوض بني ملحم

 jomana@yu.edu.jo بكالوريوس مساعد تدريس جمانة وهيب سليم زيتون
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 الفيتيا  وـــام

وقدبدأتالدراسةفيهلدرجةالبكالوريوسفيالعامالدراسي،قسمالفيـمممممممزيـممممممماءهوأحداألقساماألكاديميةفيكليةالعلوم

1976/1977، الممممدراسممممممممممي الممممعممممام فممممي الممممممممماجسممممممممممتمممميممممر بممممرنممممامممممج فممممي الممممدراسممممممممممة .1982/1983وبممممدأت

اقبولثمانينطالًبحيثتّم2004/2005منالعامالجامعياوقدتماسممتحداثبرنامججديدفيتخصممصالفيزياءالطبيةبدءً

منهذاالتخصص.فيالسنةاألولى

(طالب10تماستحداثبرنامجفيتخصصالفيزياءالنوويةعلىمستوىالماجستيرحيثتمقبول 2011/2012فيعام

فيهذاالتخصص.

وهي:،أنشأالقسممجموعةمنمختبراتالبحثالمتخصصةفيمجاالتالفيزياءالمتعددة

 فاراداي(وجهازقياسمغنطةالعينةالمهتزة.مختبرالمغناطيسيةويضمميزان •

 مختبرمطيافية موسباور(. •

 مختبرصنعالرقائق. •

 مختبرالخصائصالضوئيةللمواد. •

 مختبرحيوداألشعةالسينية. •

 مختبرالتقناتالنوويةوقياساتتركيزالرادون. •

 .مختبرالرادون •

 .مختبرالليزر •

الدراسممممممماتالعلياعلىالبحثالعلمياألصمممممميلوتطويرالمعرفةالعلميةوالهدفمنهذهالمختبراتتدريبطلبة

والمساهمةفينقل التكنولوجيا(إلىالمجتمعالمحلي.،وإرنائها

كماأنهنالكعالقةوطيدةبينالقسمومركزالفيزياءالنظريةوالتطبيقيةفيالجامعةتتعلقبالتعاونالعلميوالبحثي

المساهمةفيتنميةورفعةشأنالقسم.واألكاديميبينهمابغية

باإلضممافةإلىمجموعةمنمختبرات،ويضمممكذلكوحدةتسممييلالنيتروجين،زةيضمممالقسمممورشممةميكانيكيةمتميّ

لىجانبطاقممؤهلمنالفنيينالذينيسمممهمونبدفععمليتيالتدريسوالبحثالعلميفيه.وينويالقسممممإ،التدريسالمحدثة

يدمنالمختبراتفيمجاالتالفيزياءالنوويةوفيزياءالحالةالصلبةفيالعامينالقادمين.إنشاءالعد



physics.dept@yu.edu.jo

2300فرعي0096227211111هاتف
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 الفيتيا  ليمو الدراسية الخطة

الفيزياءبعداتمامالمتطلباتالتالية:تمنحدرجةالبكالوريوسفيقسم

وتعديالتها1991(لسنة2الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم 

 وتعديالتها.1976(لسنة76الصادرةبموجـبنظامالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم 

 ساعةمعتمدةوتشمل:27ويخصصلها:متطل اي الجامعة (1

 .(ساعةمعتمدة12 متطل اي اج ارية .أ

 اسو المماق رمت المماق الراو
الماعاي 

 المعتمدة

1. P.S 102 3التربيةالوطنية 

2. M.S 100 3علومعسكرية 

3. Arab 101  3(1لغةعربية 

4. Eng 101 3لغةانجليزية 

 12المجموع



 

 التالية:يختارهاالطالبمنالمساقات(ساعةمعتمدة15 :متطل اي اختيارية .ب

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق الراو

 المماااي ان ما ية

1.Hum 101 3الثقافةاالعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3االسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3اسهاماالردنفيالحضارةاالنسانية 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاالنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاالنسان 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3 النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

لمماااي العلميةا  

1.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

2.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

3.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

4.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

5.Sci 106 3االدارةوتنميةالمجتمع 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 
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ساعةمعتمدة21ويخصصلهاالمبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريوسفيكليةالعلوم متطل اي الطلية (2

 اجبارية(

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق

Math 101  1تفاصلوتكامل)  3 

Phys 101  1فيزياءعامة)  3 

Chem 101  1كيمياءعامة)  3 

Bio 101  1بيولوجياعامة)  3 

Stat 101  1مبادئاالحصاء)  3 

EES 101  1جيولوجياعامة)  3 

CS 110 3 البرمجةبلغةمختارة 

 21 المجموع

 

 ليمو الفيتيا  ول راو العشرايدلم

 الـمــدلــــول الراو الـمــدلــــول الراو

حديثةأونسبيـةأوكميـة5ــةامـفيزيــــاءع0

أومعالجةحراريــةأوإحصائيـــة6أوفيزياءحيويةيكـاـكانـمي1

حالـــةصلبــــــة7يلـــــمـع2

تصويربصرياتأواهتــزازاتأو8تأوحاسوباكهرباءأوإلكتروني3

اوتدريبخاصـةوةأومواضيعدبحثأونـ9دقائقأونوويةأوذريةوجزيئيه4





 الترتيب التالي:متطل اي امو الفيتيا  وته  (3

 ساعة معتمدة( 86)التخصص المنفرد ):  ون

 ساعة معتمدة(:    71مماااي إج ارية )  •

 اسو المماق رمت المماق
الماعاي 

 المعتمدة
 م حظاي المتطلب المابه

MATH102 3 2تفاضلوتكامل MATH101 قديم 

MATH201 3 1تحليلوسيط MATH102 قديم 

102PHYS 101 3 2فيزياءعامةPHYS،

MATH101 
قديم

103PHYS 102 3 3فيزياءعامةPHYS قديم

105PHYS 101 1 1فيزياءعامةعمليPHYS قديم

106PHYS 102 1 2فيزياءعامةعمليPHYS قديم

107PHYS 103 1 3فيزياءعامةعمليPHYS قديم

201PHYS3 1طرقالفيزياءالنظرية MATH201،

102PHYS 
 قديم

208PHYS 102 3 خواصالموادوالحرارةPHYS جديد

PHYS221 281 1 مختبربصرياتهندسيةPHYS قديم 

225PHYS 103 1 فيزياءكالسيكيةعمليPHYS قديم

227PHYS 235 1 مختبرااللكترونياتPHYS قديم

235PHYS 102 3 1لكترونياتإPHYS،

106PHYS 
قديم
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 اسو المماق رمت المماق
الماعاي 

 المعتمدة
 م حظاي المتطلب المابه

251PHYS 103 3 1فيزياءحديثةPHYS قديم

253PHYS 251 3 2فيزياءحديثةPHYS قديم

261PHYS 101 3 ديناميكاحراريةPHYS،

MATH102 
قديم

281PHYS 103 3 بصرياتهندسيةPHYS قديم

301PHYS 201 3 2طرقالفيزياءالنظريةPHYS قديم

311PHYS 201 3 1ميكانيكاكالسيكيةPHYS،

208PHYS 
قديم

312PHYS 311 3 2كالسيكيةميكانيكاPHYS قديم

322PHYS 107 2 1مختبرفيزياءمتوسطPHYS،

251PHYS 
قديم

332PHYS 301 3 1نظريةالكهرومغناطيسيةPHYS قديم

333PHYS 332 3 2نظريةالكهرومغناطيسيةPHYS قديم

352PHYS 301 3 1ميكانيكاكميةPHYS،

253PHYS 
قديم

353PHYS 352 3 2ميكانيكاكميةPHYS قديم

423PHYS 352 3 1مختبرفيزياءمتقدمPHYS،

333PHYS 
قديم

462PHYS 261 3 حصائيةإميكانيكاPHYS،

352PHYS 
قديم

471PHYS 352 3 1فيزياءالحالةالصلبةPHYS قديم

 

ساقاتاختيارية:• ساقاتالتالية15م ستوى9،ساعةمعتمدةمنالم ساقات400منهاعلىاألقلمنم فمافوقمنم

 قسمالفيزياء:

 اسو المماق رمت المماق
الماعاي 

 المعتمدة
 م حظاي المتطلب المابه

MATH241  3 (1جبـرخطـي MATH101 قديم

202PHYS 101 3 1علمالفلكPHYS قديم

236PHYS 235 3 2الكترونياتPHYS قديم

306MPHYS 201 3 الفيزياءالطبيةالحيويةمقدمةفيPHYS،254MPHYS

 251PHYSأو

قديم

341MPHYS 201 3 الفيزياءاإلشعاعيةPHYS،254MPHYS

 251PHYSأو

قديم

433PHYS 101،253عح 3 طرقوتطبيقاتالحاسوبفيالفيزياءPHYS قديم

441PHYS 352 3 1فيزياءنوويةPHYS354أو 

MPHYS 

قديم

443PHYS 352 3 فيزياءذريةوجزيئيةPHYS قديم

444PHYS 352 3 فيزياءالدقائقاألوليةPHYS قديم

446PHYS 311 3 فيزياءالبالزماPHYS،332PHYS قديم

472PHYS 471 3 2فيزياءالحالةالصلبةPHYS قديم

481PHYS281 3 البصرياتالفيزيائيةPHYS قديم

482PHYS 353 3 فيزياءالليزرPHYS481أوPHYS قديم
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 اسو المماق رمت المماق
الماعاي 

 المعتمدة
 م حظاي المتطلب المابه

492PHYS قديم موافقةالقسم 3مواضيعخاصة

PHYS 499c قديم موافقةالقسم 3 بحث 



 توليي الماعاي المعتمدة للتخصص المنفرد

 المجموع الماعاي انختيارية الماعاي انج ارية المتطل اي

 27 6 21 متطلباتالجامعة

 21 0 21 متطلباتالكلية

 86 15 71 القسممتطلبات

 134 24 110 المجموع

 

 ساعة معتمدة(: 87)التخصص الرئيمي/ الفرعي ) :اثا ي 

 ساعة معتمدة(:  66التخصص الرئيمي ) - 1

 اسو المماق رمت المماق
الماعاي 

 المعتمدة
 م حظاي المتطلب المابه

MATH102 3 2تفاضلوتكامل MATH101 قديم 

MATH201 3 1تحليلوسيط MATH102 قديم 

102PHYS 101 3 2فيزياءعامةPHYS،MATH101 قديم

105PHYS 101 1 1فيزياءعامةعمليPHYS قديم

106PHYS 102 1 2فيزياءعامةعمليPHYSقديم

107PHYS 103 1 3فيزياءعامةعمليPHYS قديم

201PHYS3 1طرقالفيزياءالنظرية MATH201،102PHYS قديم 

208PHYS 102 3 والحرارةخواصالموادPHYS جديد

PHYS221 281 1 مختبربصرياتهندسيةPHYS قديم 

225PHYS 103 1 فيزياءكالسيكيةعمليPHYS قديم

227PHYS 235 1 مختبرااللكترونياتPHYS قديم

235PHYS 102 3 1الكترونياتPHYS،106PHYS قديم

251PHYS 103 3 1فيزياءحديثةPHYS قديم

253PHYS 251 3 2فيزياءحديثةPHYS قديم

261PHYS 101 3 ديناميكاحراريةPHYS،MATH102 قديم

281PHYS 103 3 بصرياتهندسيةPHYS قديم

301PHYS 201 3 2طرقالفيزياءالنظريةPHYS قديم

311PHYS 201 3 1ميكانيكاكالسيكيةPHYS،208PHYS قديم

312PHYS 311 3 2كالسيكيةميكانيكاPHYS قديم

332PHYS 301 3 1نظريةالكهرومغناطيسيةPHYS قديم

333PHYS 332 3 2نظريةالكهرومغناطيسيةPHYS قديم

352PHYS 301 3 1ميكانيكاكميةPHYS،253PHYS قديم

353PHYS 352 3 2ميكانيكاكميةPHYS قديم

423PHYS 352 3 1مختبرفيزياءمتقدمPHYS،333PHYS جديد

462PHYS 261 3 ميكانيكااحصائيةPHYS،352PHYS قديم

471PHYS 352 3 1فيزياءالحالةالصلبةPHYS قديم
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 :ساعة معتمدة (21التخصص الفرعي: )2 -

حسبمايحددهقسمالتخصصالفرعي.وأقسامالتخصصالفرعيهي:

أقسامكليةالعلوموأقسامكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب.



 توليي الماعاي المعتمدة للتخصص الرئيمي/ الفرعي

 المجموع الماعاي انختيارية الماعاي انج ارية المتطل اي

 27 6 21 متطلباتالجامعة

 21 0 21 متطلباتالكلية

 66 0 66 متطلباتالقسم

 21 21 الفرعيالتخصص

 135 المجموع

 

 

 ( ساعة معتمدة.21التخصص الفرعي تي الفيتيا : ): اثالو 

ساعةمعتمدة(:15مساقاتإجبارية: -أ

 م حظاي المتطلب المابه الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق

PHYS1023 2فيزياءعامة PHYS101،MATH101 قديم 

PHYS103 3 3عامةفيزياء PHYS102 قديم 

PHYS105 1 1فيزياءعامةعملي PHYS101 قديم 

PHYS106 1 2فيزياءعامةعملي PHYS102 قديم 

PHYS107 1 3فيزياءعامةعملي PHYS103 قديم 

PHYS251 3 1فيزياءحديثة PHYS103 قديم 

PHYS281 3 بصرياتهندسية PHYS103 قديم 



ساعاتمعتمدة(:يختارهاالطالبمنالمساقاتالتالية:6مساقاتاختيارية: -ب

 م حظاي المتطلب المابه الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق

PHYS201 3 1طرقالفيزياءالنظرية MATH201،PHYS102 قديم

PHYS202 3 علمالفلك PHYS101 قديم

PHYS208 3 والحرارةخواصالمواد PHYS102 قديم

PHYS235 13الكترونيات PHYS102،PHYS106 قديم

PHYS253 3 2فيزياءحديثة PHYS251 قديم

PHYS261 3 ديناميكاحرارية PHYS101،MATH102 قديم

 

لل ة امو الفيتيا  لدرجـــة ال طالوريوس الفيتيا امو  يطرح ا المماااي التي  

 الممــاقسـو ا المماق ورارمت و
الماعاي 

 المعتمدة
 المتطلـب المابه

بفة 

 المماق

101PHYS قديم --- 3 1فيزياءعامة

102PHYS 101 3 2فيزياءعامةPHYS،

MATH101 
قديم

103PHYS 102 3 3فيزياءعامةPHYS قديم

105PHYS 101 1 1فيزياءعامةعمليPHYS قديم
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 الممــاقسـو ا المماق ورارمت و
الماعاي 

 المعتمدة
 المتطلـب المابه

بفة 

 المماق

106PHYS 102 1 2فيزياءعامةعمليPHYSقديم

107PHYS 103 1 3فيزياءعامةعمليPHYS قديم

201PHYS 3 1طرقالفيزياءالنظرية MATH201،

102PHYS 
 قديم

202PHYS 101 3 1علمالفلكPHYS قديم

208PHYS 102 3 والحرارةخواصالموادPHYS جديد

PHYS221 281 1 مختبربصرياتهندسيةPHYS قديم 

225PHYS 103 1 كالسيكيةعمليفيزياءPHYS قديم

227PHYS 235 1 مختبرااللكترونياتPHYS قديم

235PHYS 102 3 1الكترونياتPHYS،106PHYS قديم

236PHYS 235 3 2الكترونياتPHYS قديم

251PHYS 103 3 1فيزياءحديثةPHYS قديم

253PHYS 251 3 2فيزياءحديثةPHYS قديم

261PHYS 101 3 ديناميكاحراريةPHYS،

MATH102 
قديم

281PHYS 103 3 بصرياتهندسيةPHYS قديم

301PHYS 201 3 2طرقالفيزياءالنظريةPHYS قديم

306MPHYS مقدمةفيالفيزياءالطبية

 الحيوية
3 201PHYS،254 

MPHYS251أوPHYS 

قديم

311PHYS 201 3 1ميكانيكاكالسيكيةPHYS،208PHYS قديم

312PHYS 311 3 2ميكانيكاكالسيكيةPHYS قديم

322PHYS 107 2 1مختبرفيزياءمتوسطPHYS،251PHYS قديم

332PHYS 301 3 1نظريةالكهرومغناطيسيةPHYS قديم

333PHYS 332 3 2نظريةالكهرومغناطيسيةPHYS قديم

341 MPHYS 201 3 الفيزياءاإلشعاعيةPHYS،

254MPHYSأو

251PHYS 

قديم

352PHYS 301 3 1ميكانيكاكميةPHYS،253PHYS قديم

353PHYS 352 3 2ميكانيكاكميةPHYS قديم

423PHYS 352 3 1مختبرفيزياءمتقدمPHYS،333PHYS جديد

433PHYS طرقوتطبيقاتالحاسوبفي

 الفيزياء
قديم 101،253PHYSعح 3

441PHYS 352 3 1فيزياءنوويةPHYSأو

354MPHYS 
قديم

443PHYS 352 3 فيزياءذريةوجزيئيةPHYS قديم

444PHYS 352 3 فيزياءالدقائقاألوليةPHYS قديم

446PHYS 311 3 فيزياءالبالزماPHYS،332PHYS قديم

462PHYS 261 3 ميكانيكااحصائيةPHYS،352PHYS قديم

471PHYS 352 3 1فيزياءالحالةالصلبةPHYS قديم

481PHYS281 3 البصرياتالفيزيائيةPHYS قديم

482PHYS 353 3 فيزياءالليزرPHYS481أوPHYS قديم

492PHYS قديم موافقةالقسم 3مواضيعخاصة

PHYS 499a قديم موافقةالقسم1بحث

PHYS 499b قديم موافقةالقسم2بحث

PHYS 499c قديم موافقةالقسم 3 بحث 
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 خرى تي الجامعةامام ا لطل ة ا  لدرجـــة ال طالوريوس الفيتيا امو  يطرح ا المماااي التي

 ورارمت و

 المماق
 سـو الممــاقا

الماعاي 

 المعتمدة

المتطلـب 

 المابه

بفة 

 المماق

PHYS104 قديم ---3 فيزياءعامةلطلبةتكنولوجياالمعلومات 

PHYS 108 -جديد --- 3 العلومالطبيةلطلبة1فيزياءعامة

 


 المماااي المتطات ة

 لطل ة امو الفيتيا  لدرجـــة ال طالوريوسالفيتيا  امو  يطرح ا المماااي التي

تي  المماق ورمت ورا

 الخطة الجديدة

 ئالمماق المطات ورمت ورا

 تي الخطة اليديمة

101PHYS 101ف

102PHYS 102ف 
103PHYS 103ف 
105PHYS 105ف 
106PHYS 106ف 
107PHYS 107ف 
201PHYS201ف 
202PHYS 202ف 
208PHYS 208ف 

PHYS221 أ221ف 
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 MPHYS341ف 
352PHYS 352ف 
353PHYS 353ف 
423PHYS 423ف 
433PHYS 433ف 
441PHYS 441ف 
443PHYS 443ف 
444PHYS 444ف 
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تي  المماق ورمت ورا

 الخطة الجديدة

 ئالمماق المطات ورمت ورا

 تي الخطة اليديمة

446PHYS 446ف 
462PHYS 462ف 
471PHYS 471ف 
481PHYS481ف 
482PHYS 482ف 
492PHYS 492ف 

PHYS 499a أ499ف 
PHYS 499b ب499ف 
PHYS 499c ج499ف 

 

 

 خرى تي الجامعةامام ا لطل ة ا  لدرجـــة ال طالوريوسالفيتيا  امو  يطرح ا المماااي التي

تي  المماق ورارمت و

 الخطة الجديدة

 المماق ورارمت و

 تي الخطة اليديمة ئالمطات

PHYS104 104ف

PHYS108 أ101ف 
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 الحيوية الط ية الفيتيا  تي ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

تمنحدرجةالبكالوريوسفيقسمالفيزياءبعداتمامالمتطلباتالتالية:

وتعديالتها1991(لسنة2الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم 

 وتعديالتها.1976(لسنة76الصادرةبموجـبنظامالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم 

 ساعةمعتمدةوتشمل:27ويخصصلها:متطل اي الجامعة (1

 .(ساعةمعتمدة12 اج اريةمتطل اي  .أ

 اسو المماق رمت المماق الراو
الماعاي 

 المعتمدة

1. P.S 102 3التربيةالوطنية 

2. M.S 100 3علومعسكرية 

3. Arab 101  3(1لغةعربية 

4. Eng 101 3لغةانجليزية 

 12المجموع



 

 التالية:يختارهاالطالبمنالمساقات(ساعةمعتمدة15 :متطل اي اختيارية .ب

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق الراو

 المماااي ان ما ية

1.Hum 101 3الثقافةاالعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3االسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3الحضارةاالنسانيةاسهاماالردنفي 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاالنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاالنسان 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3 النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

لمماااي العلميةا  

1.Sci 102 3المعلوماتوالمجتمعتكنولوجيا 

2.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

3.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

4.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

5.Sci 106 3االدارةوتنميةالمجتمع 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 
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ساعةمعتمدة21ويخصصلهاالمبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريوسفيكليةالعلوم متطل اي الطلية (2

 اجبارية(

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق

Math 101  1تفاصلوتكامل)  3 

Phys 101  1فيزياءعامة)  3 

Chem 101  1كيمياءعامة)  3 

Bio 101  1بيولوجياعامة)  3 

Stat 101  1مبادئاالحصاء)  3 

EES 101  1جيولوجياعامة)  3 

CS 110 3 البرمجةبلغةمختارة 

 21 المجموع

 

 

 ليمو الفيتيا  ول راو العشرايدلم

 الـمــدلــــول الراو الـمــدلــــول الراو

حديثةأونسبيـةأوكميـة5ــةامـفيزيــــاءع0

أومعالجةحراريــةأوإحصائيـــة6أوفيزياءحيويةيكـاـكانـمي1

حالـــةصلبــــــة7يلـــــمـع2

تصويربصرياتأواهتــزازاتأو8تأوحاسوباكهرباءأوإلكتروني3

اوتدريب خاصـةوةأومواضيعدبحثأونـ9دقائقأونوويةأوذريةوجزيئيه4



 

 الفيتيا  وته الترتيب التالي:متطل اي امو  (3

 ساعة معتمدة(: 86)التخصص المنفرد ) ا ول 

 ساعة معتمدة(:  77مماااي إج ارية )  •

 اسو المماق رمت المماق
الماعاي 

 المعتمدة
 م حظاي المتطلب المابه

102 PHYS 101 3 2فيزياءعامةPHYS

MATH101 

قديم

103 PHYS 102 3 3فيزياءعامة PHYS  قديم 

105 PHYS 101 1 1فيزياءعامةعملي PHYS قديم 

106 PHYS 102 1 2فيزياءعامةعملي PHYS قديم 

107 PHYS 103 1 3فيزياءعامةعملي PHYS قديم 

201 PHYS 201 3 1طرقالفيزياءالنظريةMATH

PHYS102 

 قديم

227 PHYS 235 1 مختبرااللكترونيات PHYS قديم 

235 PHYS 102 3 1الكترونياتPHYS

PHYS106 

 قديم

254 MPHYS 103 3 فيزياءحديثةلطلبةالفيزياءالطبية PHYS قديم 

306 MPHYS 103 3 مقدمةفيالفيزياءالطبيةالحيوية PHYS قديم 

334 MPHYS نظريةالكهرومغناطيسيةلطلبة

 الفيزياءالطبية

3 201 PHYS قديم 
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 اسو المماق رمت المماق
الماعاي 

 المعتمدة
 م حظاي المتطلب المابه

341 MPHYS 254 3 الفيزياءاإلشعاعيةMPHYS

 PHYS 251أو

 قديم

342 MPHYS 341 3 فيزياءاإلشعاعالحيوي MPHYS قديم 

343 MPHYS 341 3 فيزياءالصحة MPHYS قديم 

354  MPHYS 201 3 ميكانيكاكميةلطلبةالفيزياءالطبيةPHYS

254 MPHYS 

 قديم

381 MPHYS 103 3 البصريةالطبيةالتطبيقات PHYS قديم 

428 MPHYS  484 2 (1مختبرالفيزياءالطبية MPHYS قديم 

447 MPHYS 341 3 الوقايةاالشعاعيةوالجرعات MPHYS قديم 

466 MPHYS  341 3 (1المعالجةاالشعاعيةMPHYS

306 MPHYS 

 قديم

484 MPHYS  306 3 (1تصويرطبيMPHYS

341 MPHYS 

 قديم

485 MPHYS  484 3 (2تصويرطبي MPHYS قديم 

487 MPHYS 484 3 معالجةالصوروتحليلها MPHYS قديم 

498 MPHYS 466 3 تدريبعملــيMPHYS

484 MPHYS 

 قديم

102 BIO 101 3 2علومحياتيهعامة BIO قديم 

105 BIO 101 1 1علومحياتيهعامةعمليةBIOاو

 الجمعبينهما

 قديم

201 BIO 102 3 تشريحوفسيولوجيااالنسان BIO قديم 

102 CHEM  101 3 (2كيمياءعامهCHEM

105 CHEM 

 قديم

105 CHEM  101 1 (1كيمياءعامهعمليهCHEMاو

 الجمعبينهما

 قديم

102 MATH 101 3 2تفاضلوتكامل MATH قديم 

201 MATH 102 3 1تحليلوسيط MATH قديم 





 ( ساعاي معتمدة يختاراا الطالب من المماااي التالية التي يطرح ا  امو الفيتيا :9مماااي اختيارية: ) •

 اسو المماق رمت المماق
الماعاي 

 المعتمدة
 م حظاي المتطلب المابه

236 PHYS 235 3 2الكترونيات PHYS قديم 

261 PHYS 101 3 ديناميكاحراريةPHYS،

MATH102 

 قديم

311 PHYS 201 3 1ميكانيكاكالسيكيةPHYS،

PHYS208 

 قديم

411 MPHYS 306 3 الفيزياءالحيوية MPHYS قديم 

441 PHYS  352 3 (1فيزياءنوويةPHYSأو

MPHYS354 

 قديم

448 MPHYS 341 3 فيزياءالطبالنووي MPHYS قديم 

449 MPHYS 341 3 الكشفعناإلشعاعوقياسه MPHYS قديم 

486 MPHYS 484 3 تصويرالرنينالمغناطيسي MPHYS قديم 

493 MPHYS قديم موافقةالقسم 3 مواضيعخاصةفيالفيزياءالطبية 
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 لطل ة امو الفيتيا  لدرجـــة ال طالوريوس الفيتيا  الط ية الحيويةامو  يطرح ا المماااي التي


 الممــاقسـو ا المماق ورارمت و 
الماعاي 

 المعتمدة
 المتطلـب المابه

بفة 

 المماق

PHYS101 قديم --- 3 1فيزياءعامة

102 PHYS 101 3 2فيزياءعامةPHYS،101 MATH قديم

103 PHYS 102 3 3فيزياءعامة PHYS قديم 

105 PHYS 101 1 1فيزياءعامةعملي PHYS قديم 

106 PHYS 102 1 2فيزياءعامةعملي PHYS قديم 

107 PHYS 103 1 3فيزياءعامةعملي PHYS قديم 

201 PHYS 201 3 1طرقالفيزياءالنظريةMATH،102 PHYS قديم 

227 PHYS 235 1 مختبرااللكترونيات PHYS قديم 

235 PHYS 102 3 1الكترونياتPHYS،106 PHYS قديم 

236 PHYS 235 3 2الكترونيات PHYS قديم 

254 MPHYS 103 3 فيزياءحديثةلطلبةالفيزياءالطبية PHYS قديم 

261 PHYS 101 3 ديناميكاحراريةPHYS،102 MATH قديم 

306 MPHYS 103 3 مقدمةفيالفيزياءالطبيةالحيوية PHYS قديم 

311 PHYS 201 3 1ميكانيكاكالسيكيةPHYS،208 PHYS قديم 

334 MPHYS الكهرومغناطيسيةلطلبةنظرية

 الفيزياءالطبية

3 201 PHYS قديم 

341 MPHYS 254 3 الفيزياءاإلشعاعيةMPHYSأوPHYS251 قديم 

342 MPHYS 341 3 فيزياءاإلشعاعالحيوي MPHYS قديم 

MPHYS 343  قديم MPHYS 341 3 فيزياءالصحة 

354 MPHYS 201 3 ميكانيكاكميةلطلبةالفيزياءالطبيةPHYS،MPHYS254 قديم 

381 MPHYS 103 3 البصريةالطبيةالتطبيقات PHYS قديم 

411 MPHYS 306 3 الفيزياءالحيوية MPHYS قديم 

MPHYS 428  قديم MPHYS 484 2 (1مختبرالفيزياءالطبية  

441 PHYS  352 3 (1فيزياءنوويةPHYSأوMPHYS354 قديم 

MPHYS 448  قديم MPHYS 341 3 الطبالنوويفيزياء 

MPHYS 449 341 3 الكشفعناإلشعاعوقياسه MPHYS قديم 

MPHYS 447  قديم MPHYS 341 3 الوقايةاالشعاعيةوالجرعات 

466 MPHYS  قديم 306،ف341 3 (1المعالجةاالشعاعية 

484 MPHYS  306 3 (1تصويرطبيMPHYS،MPHYS341 قديم 

485 MPHYS  484 3 (2تصويرطبي MPHYS قديم 

486 MPHYS 484 3 تصويرالرنينالمغناطيسي MPHYS قديم 

487 MPHYS 484 3 معالجةالصوروتحليلها MPHYS قديم 

493 MPHYS قديم موافقةالقسم 3 مواضيعخاصةفيالفيزياءالطبية 

498 MPHYS 466 3 تدريبعملــيMPHYS،MPHYS484 قديم 
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 المماااي المتطات ة

 لطل ة امو الفيتيا  لدرجـــة ال طالوريوس  الط ية الحيوية الفيتيا امو  يطرح ا المماااي التي

تي  المماق ورارمت و

 الخطة الجديدة

تي  ئالمطات المماق ورارمت و

 الخطة اليديمة

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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  عضا  ال ي ة التدريمية تي امو الفيتيا 

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 ijaraysh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ابراهيم عثمان رشيد ابوالجرايش

 iodeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ابراهيم محمد عوده عوده

 helga@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد محمدعلي سليمان الخطيب

 barakat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ بركات عطوان مفضى البطاينه

 hsafia@yu.edu.jo دكتوراه استاذ حسن احمد حسن ابوصافيه

 abumurad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خالد موسى عبدالرحمن ابومراد

 aflehlooh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالفتاح ذيب اسعد  لحلوح

 aqteish@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبداهلل حموده محمود قطيش

 alyassin@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالمجيد موسى حسين الياسين

 msbawaaneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد سالم محمود بواعنه

 maltaie@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمدباسل جاسم محمد الطائي

 mahdi.q@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مهدي سالم قويدر لطايفه

 nihadyusuf@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نهاد عبدالرءووف سعيد يوسف

 nehadmt@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نهاد محمد ابراهيم طشطوش

 ababneha@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك انس محمد عبداهلل عبابنه

 kkhitam@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ختام محمدعلي سالم الخصاونه

 khamasha@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك خديجه محمود سعد حماشا

 zababneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك زيد قاسم احمد عبابنه

 talal@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك طالل محمد احمد التهتموني

 abedali@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبدالرؤوف محمد جديع الديري

 alsharif@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبداهلل ابراهيم عبدالحافظ الشريف

 q.muhaidat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك قاسم ابراهيم محمود مهيدات

 mohdrida@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد رضا حسن سعيد

 mkullab@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمود خالد احمد كالب

 amufeed@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك مفيد عبداهلل مفلح عواوده

 riada@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رياض سالم محمود عبابنه

 ali.almomani@yu.edu.jo دكتوراه مساعداستاذ  علي محمد موسى المومني

 frawwag@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد فؤاد هالل محمد رواقه

 shormanm@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد يوسف عبدالقادر الشرمان

 molhem.e@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ملهم ماجد مصطفى اعيده

 manalj@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبداهللمنال جمال عبداهلل 

 manal.alali@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد منال محمود محمد العلي

 hamed.hamadneh@yu.edu.jo ماجستير مدرس حامد سليمان حامد حمادنة

 kholood@yu.edu.jo ماجستير مدرس خلود محمد صالح خريسات

 sondos@yu.edu.jo ماجستير مدرس سندس عبدالكريم ذيب عكور

 qoutad@yu.edu.jo ماجستير مدرس قتاد محمد عبدالحليم سمارة

 ahayyash@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس احمد صالح عياش كساسبه

 dalalat@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس دالل عاطف سعيد مناصره

 waed.taani@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس وعد عوض احمد الطعاني

 kateb@yu.edu.jo بكالوريوس مساعد تدريس كاتب عبدالرحمن سعيد الروسان
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 الطيميــــــــــا  امــــــو

بلدعددطلبةالبكالوريوسفيقسمممم،1980وأسمممتحدثفيهبرنامجالماجسمممتيرعام1976قسممممالكيمياءعاماأنشممم

ا(طالًب50وطالبةوعددطلبةالدراساتالعلياحوالي ا(طالًب509 2010/2011الكيمياءمعنهايةالفصلالدراسياألول

عدادرسالةالماجستيـــــر.إ(منهمفيمرحلة10وطالبة 

الفيزيائية،ريرالعضويـمممممـمممممـمممممـمممممة،مياء العضويةللتدريسوالبحثفيكافةمجاالتالكيا(مختبًر24يضمالقسم 

 MHz 400)ويضمممالقسمممايضممااجهزةمتقدمةفيمجاالتالكيمياءالعضممويةمثلجهازالرنينالمغناطيسممي،والتحليلية(

NMR).مطيافالكتلةواجهزةاخرىفيمجالالكيمياءالضوئيةوالليـــزر

مختبراتبحث،(9حيثيشممممممتملعلىمختبراتتعليميةوعددها (2م4000وتبلدمسمممممماحةمبنىقسمممممممالكيمياء 

يعدهذاالمبنىبأنه،ومكاتبالعضاءهيئةالتدريسومساعديالتدريس،(4قاعاتللمحاضراتوعددها ،(15وعددها 

شارةهناوتجدراإل،السالمةالعامةوالمحافظةعلىالبيئةويفيبكافةاحتياجاتالقسمموراذروعيفيتأسيسهكألامتكامًل

كما،جهزةالمتطورةلىالعديدمناألإجهزةالعامةوورشممممةالزجاجإضممممافةنالمبنىيحتويعلىالعديدمنررفاألألىإ

يضمورشةللزجاجحيثيتمتصنيعكافةالمستلزماتالزجاجيةالمخبريةللقسموللجامعــــة.

علميةمنعمادةالبحثالعلميوالدراسمماتالعليافيالجامعةلقدحصمملمعظمالباحثينفيالقسمممعلىدعممشمماريع

وكذلكمنبعضالمؤسساتالعلميةمثلصندوقدعمالبحثالعلميومؤسسةعبدالحميدشومانوالمجلساالعلىللعلوم

ومؤسسة(DAAD)والتكنولوجياووزارةالتعليمالعالـمممممـممممميوالسوقاالوروبيةالمشتركةومؤسسةالتبادلالثقافيااللماني

ديةفيمختلفتخصصاتالكيميــاء.هامبولدتااللمانيةومنجامعةكارلتونالكن

 

 

Chemistry.dept@yu.edu.jo 

2791فرعي0096227211111هاتف
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 الطيميـــا  تي ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

بعداتمامالمتطلباتالتالية:الكيمياءتمنحدرجةالبكالوريوسفيقسم

وتعديالتها1991(لسنة2الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم 

 وتعديالتها.1976(لسنة76الصادرةبموجـبنظامالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم 

 ساعةمعتمدةوتشمل:27ويخصصلها:متطل اي الجامعة (1

 .(ساعةمعتمدة12 متطل اي اج ارية .أ

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق الراو

1. P.S 102 3التربيةالوطنية 

2. M.S 100 3علومعسكرية 

3. Arab 101  3(1لغةعربية 

4. Eng 101 3لغةانجليزية 

 12المجموع



 

 التالية:يختارهاالطالبمنالمساقات(ساعةمعتمدة15 :متطل اي اختيارية .ب

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق الراو

 المماااي ان ما ية

1.Hum 101 3االعالميةالثقافة 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3االسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3اسهاماالردنفيالحضارةاالنسانية 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاالنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاالنسان 

8.Hum 108 3التفكيرمهارات 

9.Hum109 3 النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

لمماااي العلميةا  

1.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

2.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

3.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

4.Sci 105 3المتجددةالطاقة 

5.Sci 106 3االدارةوتنميةالمجتمع 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 
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ساعةمعتمدة21ويخصصلهاالمبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريوسفيكليةالعلوم متطل اي الطلية (2

 اجبارية(

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق

Math 101 1 تفاصلوتكامل)  3 

Phys 101  1فيزياءعامة)  3 

Chem 101  1كيمياءعامة)  3 

Bio 101  1بيولوجياعامة)  3 

Stat 101  1مبادئاالحصاء)  3 

EES 101  1جيولوجياعامة)  3 

CS 110 3 البرمجةبلغةمختارة 

 21 المجموع

 

 

 :لطيميا متطل اي امو ا (3

مجلسقسمالتخصصالمنفردأومجلسكلمنقسمالتخصصالرئيسي(ساعةمعتمدةيحددها86يخصصلها 

 والتخصصالفرعي.

 (:ساعة معتمدة 86التخصص المنفرد ) ) ون   

  (:ساعة معتمدة 65مماااي إج ارية ) (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 21مماااي اختيارية ) (2) 

 التالية: يمواليختاراا الطالب من مماااي  (: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 مماااي ا امام التالية:يختاراا الطالب  (:معتمدة ايساع 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 

 

 الماعاي المعتمدة للتخصص المنفــردتوليي 

 المجموع الماعاي انختيارية الماعاي اوج ارية المتطل اي

121527متطلباتالجامعة

21-21متطلباتالكلية

652186متطلباتالقسم

9836134المجموع
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 :(ساعة معتمدة 86التخصص الرئيمي/ الفرعي ) (اثا ي 

 معتمدة(: ساعة 65التخصص الرئيمي ) (1)

  (:ساعة معتمدة 65مماااي إج ارية ) .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) 

الفرعيهيأقسامكليةالعلوموأقسامكليةوأقسامالتخصص.بمايحددهقسمالتخصصالفرعيحس

.تكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب

 

 الماعاي المعتمدة للتخصص الرئيمي/ الفرعيتوليي        

 المجموع الماعاي انختيارية الماعاي اوج ارية المتطل اي

121527متطلباتالجامعة

21-21متطلباتالكلية

65-65متطلباتالقسم التخصصالرئيسي(

التخصصالفرعي

حسبالخطةالدراسيةلقسم 

 (الفرعيالتخصص

  21 

134المجموع





(:ساعةمعتمدة21 الطيميا التخصص الفرعي تي  (اثالو 

 : (ساعة معتمدة 14مماااي إج ارية ) .      

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

 

 :التاليــةيختارهاالطالبمنالمساقات:(ساعاي معتمدة 7مماااي اختيارية ).ب

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

Chem. 351 ، Chem. 453 

        

  



  

                                                      
Chem. 215اوChem. 211الفرعيهو لطلبةالتخصصChem. 221المتطلبالسابقلمساق *  
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 شرايـو العـدلول راـم                   

 الـمــدلــــول الراو الـمــدلــــول الراو

نظرية،تطبيقيــة،كيمياءصناعية5عامـــــــةكيمياء 0

كيمياءحيويـــة6كيمياءعضويــــــة1

-7كيمياءريرعضويــــة2

-8كيمياءتحليليــــــة3

مواضيعخاصة،دوةــن،حثـب9كيمياءفيزيائيــــــة4

 

 

 طل ة اليمـــول الطيميا المماااي التي يطرح ا امو 

 اسو الممـــــــاق المماق راو

عدد الماعاي 

 ا س وعية
الماعاي 

 المعتمدة
 المتطلب المابـه

 حالة المماق

 اديو/ جديد عملي  ظرق

Chem. 101 قديم-3-3(1 ةكيمياءعام 

Chem. 102 3-3(2 ةكيمياءعامChem. 101قديم 

Chem. 107 31- كيمياءعامةعمليChem. 102

الجمعبينهمااو

Chem. 103او

اوالجمعبينهما

جديد

Chem. 211  3-3(1كيمياءعضويةChem. 102 قديم 

Chem. 212 3-3(2 ةكيمياءعضويChem. 107,

Chem. 211 

 قديم

Chem. 213  132(1كيمياءعضويةعمليChem. 212

أوالجمعبينهما

 قديم

Chem. 214 041(2عملي كيمياءعضويةChem. 212,

Chem. 213

 قديم

Chem. 221  3-3(1كيمياءريرعضويةChem. 215 او

Chem. 211

 قديم

Chem. 231 3-3(1 كيمياءتحليليةChem. 102,

Chem. 107

 قديم

Chem. 232 31-كيمياءتحليليةعمليChem. 231

اأوالجمعبينهم

 قديم

Chem. 311  3-3(3كيمياءعضويةChem. 212قديم 

Chem. 321 3-3كيمياءالعناصراالنتقاليةChem. 212,

Chem. 221

 قديم

Chem. 323 153كيمياءريرعضويةعمليChem. 321

بينهما أوالجمع

 قديم

Chem. 331 مقدمةفيطرقالتحليل

اآللي

3-3Chem. 212,

Chem. 232

 قديم

Chem. 334 132عمليالالتحليلاآلليChem. 331

أوالجمعبينهما

 قديم

Chem. 341  3-3(1كيمياءفيزيائيةChem. 102,

Chem. 107,

Math. 206

 قديم

Chem. 342  3-3(2كيمياءفيزيائيةChem. 341قديم 

Chem. 345  132(1كيمياءفيزيائيةعمليChem. 342

الجمعبينهماأو

 قديم
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 اسو الممـــــــاق المماق راو

عدد الماعاي 

 ا س وعية
الماعاي 

 المعتمدة
 المتطلب المابـه

 حالة المماق

 اديو/ جديد عملي  ظرق

Chem. 346  132(2كيمياءفيزيائيةعمليChem. 342,

Chem. 345

 قديم

Chem. 351 3-3الكيمياءفيالحياةChem. 212,

Chem. 221

 قديم

Chem. 411 نيونربكيمياءالكا

والكاربينات

3-3Chem. 311 قديم 

Chem. 413 3-3كيمياءحلقيةريرمتجانسةChem. 311قديم 

Chem. 416 3-3كيمياءعضويةطيفيةChem. 212قديم 

Chem. 417 تشخيصالمركبات

العضوية

243Chem. 214,

Chem. 311

 قديم

Chem. 421 3-3كيمياءالعضوفلزيـــةChem. 321قديم 

Chem. 422 الوصفيةريرالكيمياء

العضويةللعناصر

3-3Chem. 321قديم 

Chem. 423 3-3ريرالمتجانسةالمحفزاتChem. 321قديم 

Chem. 431 الكروماتوررافياومطيافية

الكتلة

3-3Chem. 331,

Chem. 334

 قديم

Chem. 433 3-3الكهروتحليليةChem. 331جديــد

Chem. 442  3-3(3كيمياءفيزيائيةChem. 342,

Chem. 345

 قديم

Chem. 451 303كيمياءصناعيةChem. 214,

Chem. 341

 قديم

Chem. 452 تطبيقاتالحاسوبفي

الكيمياء

303Math 206,

Chem. 342

 قديم

Chem. 453 3-3كيمياءالبيئةChem. 221,

Chem. 231

 قديم

Chem. 492 مواضيعخاصةفي

الكيمياءريرالعضوية

 قديمموافقةالقسم3-3

Chem. 493 مواضيعخاصةفي

الكيمياءالتحليلية

 قديمموافقةالقسم3-3

Chem. 494 مواضيعخاصةفي

الكيمياءالفيزيائية

 قديمموافقةالقسم3-3

Chem. 495 مواضيعخاصةفي

الكيمياءالعضوية

 قديمموافقةالقسم3-3

Chem. 499 قديمموافقةالقسم3--ثمخبريـبح 
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 خرىامام ا لأل الطيميا المماااي التي يطرح ا امو 

 راو

 المماق
 اسو الممـــــــاق

عدد الماعاي 

 ا س وعية
الماعاي 

 المعتمدة
 المتطلب المابـه

 حالة المماق

 اديو/ جديد عملي  ظرق

Chem. 103 كيمياءعامة

 لطلبةالكلياتالطبية(

قديم-303

Chem. 104 عامةكيمياء

 لطلبةالحجاوي(

 قديم-3-3

Chem. 105 كيمياءعامهعملي

ولطلبةالعلوملطلبةالحجاوي 

الحياتية(

031Chem.101 أو 

Chem. 104 

أوالجمعبينهما

 قديم

Chem. 106 كيمياءعامةعملي

 لطلبةالعلومالحياتية(

031Chem. 102 

 أوالجمعبينهما

جديد

Chem. 215 ةكيمياءعضوي

 لطلبةالعلومالحياتيةوالفيزياء

الطبيةوطلبةالتخصص

الفرعي(

3-3Chem. 102 و

Chem. 106 

أو Chem. 103 

 Chem. 107و

 

 قديم

Chem. 216 كيمياءعضويةعملي

 لطلبةالعلومالحياتيةوطلبة

التخصصالفرعي(

142Chem. 215

أوالجمعبينهما

 قديم



 

 المماااي المطات ة

 المماق ورارمت و

 تي الخطة الجديدة

 ئالمطات المماق ورارمت و

 تي الخطة اليديمة

Chem. 101 101ك

Chem. 102 102ك

Chem. 103 اليوجد

Chem. 104 هـ101ك

Chem. 105 105ك

Chem. 106 106ك

Chem. 107 اليوجد

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
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 المماق ورارمت و

 تي الخطة الجديدة

 ئالمطات المماق ورارمت و

 تي الخطة اليديمة

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 اليوجد

Chem. 442 343ك

Chem. 451 451ك

Chem. 452 452ك

Chem. 453 453ك

Chem. 492 492ك

Chem. 493 493ك

Chem. 494 494ك

Chem. 495 495ك

Chem. 499 499ك
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  عضا  ال ي ة التدريمية تي امو الطيميا 

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 Jibril@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ابراهيم عبداللطيف جبريل جبريل

 ahmed.alomari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد احمد شحاده العمري

 imomani@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ادريس فالح عبدالقادر المومني

 ayman@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ايمن يحيى اسماعيل حموده

 htashtoush2005@yu.edu.jo دكتوراه استاذ حسن ابراهيم عوض طشطوش

 Barqawi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خالد رفيق محمد برقاوى

 kalhassan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خضر احمد الحسن الجنايده

 Fataftah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ زكريا عبدالسالم عواد الفطافطه

 abuorabi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ سلطان توفيق طلب ابو عرابي العدوان

 mizyed@yu.edu.jo دكتوراه استاذ شحاده عبدالرحمن عبدالرسول مزيد

 smahmoud@yu.edu.jo دكتوراه استاذ صبري صادق عثمان محمود

 safwan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ صفوان محمد ناجي عبيدات

 rawash@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالمنعم محمد سليمان رواشده

 fatimae@yu.edu.jo دكتوراه استاذ فاطمه طاهر محمود الصمادى

 qjaradat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ قاسم محمدخير محمود جرادات

 mohammadq@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد مصطفى عبداهلل القضاه

 mahmoud_talib@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمود يوسف قدره الطالب

 yhaj@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ياسر احمد يوسف الحاج

 amerj@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عامر جعفر عبدالقادر العبدالحميد

 alwedian@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك فاضل زيد عقله الوديان

 mahmoud.qudah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمود علي عبد القضاة

 ibrahim.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ابراهيم عبدالرحيم خالد مهيدات

 taghreed.j@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد تغريد مروان علي الجزازي

 areejm@yu.edu.jo ماجستير مدرس اريج منصور حسن الغول

 Eyad@yu.edu.jo ماجستير مدرس اياد مصطفى محمود نوافله

 eman.aboushi@yu.edu.jo ماجستير مدرس ايمان خالد عارف عبوشي

 tariq.b@yu.edu.jo ماجستير مدرس طارق طالل رشيد بطاينه

 monar@yu.edu.jo ماجستير مدرس منى كامل ضيف اهلل ارشيدات

 amal.mahmoud@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس امل محسن محمد محمود

 ayah.rashdan@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس ايه مروان محمد الرشدان

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

 dieaa.alhmod@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس ضياء حسن علي الحمود

 muna.tayyem@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس منى تيسير محمود تيم

 muna.radaide@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس منى طالل حسن الردايده
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 الحياتية العلوم امو

تأسمممممسقسممممممالعلومالحياتيةليمنحدرجة،مكانعالبداية1976معاالنطالقةالمباركةلجامعةاليرموكالرائدةعام

تمافتتاحبرنامجالماجسممممممتيرفي1982.وفيعام1980الحياتية.وقدتمتخريجالفوجاألّولعامالبكالوريوسفيالعلوم

فةٍ قةمختل يةفيتخصممممممصممممممماتدقي قةالعلومالحيات لدقي ها:األحياءا ياءالحيوية،من ثةوالبيولوجيا،المناعة،الكيم الورا

بيولوجيا،البيئة،التطورالجزيئي،تصممممممنيفالنبات،النباتفسمممممميولوجيا،فسمممممميولوجياالحيوان،الوراثةالخلوية،الجزيئية

.الطفيلياتوريرها،الطحالب،الفطريات،األسماك

مإعادةالنظرفيخطةالبكالوريوسوتطويرهابإضممممافةثالثةمسمممماقات2004تمفيعام،لنفسالنهجاواسممممتمرارً

علمالمناعةوعلم،اإلجباريةوهيمساقاتالبيولوجياالجزيئيةإلىالمتطلباتتعتبرمنالمساقاتالمهمةفيالعصرالحديث

،إضافةإلىالعديدمنالمساقاتاالختياريةلمواكبةالتقدمالعلميوالمستجداتالحديثةفيالعلومالبيولوجية،الحياةالتكويني

باريةوإضمممافةمسممماقينجديدينهماحيثتمبموجبهمراجعةللمسممماقاتاإلج2008ثمتبعذلكتحديثاللخطةالدراسممميةعام

التطورالجزيئيوالتكنولوجياالحيوية.كذلكتمتطويرمختبراتالتدريسحيثبلدعددمختبراتالتدريسعشرةمختبرات

وكذلكمختبراتالبحثالتييصممملعددهاإلىأحدعشمممرمختبريحتوي،منهاواحدتمتخصممميصمممهلطلبةالدراسممماتالعليا

أجهزةحديثةومتطورةتجرىفيهاأبحاثأسمماسمميةوتطبيقيةفيمختلفالمجاالت.وضمممنبرنامجمراجعةالعديدمنهاعلى

ضمممممافةمسممممماقينإتم،2015/2016وتحديثوتطويرالخططالدراسممممميةالشمممممامللكافةالبرامجاألكاديميةفيالجامعةلعام

تطبيقاتهاوهماالبيولوجياالنانويةوبيولوجياالسرطان.جديدينلمواكبةالتقدمالعلميخصوصافيمجالالتقاناتالحيويةو

 ي:يضمالقسممرافقومعداتمساندةمتكاملةتستخدمفيمجاالتالتدريسوالبحـثالعلمـيوه

سائلذواألداءالعاليمنأدق .1 سائلذواألداءالعالي:يعتبرجهازالكروماتوررافيال وحدةجهازالكروماتوررافيال

حيثأنالبرنامجالمرتبطبالجهازيتميز،الطرقالحديثةلفصلوتحليلالعيناتالكيميائيةوالنباتيةوالدوائيةوأسرع

بإمكاناتمتعددةللحصممممممولعلىالنتائجبالشممممممكلالمطلوبوالدقيقللباحثومنهاإمكانيةانتقاءوتكويناألجزاء

طريقالحاسممممموب.تقدمهذهالوحدةخدمةللباحثينمنالمكونمنهاالنظاموالتحكمفيهاحسمممممبطريقةالفصممممملعن

.داخلوخارجالجامعةلتحليلعيناتهمالمختلفةممايساعدهمعلىإنجازأبحاثهمبدقة

وحدةحيواناتالتجارب:توفرهذهالوحدةحيواناتالتجاربالالزمةللدراسمممممممةواألبحاثالعلميةبكلياتالجامعة .2

ساتالتعليميةوالحكومي ةوالجامعاتاألخرىفيالمملكة.حيثتعتبرأبحاثأعضاءهيئةالتدريسوطالبوالمؤس

الدراسممماتالعليابكلياتالعلوموالطبوالصممميدلةفيجامعةاليرموكمنالمهاماألسممماسممميةالتيتكّفلمركزالعناية

لتزامنمعمراعاةحقوقبحيواناتالتجارببدعمهاوتوفيرالظروفالمالئمةلتكاثرهاوإجراءالتجاربعليهابا

.الحيواناتوالحفاظعلىالبيئة

.وحدةالتصويرالعلمي:تقدمخدمةالتصويرالعلميللباحثينمنأعضاءهيئةالتدريسوطلبةالماجستير .3

وحدةالبيعالزجاجي:توفرالنباتاتالالزمةللتجاربالعلميةوضمممبطالظروفالخاصمممةبتلكالتجاربواإلشمممراف .4

.النباتيةالتابعةلقسمالزراعةفيالجامعةعلىالحديقة

لكتروني:تختصهذهالوحدةبدراسممممممةوتوثيقالتراكيبالتفصمممممميليةالدقيقةللعيناتالبيولوجيةقيدوحدةالمجهراإل .5

ةالدراسممةألعضمماءالهيئةالتدريسمميةولطلبةالدراسمماتالعليافيقسمممالعلومالحياتيةوالعيناتالمقدمةمنأقسممامكلي

كماتعنىالوحدةبدراسممممةالعيناتالطبيةوالمسمممماعدةفيتشممممخيصبعضاألمراضلكلياتالعلوم،العلوماألخرى

الطبيةفيجامعةاليرموكوالجامعاتاألردنيةاألخرىوالمسممممتشممممفياتالحكوميةوبتسممممهيلالدراسمممماتواألبحاث

المملكة.لذاتعتبروحدةالمجهرااللكترونيمعوحدةالعلميةالواردةمنالجامعاتوالمؤسممسمماتالبحثيةالمختلفةفي

.ةحيواناتالتجاربمنالوحداتالمنتجةوالتيتقدمخدمةللباحثينمنخارجالجامعةمقابلأجورمحدود



Biology.dept@yu.edu.jo

2831فرعي0096227211111هاتف
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 الحياتية العلوم ليمو الدراسية الخطة

تمنحدرجةالبكالوريوسفيقسمالعلومالحياتيةبعداتمامالمتطلباتالتالية:

وتعديالتها1991(لسنة2الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم  (1

 وتعديالتها.1976(لسنة76الصادرةبموجـبنظامالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم 

 

 ساعةمعتمدةوتشمل:27ويخصصلها:متطل اي الجامعة (2
 

 .ساعةمعتمدة(12 اريةمتطل اي اج  .أ

 

 رمت المماق
راو 
 المماق

 المتطلب المابه عدد الماعاي اسو المماق

AL 101 3 1لغةعربية  

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  
PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  
EL 099 استدراكياستدراكي–مهاراتلغةإنجليزية  
AL 099استدراكياستدراكي–عربيةلغة  

COMP 099استدراكيإستدراكي–مهاراتحاسوب  
 

 

 .ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقات15:متطل اي اختيارية .ب

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق الراو

 المماااي ان ما ية

1.Hum 101 3الثقافةاالعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3االسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3اسهاماالردنفيالحضارةاالنسانية 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاالنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاالنسان 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3 اإلسالميةالنظم

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

لمماااي العلميةا  

1.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

2.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

3.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

4.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

5.Sci 106 3وتنميةالمجتمعاالدارة 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 
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 .ساعةمعتمدةاجبارية(21ويخصصلهاالمبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريوسفيكليةالعلوم متطل اي الطلية (3
 

 اسو المماق رمت المماق
الماعاي 

 المعتمدة
 المتطلب المابه

Math 101  3(1تفاصلوتكامل --- 

Phys 101  3(1فيزياءعامة --- 

Chem 101  3(1كيمياءعامة --- 

Bio 101  3(1بيولوجياعامة --- 

Stat 101  3(1مبادئاالحصاء --- 

EES 101  3(1جيولوجياعامة --- 

CS 1103البرمجةبلغةمختارة --- 

21المجموع





 التالي:متطل اي امو العلوم الحياتية وته الترتيب  (4

 ساعة معتمدة(: 86التخصص المنفرد ) ) ون

 ساعة معتمدة(: 65( مماااي إج ارية )1)

102Bio،105Bio،106Bio،107Bio،102Chem، 105Chem،106Chem

215Chem،216Chem،215Bio،216Bio،221Bio،227Bio،251Bio،

304Bio،317Bio،333Bio341Bio،345Bio،352Bio،415Bio،425Bio

432Bio،448Bio،453Bio



 ساعة معتمدة(: 21( مماااي اختيارية )2)

ساعةمعتمدة(:يختارهاالطالبمنالمساقاتالتالية:15 -أ

222Bio،223Bio،261Bio،305Bio،307Bio،314Bio،346Bio،417Bio

444Bio،454Bio،455Bio،456Bio،461Bio،492Bio،499Bio



 ساعاي معتمدة(: يختاراا الطالب من المماااي التالية: 6) - ب

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



 

 توليي الماعاي المعتمدة للتخصص المنفرد

 المجموع الماعاي انختيارية الماعاي اوج ارية المتطل اي

21627متطلباتالجامعة

21-21متطلباتالكلية

652186متطلباتالقسم

10727134المجموع
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 ساعة معتمدة(: 86التخصص الرئيمي/ الفرعي ) )اثا ي 

 ساعة معتمدة(: 65(  التخصص الرئيمي )1)

 ساعة معتمدة(: 62مماااي إج اريـة ) -  

BIO 105 ،BIO102 ، BIO 106 ، BIO107 ،CHEM102 ،CHEM 105

CHEM106 ،CHEM ،215 CHEM ،216 CHEM ،215  BIO215 ،BIO216 

BIO 221  ،BIO ،227 BIO ،251 BIO ،304 BIO ،317 BIO304، 

BIO345  ،BIO 352  ،BIO ،415 BIO ،425 BIO ،432 BIO ،448 BIO453  



يختارهاالطالبمنالمساقاتالتالية:ساعة معتمدة(: 3مماااي اختيارية ) -ب

261BIO ،307BIO ،499BIO 



ساعةمعتمدة(:حسبمايحددهقسمالتخصصالفرعي.وأقسامالتخصصالفرعيهيأقسام21(التخصصالفرعي 2 

كليةالعلوموأقسامكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب.



 للتخصص الرئيمي/ الفرعيتوليي الماعاي المعتمدة 

 المجموع
الماعاي 

 انختيارية

الماعاي 

 اوج ارية
 المتطل اي

27 6 21 متطلباتالجامعة

21 - 21 متطلباتالكلية

65 2 63 متطلباتالقسم التخصصالرئيسي(

21   التخصصالفرعي

 حسبالخطةالدراسيةلقسمالتخصصالفرعي(

134   المجموع


 

 ساعة معتمدة(: 21التخصص الفرعي تي العلوم الحياتية )( اثالو 

 ساعة معتمدة(:  15مماااي إج اريـة ) -  

102BIO،107BIO،251BIO،345BIO،BIO 448



يختارهاالطالبمنالمساقاتالتالية:ساعاي معتمدة(: 6مماااي اختيارية )-ب

215BIO،227BIO،304BIO،333BIO،415BIO،425BIO 



 مـدلـول راـو الــعشـراي

 المماق المدلول العشرق

صفر بيولوجياعامة

1 علـومحيوانيـة

2 علــومنباتيـة

3 أحيـاءدقيقـة

4 وراثـةوبيئـة

5 بيولوجياجزيئيهوخلوية

6 تحضيرمجهريوأنسجة

7 علـومبحريـة

9 بحثومواضيعخاصة
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 العلوم الحياتية لدرجة ال طالوريوس لطل ة امو العلوم الحياتيةالمماااي التي يطرح ا امو 

 اســو المماق راو المماق

عدد الماعاي 

 ا س وعية
الماعاي 

 المعتمدة
 المتطلب المابه

عملينظري

BIO  101 -3-3(1بيولوجياعامة  

BIO  102 3101Bio-3(2بيولوجياعامة  

BIO  105 أوالجمعبينهما31101Bio-(1بيولوجياعامةعملي  

BIO  106 31Bio-(2بيولوجياعامةعملي   105  

BIO  107 3Bio-3(3بيولوجياعامة   101  

BIO  215 233Bioالحيواناتالالفقارية  102  

BIO  216 233Bioتشريحالفقارياتالمقارن  102  

BIO  221 233Bioتشريحالنبات  107  

BIO  222 233Bioعلمتصنيفالنبات  107  

BIO  223 233Bioنباتاتاقتصادية  107  

BIO  227 233Bioمورفولوجياالنبات  107  

BIO  251 3Bio-3بيولوجياالخلية  102  

BIO  261 107Bioو163102Bioتحضيرمجهري 

BIO  304 233Chemكيمياءحيوية  215  

BIO  305 3Bio-3علماألحياءاإلشعاعي  251  

BIO  307 233Bioعلمالدم  304  

BIO  314 Bio 233علمالطفيليات  215  

BIO  317 Bio 3 3 2علمالحياةالتكويني  216  

BIO  333 Bio 3 3 2علماألحياءالدقيقة  251  

BIO  341 Bio 3 - 3النشوءواالرتقاء  216و Bio 227  

BIO  345 Bio 3 3 2علمالوراثة  251  

BIO  346 Bio 3 - 3وراثةاإلنسان  345  

BIO  352  Bio345 أوالجمعبينهما 3 3 2البيولوجياالجزيئية 

BIO  415 Bio 3 3 2فسيولوجياالحيوان  216  

BIO  417 Bio 3 3 2علمالغددالصماء  415  

BIO  425 Bio 233فسيولوجياالنبات  221  

BIO  432 Bio 233علمالمناعة  304  

BIO  444 Bio 233علمالوراثةالخلوية  345  

BIO  448 227Bioو216Bio 233علـمالبيئـة 

BIO  453 2-2التكنولوجياالحياتية Bio 345  

BIO  454 2Bio-2البيولوجياالنانوية*  304  

BIO  455 Bio 233المعلوماتيةالحياتية  352  

BIO  456 3Bio-3بيولوجياالسرطان*  352  

BIO  461 Bio 233علماألنسجة  216  

BIO  492 موافقةرئيسالقسم 3-3مواضيعخاصة 

BIO  499 القسمموافقةرئيس 3-3مشروعبحث 

*مساقجديد
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 المماااي التي يطرح ا امو العلوم الحياتية لدرجة ال طالوريوس لطل ة ا امام ا خرى

 اســو المماق راو المماق

عدد الماعاي 

 ا س وعية
الماعاي 

 المعتمدة
 المتطلب المابه

عملينظري

BIO 101 لطلبةكليةالعلوم3-3(1بيولوجياعامة  

BIO 103 لطلبةاالثارواالنثروبولوجيا3-3دراسةأوليةلجسماإلنسان 

BIO 104 لطلبةالشريعة3-3مبادئعلمالتغذية 

BIO 105  

(1بيولوجياعامةعملي 

-31101Bioبينهمممما الجمع أو

 لطلبممةالصمممممميممدلممةوالفيزيمماء

الطبيةوالحيوية(

BIO 106  
(2بيولوجياعامةعملي 

الممطممبمميمممة31- الممفمميممزيممماء لممطمملممبمممة

  Bio105  والحيوية

BIO 108 لطلبةهندسةالنظمالطبية3-3بيولوجيااإلنسان

BIO 111  لطلبةالكلياتالطبية3-3(*1بيولوجياعامة

BIO 112  لطلبةالكلياتالطبية31-(*1بيولوجياعامةعملي

BIO 201 الممطممبمميمممة3-3تشريحوفسيولوجيااإلنسان  الممفمميممزيممماء لممطمملممبمممة

والصيدلة

*مساقجديد



 تطاتؤ المماااي

 رمت وراو المماق

 تي الخطة الجديدة

 رمت وراو المماق المطاتي 

 تي الخطة اليديمة

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
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 رمت وراو المماق

 تي الخطة الجديدة

 رمت وراو المماق المطاتي 

 تي الخطة اليديمة

BIO 352 356ب

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 

*مساقجديد 



 

  عضا  اي ة التدريس تي امو العلوم الحياتية

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 00:00:00 1985-02-14 دكتوراه استاذ احمد عثمان على مسلط

 Ahmad_K@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد محمد النجيب خليل

 jamil@yu.edu.jo دكتوراه استاذ جميل نمر جميل اللحام

 hanan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ حنان عيسى محمد الملكاوى

 akhaled@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خالد محمود عبدالقادر القاعود

 abussaud@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ابوالسعودمحمود جدوع ابراهيم 

 may@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مي فؤاد جورج صادق

 wesamkh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ وسام "محمد هادي" موسى الخطيب

 aharb@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك امل محمد علي حرب

 bahaa.tr@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك بهاء الدين محمد امين الطراد

 jqar@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك جانتى صالح الدين اسماعيل قار

 albatynehk@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك خالد مبارك ضيف اهلل البطاينه

 Muhaidat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك رياض محمد عبدالرحمن مهيدات

 sayeedamir@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك الدين ميرسائده غالم محمد شمس 

 Shussein5@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عماد ابراهيم سليمان حسين

 alkaraki@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد المثنى خلف احمد الكركي

 khlaid.abukhadrah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد خالد محمد محمود ابوخضره

 rawashdehrabeah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ربيعه يوسف فيصل رواشده

 mohammad.abogamar@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد ابراهيم محمد ابوقمر

 ghada.o@yu.edu.jo ماجستير مدرس غاده محمد كايد العمري

 layaliq@yu.edu.jo ماجستير مدرس القرعانليالي تيسير عوض 

 nibal@yu.edu.jo ماجستير مدرس نبال توفيق عبدالعزيز الدلقموني

 abrar.rashdan@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس ابرار محمود عايد رشدان

 alaa.abutair@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس االء مصطفى احمد ابو طير

 thakaa.emoush@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس ذكاء خالد ابراهيم العموش

 manal@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس منال عارف احمد ناصرية
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 ا ــحصاو وــام

منقسممممالرياضمممياتوكانعمهمتهالرئيسمممةتنحصمممرفيتدريسمسممماقاتاجزًء1977/1978أسمممسقسمممماإلحصممماءعام

.وفيالعامالتاليبدأبرنامجالتخصصالفرعيفياإلحصاء،واالقتصادوالعلوماإلدارية،مساعدةلطلبةأقسامالرياضيات

فردأورئيسممي.بدأقسممماإلحصمماءببرنامجدراسمميمسممتقليمنحدرجةالبكالوريوسبتخصممصمن1980/1981وفيعام

مراجعةشمماملةلخطةالقسمممالدراسمميةفيبرنامجالبكالوريوسكانمنشممأنهاإضممافةاهتمامأكثرباتجاه1998وشممهدعام

اتخصممممصممممينفرعيينفياإلحصمممماء اإلحصمممماءالتطبيقياإلحصمممماءالتطبيقي.ويوفرالبرنامجالدراسمممميفيالقسمممممحاليً

.(واإلحصاءالرياضي

افيتوفيرتخصممممصمممماتبفروعاإلحصمممماءالرئيسممممية:وهويمضمممميقدًم1982/1983جالماجسممممتيرعامبدأالقسمممممببرنام

.( اإلحصاءالرياضيـاإلحصاءالتطبيقيـنظريةاالحتماالت

وتبقىالمهمةالرئيسمميةلقسممماإلحصمماءمتمثلةفيتزويدطلبتهبقاعدةمعرفيةقويةفياإلحصمماءتمكنهممنإكمالدراسممتهم

خرىفيالقطاعينالحكوميوالخاص.حصمممائيينفيقطاعالصمممناعةأوالمؤسمممسممماتاألإكماتؤهلهمللعمل،أعلىلدرجات

ويعملالقسمممعلىتحقيقذلكعنطريقرفدبرنامجهالدراسمميبمسمماقاتفيالرياضممياتوالحاسمموبإضممافةإلىاإلحصمماء

عديدمنالمسممماقات.كمايقومالقسممممبتدريسالمسممماقاتالتطبيقيالذييتمعنطريقالتركيزعلىإسمممتخدامالحاسممموبفيال

.خرىضمنمتطلباتخططهمالدراسيةوعلىمستوىالبكالوريوسوالدراساتالعلياأقساٍمأاالحصائيةلطلبة

آخرامعكاملالتجهيزاتومختبًراجهازاحديًث50لدىالقسممممممختبرانللحاسمممموبلطلبةالبكالوريوسفيهمامايزيدعلى

مثل:لطلبةالدراساتالعليا.ويعتمدالقسمفيكثيرمنالمساقاتعلىمختلفالبرمجياتاإلحصائية

SPSS، MINITAB، SAS، R. 



Statistics.dept@yu.edu.jo

2331فرعي0096227211111هاتف
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 اوحصا  ليمو الدراسية الخطة

تمنحدرجةالبكالوريوسفيقسماإلحصاءبعداتمامالمتطلباتالتالية:

وتعديالتها1991(لسنة2الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم  (1

 وتعديالتها.1976(لسنة76الصادرةبموجـبنظامالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم 

 وتشمل:ساعةمعتمدة27ويخصصلها:متطل اي الجامعة (2

 .(1جدولرقم ساعةمعتمدة(حسب12 متطل اي اج ارية .أ

 

 ساعة معتمدة( 12) انج اريةالجامعة متطل اي  :(1جدول راو )
 

المماق راو رمت المماق  اسو المماق 
عدد 

 الماعاي
 مابهالالمتطلب 

AL 101 3 1لغةعربية  

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL 099 مهاراتلغةإنجليزية–

إستدراكي

  استدراكي

AL 099استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP 099استدراكيإستدراكي–مهاراتحاسوب  



 

 التالية:يختارهاالطالبمنالمساقات)ساعةمعتمدة15( متطل اي اختيارية .ب

 الماعاي المعتمدة المماقاسو  رمت المماق الراو

  ما يةالمماااي او

1.Hum 101 3الثقافةاالعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3االسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3اسهاماالردنفيالحضارةاالنسانية 

6.Hum 106 3الثقافاتاالنسانيةمقدمةفيدراسة 

7.Hum 107 3حقوقاالنسان 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3 النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

لمماااي العلميةا  

1.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

2.Sci 103 3للجميعاللياقةالبدنية 

3.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

4.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

5.Sci 106 3االدارةوتنميةالمجتمع 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 
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ساعةمعتمدة21ويخصصلها المبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريوسفيكليةالعلوممتطل اي الطلية (3

 .(3جدولرقم حسب(اجبارية



 (اج ارية ساعة معتمدة 21)متطل اي كلية العلوم  :(3جدول راو )

 اسو المماق رمت المماق الراو
الماعاي 

 المعتمدة
 المتطلب المابه

1.Math 101 3(1وتكامل تفاصل --- 

2.Phys 101  3(1فيزياءعامة --- 

3.Chem 101  3(1كيمياءعامة --- 

4.Bio 101  3(1بيولوجياعامة --- 

5.Stat 101  3(1مبادئاالحصاء --- 

6.EES 101  3(1جيولوجياعامة --- 

7.CS 110 3البرمجةبلغةمختارة --- 

----21المجموع

 

 

 متطل اي امو انحصا : (4

 متطل اي امو انحصا  وته الترتيب التالي: 
 

 ساعة معتمدة(: 86(  التخصص المنفرد )ا ول 

 مماااي إج ارية

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  24مماااي اختيارية )

(معتمدة 

يختارهاالطالبمنالمساقات

-التالية:

Stat 273، Stat 278، Stat 372، Stat 376، Stat 377، Stat 421، Stat 

461، Stat 471، Stat 472، Stat 475، Stat 481، Stat 492، Econ 

101، BF 209، BA 101، CS 130، Math 203، Math 204، Math 

251، Math 321. 

 

 

 

 ( : توليي الماعاي المعتمدة للتخصص المنفرد4جدول راو )

 النم ة الم وية المجموع الماعاي انختيارية الماعاي اوج ارية المتطل اي

%12152720 متطل اي الجامعة

%2116-21 متطل اي الطلية

%62248664 متطل اي اليمو

 %100 134 39 95المجموع
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 ساعة معتمدة(: 86( التخصص الرئيمي/ الفرعي )اثا ي 

 ساعة معتمدة(:  65التخصص الرئيمي ) (1)

مساقاتإجبارية

(ساعةمعتمدة59 

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. 

ساعات6مساقاتاختيارية 

معتمدة(يختارهاالطالبمن

ساقاتالتاليةالم

Stat 278، Stat 363، Stat 377، Stat 472، Math 203، Math 251 

 

 

 ساعة معتمدة(:  21( التخصص الفرعي )2)

حسبمايحددهقسمالتخصصالفرعي.وأقسامالفرعيهياقسامكليةالعلومواقسامكليةتكنولوجياالمعلومات

والعلوماالدارية.وعلومالحاسوبواقسامكليةاالقتصاد



 ( : توليي الماعاي المعتمدة للتخصص الرئيمي /الفرعي5جدول راو )

 المجموع الماعاي انختيارية الماعاي اوج ارية المتطل اي

 27 1215 متطلباتالجامعة

 21 - 21 متطلباتالكلية

 65 6 59 متطلباتالقسم التخصصالرئيسي(

التخصصالفرعي

قسمالتخصصالفرعي( حسبالخطةفي
21

 134   المجموع

 

 

 ( التخصص الفرعي تي اوحصا .اثالو 

ساعةمعتمدة(:21 التخصص الفرعي تي اوحصا  الرياضي  (1 

.Stat111،Stat211،Stat234،Stat271،Stat334ساعةمعتمدة(:15مساقاتإجبارية -أ

فمافوق.200معتمدة(:يختارهاالطالبمنمساقاتقسماإلحصاءمستوىساعات6مساقاتإختيارية -ب  

ساعةمعتمدة(:21 التخصص الفرعي تي اوحصا  التط ييي (2 

.Stat201،Stat271،Stat373،Stat374،Stat375ساعةمعتمدة(:15مساقاتإجبارية -أ

فمافوق.200ساعاتمعتمدة(:يختارهاالطالبمنمساقاتقسماإلحصاءمستوى6مساقاتإختيارية -ب
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 ( : مدلول راو العشراي6جدول راو )

 الـمــدلــــول الراو الـمــدلــــول الراو

 ----- 5 إحــصــاءعــام 0

 أسـالـيـبإحصائـيـة 6 نـظـريـةاإلحتـمـال 1

 إحـصـاءتـطـبـيقي 7 العـمـلياتاإلحتماليـة 2

 حسـابـاتإحصائـيـة 8 إحصاءرياضي 3

 بحثونـدوةومواضيعخاصـة 9 ----- 4

 

 

لطل ة امو انحصا  درجة ال طالوريوسنيل ( المماااي التي يطرح ا امو اوحصا  ل7جدول راو )

 اســو المـمـاق راو المماق
الماعاي 

 المعتمدة
 حالة المماق المتطلب المابه

Stat 101  1مبادئاإلحصاء)  قديم - 3 

Stat 105  1إحصاءعملي)  1 Stat 101 قديم أوالجمعبينهما 

Stat 111  1مبادىءاالحتماالت)  قديم - 3 

Stat 201  2مبادىءاإلحصاء)  3 Stat 101 أو Stat 107 قديم 

Stat 205  3إحصاءعملي)  1 Stat 201 قديم أوالجمعبينهما 

Stat 211  2مبادىءاالحتماالت)  3 Stat 111 ، Math 101 قديم 

Stat 234  1استداللإحصائي)  3 Stat 211 ، Math 102 قديم 

Stat 271 3 طرقالمعاينة Stat 111 أو Stat 201 قديم 

Stat 272 3 المتسلسالتالزمنية Stat 201 قديم 

Stat 273 3 التحليلالعنقودي Stat 201 قديم 

Stat 278  1بحوثالعمليات)  3 Stat 101 قديم 

Stat 281 3 حقائبإحصائية Stat 201 قديم 

Stat 312 3 نظريةاإلحتمال Stat 211 قديم 

Stat 334  2استداللإحصائي)  3 Stat 234 قديم 

Stat 363 3 طرقريرمعلميه Stat 201 قديم 

Stat 372 3 اإلحصاءالحيويالتطبيقي Stat 201  أو Stat 203 قديم 

Stat 373 3 احصاءسكاني Stat 201 قديم 

Stat 374  1تصميمالتجاربوتحليلالتباين)  3 Stat 201 قديم 

Stat 375 3 تحليلاالنحدار Stat 201 قديم 

Stat 376 3 نظريةالموثوقية Stat 234 قديم 

Stat 377 3 مراقبةوضبطالجودة Stat 201 قديم 

Stat382 3 تحليلالبياناتالنوعية Stat 201 قديم 

Stat 421 3 العملياتاإلحتمالية Stat 211 قديم 

Stat 461 3 التحليلالتتابعي Stat 234 قديم 

Stat 462 3 طرقبييز Stat 234 قديم 

Stat 464 3 تحليلمتعدداالبعاد Math 241 ، Stat 234 قديم 

Stat 471 3 طرقالمعاينةالمتقدمة Stat 271 قديم 

Stat 472 3 تصميمالمسوحات Stat 271 قديم 

Stat 475 3 تطبيقاتإحصائيةمتعددةاألبعاد Stat 464 قديم 

Stat 481 3 حساباتإحصائية Stat 281 قديم 

Stat 483 3 دراساتعملية Stat 281 قديم 

Stat 492 قديم موافقةالقسم 3 مواضيعخاصةفياإلحصاء 
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 خرى امام ا لطل ة ا  درجة ال طالوريوسنيل ( المماااي التي يطرح ا امو اوحصا  ل8جدول راو )

 اســو المـمـاق راو المماق
الماعاي 

 المعتمدة
 حالة المماق المتطلب المابه

Stat 107 )قديم- 3 إحصاء لغيرطلبةكليةالعلوم

Stat 108 جديد -3حصاء لطلبةكليةاالعالم(لىاإلإمدخل

Stat 203 )قديم - 3 إحصاءحيوي لغيرطلبةاإلحصاء

 
 

 

 

 حصا  عضا  اي ة التدريس تي امو او

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 amjadn@yu.edu.jo دكتوراه استاذ امجد ضيف اهلل عبدالقادر الناصر

 asmadi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبداهلل احمد مصطفى الصمادي

 omarm@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عمر محمد بركات اعدوس

 Malhaj@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد حسن بكر الحاج ابراهيم

 malodat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد طالب سليمان العودات

 m-saleh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد فريوان ابراهيم الصالح

 rawwash@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد يوسف احمد الرواش

 jehad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك جهاد محمد احمد الجرارحه

 khaled@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك خالد موسى الصالح العودات

 ahmad.hanandeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد علي محمد هنانده

 ayman.r@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ايمن ابراهيم محمد الرواشده

 mohammad.obidat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد احمد عرسان عبيدات

 alkadiri-m@yu.edu.jo دكتوراه مساعداستاذ  محمد علي سرور القادري

 m.altalib@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد محمود يوسف الطالب

 jabuhawas@yu.edu.jo ماجستير مدرس جواهر يوسف عبدالمعطي ابوحواس

 almasri68@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبدالقادر صالح سليمان المصري

 areen.q@yu.edu.jo ماجستير مدرس عرين محمود مفلح القرعان

 Odibat@yu.edu.jo ماجستير مدرس منير يوسف محمد عضيبات

 nuha2003@yu.edu.jo ماجستير مدرس نهى نواف فندي عناقرة

 noor.m@yu.edu.jo ماجستير مدرس نور صقر عيد المومني
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 وال ي ة ا رض علوم امو

اسممممممتجابةللطلبالمتزايدعلىالجيولوجيينونمواالهتمامالبيئي.ومنذذلك1981أنشمممممماقسمممممممعلوماألرضوالبيئةعام

ية،الحين يةالجودةفيالعلومالجيولوجيةوالبيئ يةعال قدالتزمالقسمممممممبتوفيربرامجمميزةوفرصتعليميةوبحث بحيث،ف

سممهيلالبحوثالتشمماركيةوالتدريسفياصممبحخريجوالقسممممنالقادةفياألوسمماطاألكاديميةوفيالصممناعة.يقومالقسمممبت

البيئيمممة والفيزيممماء الجغرافيمممة المعلوممممات ونظم الجيولوجيمممة البيئيمممة،العلوم االثريمممة،والكيميممماء والجيولوجيممما

 Geoarchaeologyيقدمالقسمممممممأيضممممممماللطالبمن،(.فباإلضمممممممافةإلىبرنامجالبكالوريوسفيعلوماالرضوالبيئة

للجمعبينخبراتهمالتخصمممصممميةودمجهامعالجيولوجياوالعلومالبيئيةمنخاللبرنامجينالتخصمممصممماتاالخرىفرصمممة

يقومالقسمممممممحاليابتسممممممييراثنينمنبرامجالدراسممممممماتالعليا،فرعيين فيالجيولوجياوفيعلومالبيئة(.عالوةعلىذلك

ية.يحرصالقسمممممممع ية ماجسممممممتير(واحدفيالجيولوجياوآخرفيالعلومالبيئ بالجوانبالعمل لىربطالمعرفةالنظرية

للتخصمممصمنخاللطرحمسممماقالجيولوجياالميدانيةفيالفصممملالصممميفي واحتواءرالبيةالمسممماقاتعلىجزٍءعملٍي(

 باالضافةالىالمشاريعوالبحوثالتطبيقية.

سواءً ساقات سمبطرحالعديدمنالم ساتالعليااولطلبةديقومالق رجةالبكالوريوسوالموجهةليسفقطلطالبلطلبةالدرا

كليةاآلثار،الجيولوجياولكنأيضممممممماللطالبمنكلياتالجامعةاألخرىبمافيذلك:كليةالسممممممياحة السممممممياحةالبيئية(

داب مقممدمممةفيالجيولوجيممالطلبممةكليممةاآل،واألنثروبولوجيمما علومبيئيممةعممامممةومقممدمممةفيالجيولوجيممالطلبممةاالثممار(

فياااختيارًييطرحالقسمممممسممماًق،(.وباإلضمممافةإلىذلكةنظمالمعلوماتالجغرافي،ةالمسممماح،جيوموررفولوجيا،الجغرافيا

(لجميعطلبةالجامعة.1 علومالبيئة1 علـومبيئيـــةلطالبكليةالعلوم(ومساقعلومالبيئة2علومالبيئة

يعملالقسممموضمممنخطتهالمسممتقبليةونتيجةلزدياداالهتمامالبيئيعلىمخاطبةإدارةالجامعةلطرحمسمماقإجباريلجميع

لالقضاياالبيئيةالعالميةوالوعيالبيئي.طلبةالجامعةومنجميعالتخصصاتفيمجا

مناكبيًراعدًد،والذينتخرجوامنجامعاتعريقةومشممهورةمنجميعأنحاءالعالم،أنتجأعضمماءهيئةالتدريسفيالقسممم

يقدم،جراءبحوثتشمماركيةمتقدمةالمنشمموراتفيمجالتعلميةعالميةمحكمةومفهرسممة.فباإلضممافةإلىتوفيرفرصإل

سممسللتعاونالمشممتركمعجامعاتومنظماتعلىالقسممماالسممتشمماراتوالخدماتفيالمجاالتذاتالصمملةوقامبوضممعاأل

بمايتيحللطالب،تجهيزالقسمممممبالمختبراتوالمواردفيمجاالتالتدريسوالبحثالعلميالمسممممتويينالوطنيوالدولي.تّم

مواضممممميعبمافيذلك:علمالرسممممموبياتوالبترولوالعملياتالسمممممطحيةإجراءالبحوثالمتقدمةفيمجموعةواسمممممعةمنال

الجيولوجياالهندسمميةوالمراقبةوالرصممد،الجيولوجياالتركيبية،المناخالقديم،الجيوكيمياء،الجيوفيزياء،علمالمياه،لألرض

 البيئيوتقييمالجودةوإدارةالمواردالمائية.



earth.dept@yu.edu.jo

2920فرعي0096227211111هاتف



  

mailto:Earthscinece@yu.edu.jo


 

81 

 

 وال ي ة ا رض علوم ليمو الدراسية الخطة

 بعداتمامالمتطلباتالتالية:علوماألرضوالبيئةقسمعلوماألرضوالبيئةفيسفيوتمنحدرجةالبكالوري



وتعديالتها1991(لسنة2الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم  (1

 وتعديالتها.1976(لسنة76الصادرةبموجـبنظامالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم 

 وتشمل:ساعةمعتمدة27ويخصصلها:متطلباتالجامعة (2

 .(1جدولرقم ساعةمعتمدة(حسب12متطلباتاجبارية  .أ

 

 معتمدةاجبارية(ساعة12 جباريةاإلالجامعةمتطلبات:(1جدولرقم 

 المتطلب سابه عدد الماعاي اسو المماق راو رمت المماق

AL 101 3 1لغةعربية  

El 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL 099 
–مهاراتلغةإنجليزية

إستدراكي
 استدراكي

 

AL 099استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP 099استدراكيإستدراكي–مهاراتحاسوب  

 

 .(2جدولرقم ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتفيال15متطلباتاختيارية: .ب



ساعةمعتمدةاجبارية(15 االختياريةالجامعةمتطلبات:(2جدولرقم 

المعتمدةالماعاي  اسو المماق رمت المماق الراو  

  ما يةالمماااي او

1.Hum 101 3الثقافةاالعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3االسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3اسهاماالردنفيالحضارةاالنسانية 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاالنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاالنسان 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3 النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

لمماااي العلميةا  

1.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

2.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

3.Sci 104 3التواصلالفعالمهارات 

4.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

5.Sci 106 3االدارةوتنميةالمجتمع 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 
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سممممممماعةمعتمدة21ويخصممممممصلها متطلباتالكليةالمبينةفيالخطةالدراسمممممميةلدرجةالبكالوريوسفيكليةالعلوم (3

 (اجبارية

(اجباريةساعةمعتمدة21 متطلباتكليةالعلوم
 

 المتطلب المابه الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق الراو

1Math101  3(1تفاصلوتكامل --- 

2Phys101  3(1فيزياءعامة --- 

3Chem101  3(1كيمياءعامة --- 

4Bio101  3(1بيولوجياعامة --- 

5Stat101  3(1مبادئاالحصاء --- 

6EES101  3(1جيولوجياعامة --- 

7CS110 3البرمجةبلغةمختارة --- 

----21المجموع

 

 ساعة معتمدة( 86) علوم ا رض وال ي ةمتطل اي امو  (4

فيعلوماألرضوالبيئةراتــشـمالعــولرقـدلـم

 الـمــدلــــول الراو الـمــدلــــول الراو

جيولوجيـــاتطبيقيـــة5عامــــةجيولوجيا0

ـةـجيـولـوجيــاإقليميـ6المستحاثاتوالطبقات1

اءـجيوفيـزيـاءوجيـوكيمي7المعادن2

موضوعـاتخاصــــة8الصخور3

 دراســـاتخـاصــة9تركيبيةوميدانيـةجيولوجيا4



 

 ة(:ساعة معتمد 86)علوم انرض وال ي ة  تي التخصص المنفرد ) ون



 تي علوم ا رض وال ي ة توليي الماعاي المعتمدة للتخصص المنفرد

 المجموع انختيارية الماعاي اوج اريةالماعاي  المتطل اي

121527متطلباتالجامعة

21021متطلباتالكلية

681886متطلباتالقسم

10133134المجموع





:(ساعةمعتمدة68مساقاتإجبارية (1 

EES104، EES102، EES105، EES106، Chem.105، EES210، EES210L، 

EES 211، EES 211L، EES213، EES213L، EES220، EES220L، EES222، 

EES222L، EES311، EES311L، EES331، EES331L، EES333، EES333L، 

EES340، EES340L، EES346، EES348، EES348L، EES349، EES349L، 

EES350، EES350L، EES361، EES452، EES452L، EES453، EES453L، 

EES455، EES455L، EES471، EES471L، EES475، EES475L. 
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:(ساعةمعتمدة18مساقاتاختيارية (2 

القسمالتالية:اتـالبمنمساقـارهاالطـيختاعةمعتمدةـس15-أ

EES201، EES252، EES302، EES302L، EES334، EES385، ES412، 

EES432، EES444، EES474، EES474L، EES479، EES479L، EES482، 

EES484، EES492، EES312، EES491. 



التالية:مساقاتالساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن3-ب

Phys102، Phys103، Phys105، Phys106، Stat105، Stat111، Chem106، 

Chem211، Bio102، Bio105، Bio106، EES211، EES211L، EES251، 

CS130، CIS103، MIS120. 

 



 (:ساعة معتمدة 86) :الفرعي /تي علوم انرض وال ي ة التخصص الرئيمي )اثا ي 



 الرئيمي/ الفرعيتوليي الماعاي المعتمدة للتخصص 

 المجموع انختيارية الماعاي اوج ارية الماعاي المتطل اي

121527متطلباتالجامعة

21021متطلباتالكلية

65065(الرئيسي التخصص متطلباتالقسم

21--يالتخصصالفرع

134المجموع



 (:ساعة معتمدة 65التخصص الرئيمي )(  1  

معتمدة(:ساعة65 إجباريةمساقات

EES104، EES102، EES105، EES106، Chem105، EES210، EES210L، EES213، 

EES213L، EES220، EES220L، EES222، EES222L، EES311، EES311L، 

EES331، EES331L، EES333، EES333L، EES340، EES340L، EES346، EES348، 

EES348L، EES349، EES349L، EES350، EES350L، EES361، EES452، 

EES452L، EES453، EES453L، EES455، EES455L، EES471، EES471L، 

EES475، EES475L. 



 ساعة معتمدة(:  21)التخصص الفرعي  (2

الفرعي.حسبمايحددهقسمالتخصص

وأقسامكليـمممممممة،علـممممممموماألرضوالبيئةأقسامالتخصصالفرعيهيأقسامكليةالعلومبمافيهاالعلومالبيئيةمنقسم

تكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب.



(:ساعةمعتمدة21 علوماالرضالتخصصالفرعيفي(اثالًث

(:ساعةمعتمدة14 إجباريةمساقات-أ

EES102، EES105، EES106، EES210، EES210L، EES220، EES220L، EES340، 

EES340L. 

يختارهاالطالبمنالمساقاتالتالية: (ساعاتمعتمدة7  اختياريةساقاتم-ب

EES201، EES213، EES213L، EES222، EES222L، EES252، EES302، EES302L، 

EES311، EES311L، EES385، EES491. 
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 لطل ة اليمو امو علوم ا رض وال ي ةيطرح ا التي  انج ارية المماااي

 

راو 

 المماق

 

 المماقاسو 

 الماعاي

 المعتمدة

الماعاي 

 ا س وعية
 

 المتطلب المابه

المماق 

 المطاتئ

المماق 

اديو او 

 عملي نظري جديد

EES104 ب101ع.ب- - 3 3علـومبيئيـــة  قديم 

EES101  101ع.ج- - 3 3(1جيولوجيـاعامـة  قديم 

EES102 3 3جيولوجيـابيئية - EES101102ع.ج  جديد 

EES105  3 - 1(1جيولوجياعامةعملي 
EES101أوالجمع

بينهما
105ع.ج  قديم 

EES106  3 - 1(2جيولوجياعامةعملي 
EES102أوالجمع

بينهما
106ع.ج  قديم 

EES107 
مقدمةفيالجيولوجيا لطلبة

الجغرافيا(
107ع.ج- - 3 3  قديم 

EES210 2 2مستحاثاتالفقارية - 

EES102 
EES210Lالتزامن

 *مع
210ع.ج  
 
 

 جديد

EES210L 3 - 1مستحاثاتالفقاريةعملي 
 *التزامنمع
EES210

 جديد

EES211 2 2التربــةوتلـوثهــا - 
 *التزامنمع
EES211Lأ211ع.ب  

 

 قديم

EES211L 3 - 1التربــةوتلـوثهــاعملي 
*التزامنمع

EES211 
 قديم

EES213 2 2وجيولوجياتاريخيةطبقات - 

EES210 
  التزامنمع
EES213L 

213ع.ج  
 
 

 جديد

EES213L 3 - 1طبقاتوجيولوجياتاريخيةعملي 
 *التزامنمع
EES213 

 جديد

EES220 2 2علـمالمعـادن - 

 *التزامنمع
EES105

EES220L 
220ع.ج  
 
 

 جديد

EES220L 3 - 1علـمالمعـادنعملي 
 *التزامنمع
EES220 

 جديد

EES222 2 2بصرياتالمعادن - 

 *التزامنمع
EES220 
EES222L 

222ع.ج  
 
 

 جديد

EES222L 3 - 1بصرياتالمعادنعملي 
 *التزامنمع
EES222 

 جديد

EES311 2 2مستحاثاتمجهرية - 

 *التزامنمع
EES210 
EES311L 311ع.ج  

 جديد

EES311L 3 - 1مستحاثاتمجهريةعملي 
 *التزامنمع
EES311 

 جديد

EES331 3 3الصخورالناريةوالمتحولـة - 

 *التزامنمع
EES222 
EES331L 

331ع.ج  
 
 

 جديد

EES331L 3 - 1عملي الصخورالناريةوالمتحولـة 
 *التزامنمع
EES331 

 جديد

EES333 2 2الرسوبياتوالصخورالرسوبيـة - 

 *التزامنمع
EES331 
EES333L 

333ع.ج  
 

 جديد
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راو 

 المماق

 

 المماقاسو 

 الماعاي

 المعتمدة

الماعاي 

 ا س وعية
 

 المتطلب المابه

المماق 

 المطاتئ

المماق 

اديو او 

 عملي نظري جديد

EES333L 
الرسوبياتوالصخورالرسوبيـة

عملي
1 - 3 

 *التزامنمع
EES333 

 
 جديد

EES340  2 2(1جيولوجياتركيبيـة - 

*التزامنمع

EES106،EES213 
EES340L 

340ع.ج  
 

 جديد

EES340L  3 - 1عملي (1جيولوجياتركيبيـة 
 *التزامنمع
EES340 

 جديد

EES346 12 - 4جيولوجياميدانية EES333،EES340 346ع.ج  قديم 

  
EES348 

 - 2 2نظمالمعلوماتالجغرافية

 *التزامنمع
EES340 
EES348L 

348ع.ج  

 

 جديد

  
EES348L 

 3 - 1نظمالمعلوماتالجغرافيةعملي
 *التزامنمع
EES348 

 جديد

  
EES349 

 - 2 2االستشعارعنبعـدفيالجيولوجيا

 *التزامنمع
EES348 
EES349L 

349ع.ج  

 

 جديد

  
EES349L 

االستشعارعنبعـدفيالجيولوجيا

عملي
1 - 3 

 *التزامنمع
EES349 

 جديد

EES350  2 2(1جيولوجيااقتصادية - 

 *التزامنمع
EES333 
EES350L 

350ع.ج  

 

 جديد

EES350L  3 - 1عملي(1جيولوجيااقتصادية 
 *التزامنمع
EES350 

 جديد

EES361 3 3جيولوجيااألردن - EES333 361ع.ج  قديم 

EES452 2 2هيدروجيولوجياتطبيقية - 

 *التزامنمع
EES333 
EES452L 452ع.ج  

 جديد

EES452L 3 - 1هيدروجيولوجياتطبيقيةعملي 
 *التزامنمع
EES452 

 جديد

EES453 2 2جيولوجياالبترول - 

 *التزامنمع
EES333 

،EES340 
EES453L 

453ع.ج  

 

 جديد

EES453L 3 - 1جيولوجياالبترولعملي 
 *التزامنمع
EES453 

 جديد

EES455 2 2جيولوجياهندسية - 

 *التزامنمع
EES333 
EES455L 

455ع.ج  

 

 جديد

EES455L 3 - 1جيولوجياهندسيةعملي 
 *التزامنمع
EES455 

 جديد

EES471 2 2تطبيقيةجيوفيزياء - 

 *التزامنمع
EES340 

EES 471L 
471ع.ج  

 

 جديد

EES471L 3 - 1جيوفيزياءتطبيقيةعملي 
 *التزامنمع
EES471 

 جديد

EES475 2 2مبادئالجيوكيمياء - 

 *التزامنمع
EES333 
EES475L 

475ع.ج  جديد 
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راو 

 المماق

 

 المماقاسو 

 الماعاي

 المعتمدة

الماعاي 

 ا س وعية
 

 المتطلب المابه

المماق 

 المطاتئ

المماق 

اديو او 

 عملي نظري جديد

EES475L 3 - 1مبادئالجيوكيمياءعملي 
 *التزامنمع
EES475 

 جديد

التزامنالولمرة*




 لطل ة اليمو امو علوم ا رض وال ي ةيطرح ا التي  انختيارية المماااي


 

 راو المماق

 

 اسو المماق

 الماعاي

 معتمدةال

الماعاي 

 ا س وعية
 

 المتطلب المابه

المماق 

 المطاتئ

المماق 

اديو او 

عملينظري جديد

EES201 33الفلكفيالجيولوجيا -EES102 جديد

EES252 33هيدرولوجيا-EES102 قديم252ع.ج 

EES302 22المساحـة-EES106 

EES302Lالتزامن*

 مع

أ302ع.ج

 302ع.ج



جديد

EES302L 3-1عمليالمساحـةEES302التزامن*

 مع

جديد

EES312 المناخواألرصاد

الجوية

33-Department 

approval 

جديد311ع.ب

EES334 الكربونات

والمتبخرات

33-EES333 جديد 334ع.ج

EES385 طرقالبحثالعلمي

فيالجيولوجيا

33-EES333،EES340 جديد 385ع.ج

EES412 33علمالبيئةالقديمة-EES333 قديم 412ع.ج 

EES432 الصخوروالمعادن

الصناعية

33-EES350 قديم432ع.ج

EES444 33األرضةتكتوني-EES340 جديد 444ع.ج

EES474 2 2جيوفيزياءهندسية -EES471 

EES474Lالتزامن*

 مع

جديد474ع.ج

EES474L جيوفيزياءهندسية

عملي

1 - 3EES474التزامن*

 مع

جديد

EES479 جيولوجياتحع

سطحيةوجساآلبار

22-EES471 

EES479Lالتزامن*

 مع

جديد479ع.ج

EES479L جيولوجياتحع

سطحيةوجساآلبار

عملي

1-3EES479 التزامن*

 مع

جديد

EES482 33جيولوجياالبحار-EES333 قديم 482ع.ج 

EES484 33علمالزالزل-EES340 جديد484ع.ج

EES491 11فيالجيولوجيانـــــدوة-EES346 قديم أ491ع.ج 

EES492 فيمواضيعخاصة

الجيولوجيا

33-EES333 قديم ت492ع.ج 

التزامنالولمرة*

مالحظة:يشترطالتزامنمابينالجزءالنظريوالعمليللطالبالذييسجلالمساقللمرةاالولى. •
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 ل امام انخرىامو علوم ا رض وال ي ة يطرح ا  التي  انج ارية المماااي

 اسو المماق  راو المماق
الماعاي 

 المعتمدة 

EES107 )3مقدمةفيالجيولوجيا لطلبةالجغرافيا





(:ساعة معتمدة 21التخصص الفرعي تي العلوم ال ي ية )ا( رابع   

 :مدة(معتاتساع15مساقاتإجبارية   -أ

EES104، EES211، EES211L، EES251، EES323، EES363 

 مالحظة: •

دالب316EESفرعيعلومالبيئةيأخذالطالبمساق/االرضوالبيئةاذاكانتخصصالطالبالرئيسيعلوم

.EES104من

التالية:مساقاتالمن(:يختارهاالطالبساعاتمعتمدة6مساقاتاختيارية -ب

EES255، EES312، EES316، EES325، EES328، EES351، EES357، EES362، EES365، 

EES38 2،  EES391، EES392، EES399.  

 

 

فيالعلومالبيئيةراتـعشـمالــولرقـدلـم


 الـمــدلــــول الراو الـمــدلــــول الراو

ميـــــاهوهــــــواء5بيئـــــةعــامــــة0

إدارةوحمايـــةالبيئــــة6منــــاخوتـربـــــة1

الطبيعيـــةالمواردوالثروات7تلــوثومخاطـرالبيئــة2

طـاقــــة8-------------3

بحثأوندوةأومواضيعخاصة9-------------4





فيالعلومالبيئيةقسمعلوماألرضوالبيئةيطرحهاالتياالجباريةالمساقات


 اسو المماق راو المماق الراو
 الماعاي

 معتمدةال

الماعاي 

 المتطلب المابه ا س وعية
المماق 

 المطاتئ

المماق 

اديو او 

عملينظري جديد

1EES104 قديمب101ع.ب--33علـومبيئيـــة

3EES211 التزامنمع-22التربــةوتلـوثهــا* 

EES211L 

 جديد أ211ع.ب

4EES211L التربــةوتلـوثهــا

عملي

*التزامن1-3

 EES211مع

 جديد

5EES251 المائيةاألنظمة

وتلوثها

 قديم أ251ع.ب--33

6EES323 اإلدارةالمتكاملة

للنفاياتالصلبة

جديد323ع.بموافقةالقسم-33

7EES363 جديد361ع.بموافقةالقسم-33إدارةاألنظمةالبيئية
 

*التزامنالولمرة
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فيالعلومالبيئيةقسمعلوماألرضوالبيئةيطرحهاالتياالختياريةالمساقات  

 الراو
راو 

 لمماقا
 اسو المماق

 الماعاي

 معتمدةال

الماعاي 

 ا س وعية
المتطلب 

 المابه

المماق 

 المطاتئ

المماق 

اديو او 

 عملي  ظرق جديد

1EES103 قديم أ101ع.ب--33(1 البيئةعلـوم 

2EES255 قديم 255ع.ب-3-1مختبركيميائيةالمياه 

3EES312 جديد311ع.بموافقةالقسم-33المناخواألرصادالجوية

4EES316 33تقييماألثرالبيئي-EES104قديم 316ع.ب 

5EES325 قديم 325ع.بموافقةالقسم-33تلــوثالهـــواء 

6EES328 قديم 328ع.بموافقةالقسم-33ـيالتلـوثاإلشعاع 

7EES351 قديم 351ع.بموافقةالقسم-33ـةــالبيئـةالبحري 

8EES357 الخزاناتالمائية

(الســــــدود 

33-251 EESقديم 357ع.ب 

9EES362 قديم 362ع.ب--33ـةـحمايــةالبيئ 

10EES365 إدارةالمياهالعادمة

 المنزلية

33-EES104 قديم 365ع.ب 

11EES382 مصادرالطاقةوآثارها

البيئية

33-EES104 قديم 381ع.ب 

12EES391 قديم 391ع.بموافقةالقسم-11فيالبيئةنــــــــدوة 

13EES392 فيمواضيـعخاصـة

البيئة

 قديم 392ع.بموافقةالقسم-33

14EES399 قديم 399ع.بموافقةالقسم-33فيالبيئةبحـــــــث 




 تكافؤالمساقات

تي الخطة  راو المماقرمت و

 الجديدة

المطاتي  تي الخطة  راو المماقرمت و

 اليديمة

EES103 أ101ع.ب

EES104 ب101ع.ب

EES101101ع.ج

EES102102ع.ج 

105EES105ع.ج 

106EES106ع.ج 

107EES107ع.ج 

201 EESاليوجد 

210 EES
 210ع.ج

EES210L

EES211
 أ211ع.ب

EES211L

EES213213ع.ج 

 EES213L

EES220220ع.ج 

 EES220L

EES222222ع.ج 

 EES222L

EES251أ251ع.ب 

252 EES252ع.ج 

255 EES255ع.ب 

EES302302ع.ج،أ302ع.ج 



 

89 

 

تي الخطة  راو المماقرمت و

 الجديدة

المطاتي  تي الخطة  راو المماقرمت و

 اليديمة

EES302L

EES311311ع.ج 

 EES311L

EES312311ع.ب 

316 EES316ع.ب 

EES323323ع.ب 

325 EES325ع.ب

328 EES328ع.ب  

EES331
331ع.ج

EES331L

EES333
333ع.ج

EES333L

334 EES334ع.ج

EES340
340ع.ج

EES340L

346 EES346ع.ج

EES348
348ع.ج

EES348L

EES349
349ع.ج

EES349L

EES350
350ع.ج

EES350L

351 EES351ع.ب

357 EES357ع.ب

361 EES361ع.ج

362 EES362ع.ب

EES363361ع.ب

365 EES 365ع.ب

EES382381ع.ب

385 EES385ع.ج

391 EES391ع.ب

392 EES392ع.ب

399 EES399ع.ب

412 EES412ع.ج

432 EES432ع.ج 

EES444444ع.ج 

EES452
 452ع.ج

EES452L 

EES453453ع.ج 

 EES453L

EES455
455ع.ج

EES455L

EES471
 471ع.ج

EES471L

EES474
 474ع.ج

EES474L

EES475475ع.ج 
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تي الخطة  راو المماقرمت و

 الجديدة

المطاتي  تي الخطة  راو المماقرمت و

 اليديمة

EES475L

EES479
 479ع.ج

EES479L

482 EES482ع.ج 

484 EES484ع.ج 

EES491أ491ع.ج 

EES492ت492ع.ج 
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 وال ي ة رض عضا  اي ة التدريس تي امو علوم ا 

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 taaniun@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد عبدالكريم عايد الطعاني

 kalqudah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خلدون عبدالكريم سالم القضاة

 Rafie@yu.edu.jo دكتوراه استاذ رافع عارف قاسم شناق

 samehgh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ سامح حسين مفلح غرايبه

 Saeb@yu.edu.jo دكتوراه استاذ صائب عبدالقادر الرشيد الشريده

 matallah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد يوسف صالح عطااهلل

 awawdeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مهيب محمد حمدان عواودة

 nrouf@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نبيل سيف الدين عبدالرءووف عبدالرحمن

 wsaqqa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ وليد عبدالقادر محمود السقا

 rjaradat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك رشيد عبدالكريم رشيد جرادات

 sanaa.owdat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك سناء عبدالرؤوف خلف عودات

 talalmom@yu.edu.jo دكتوراه مشاركاستاذ  طالل محمد احمد المومني

 maltamimi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمود حامد محمود التميمي

 nazem@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك نازم منصور نهار الردايده

 abd_rawabdeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبداهلل مصطفى محمد الروابده

 mohammad.alqudah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد القضاهمحمد احمد محمد 

 a.alzoubi@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبير اسماعيل عبد الحميد الزعبي

 abeer.h@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبير عبدالجبار علي الحمد

 muhammadaaj@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد عبدالرحمن محمد خواجه

 adeeb@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس اديب سلطان محمد الطعاني

 quran@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس امجد خليل عايش القرعان

 jnazal@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس جمال صبحي سعيد نزال

 hussienh@yu.edu.jo بكالوريوس مساعد تدريس حسين محمد عرقوب الشريده
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 امو المماااي الخدمية العلمية

وذلكللحاجةلتوفيرمظلةأكاديميةوإداريةتعنىبطرحمجموعةمن،2017أنشممممماقسممممممالمسممممماقاتالخدميةالعلميةعام

وهواليمنحأية،والتيتعرفبمتطلباتالجامعةاالختيارية.وتحتضمممممنكليةالعلومهذاالقسمممممم،المسممممماقاتالخدميةالعلمية

بماينسممجممع،ختياريةإلدرجةعلميةفيأيمنالتخصممصمماتاألكاديمية.أالأنهيقومبطرحوتدريسعددمنالمسمماقاتا

وبمايتناسمممممبمعمعايير،الخططالدراسممممميةللتخصمممممصممممماتاألكاديميةالمختلفةلمرحلةالبكالوريوسفيجامعةاليرموك

 االعتماداألكاديميللجامعاتفياألردن.

 

 

SSC.dept@yu.edu.jo

2301فرعي0096227211111هاتف


 

 

 

 المماااي الخدمية العلمية عضا  اي ة التدريس تي امو 

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 a.batainh@yu.edu.jo ماجستير مدرس احمد عبدالهادي علي البطاينه

 osama@yu.edu.jo ماجستير مدرس اسامه محمود محمد ابو عباس

 eqdamh@yu.edu.jo ماجستير مدرس اقدام يوسف علي الهامي

 sawsan_n@yu.edu.jo ماجستير مدرس سوسن محمدتوفيق بركات نصير

 abeer.bataineh@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبير فايز ذيب البطاينه

 linaq@yu.edu.jo ماجستير مدرس لينا نواف مفلح القرعان

 

 

 

  

mailto:SSC.dept@yu.edu.jo
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 اآلداب ةــكلي

متحعمسمّمىيكّلّيةالعلومواآلدابيوضمّمعآنذاكتخصّمصمات1976ُأنشمئعكّلّيةاآلدابمعتأسميسجامعةاليرموكعام

وكانعنواتهاثالثدوائر،م1981فيالعلومواآلدابواالقتصمممادوالعلوماإلدارّية.ثّماسمممتقّلعبمسمممّمىيكّلّيةاآلدابيعام

والعلوماإلنسممممانّيةواالجتماعّية.واسممممُتحدثعفيهابعدذلكخمُسدوائر،واللغةاإلنجليزّيةوآدابها،هي:اللغةالعربّيةوآدابها

فيماسممممتقّرت1988واللغاتالحديثة.وفيعام،والتاريخ،والفنونالجميلة،والتربيةالرياضممممّية،هي:الصممممحافةواإلعالم

وقسم،وقسماللغاتالحديثة،وقسمالتاريخ،وقسماللغةاإلنجليزّيةوآدابها،الكّليةخمسةأقسامهي:قسماللغةالعربّيةوآدابها

.(الصحافةواإلعالم قبلأنيصبحالقسماألخيرفيمابعدكّلّيةمستقّلةباسمكّلّيةاإلعالم

وقسممماياللغاتالسممامّية،م1991االجتماعوالخدمةاالجتماعّيةيويالعلومالسممياسممّيةيعامثّماسممُتحدثفيالكّلّيةقسمممايعلم

ليصممممممبحفيالكّلّيةتسممممممعةأقسمممممممامتمنحدرجة،م2008وقسممممممميالترجمةيعام،م2000والشممممممرقّيةيويالجغرافيايعام

ماعداقسماللغاتالسامّية،ميعأقسامهاثّمتطّورتاألقسامبعدذلكوصارتتطرحبرنامجالماجستيرفيج،البكالوريوس

وتضممممالكليةالعديدمنالمختبرات،وقسممممالتاريخ،كماطرحعبرنامجالدكتوراهفيقسمممماللغةالعربّيةوآدابها،والشمممرقّية

،شرقيةمختبراللغاتالساميةوال،مختبرالترجمة،المتخصصةمثل:مختبرنظمالمعلوماتالجغرافيةواالستشعارعنبعد

.ومختبراللغةاالنجليزيةوآدابها

.وتضمالكليةالعديدمنالقاعاتالمزودةبكافةاألجهزةوالمستلزماتلعقددوراتوورشتدريبية

كماعقدتالعديدمناالّتفاقّيات،الكثيرمنالمؤتمراتوالندواتواللقاءاتالعلمّية،علىمدىتاريخهاالطويل،عقدتالكّلّية

.ةومذّكراتالتعاونمعالجامعاتالعربّيةوالدولّيةالثقافّي

ويصممممدرعنالجمعّية،وتعّدالكّلّيةمقرًّاللجمعّيةالعلمّيةلكّلّياتاآلدابفيالجامعاتاألعضمممماءفياّتحادالجامعاتالعربّية

ُنشمممرمنهاإلىاآلنخمسمممة،محّكمةمجّلةبعنوان:يمجّلةاّتحادالجامعاتالعربّيةلآلدابيوهيمجّلةعلمّيةنصمممفسمممنوّية

فيالعام2.15وارتفعالمعاملإلى،م2017فيعام2.0عشممممممرمجّلًدا.وقدحصمممممملععلىمعاملالتأثيرالعربّيوقدره

2018.

https://arts.yu.edu.jo

Art.fac@yu.edu.jo

2900فرعي0096227211111هاتف

 ا امام ا كاديمية

 قسماللغةالعربيةوآدابها •

 قسماللغهاالنجليزيهوادابها •

 قسمالتاريخ •

 قسماللغاتالحديثة •

 قسمعلماالجتماعوالخدمةاالجتماعية •

 قسمالعلومالسياسية •

 قسماللغاتالساميةوالشرقية •

 قسمالجغرافيا •

قسمالترجمة •

 

http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=2&Itemid=344
http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=3&Itemid=345
http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=4&Itemid=346
http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=5&Itemid=347
http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=7&Itemid=349
http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=6&Itemid=348
http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=8&Itemid=350
http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=9&Itemid=351
http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=10&Itemid=352
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 وهداب ا العربية اللغة امو

ضممممممنكليةاآلدابوقدتخرجالفوجاألولمنطلبة،1976أنشممممماقسمممممماللغةالعربيةوآدابهامعتأسممممميسالجامعةسمممممنة

مافتتحبرنامجالدراسممماتالعليالدرجةالماجسمممتيرفيتخصمممصمممينهما:1981وفيشمممباط،م1980سمممنةالبكالوريوسفيه

وقدنوقشفيالقسممممحتىاآلنالمئاتمنرسمممائلالماجسمممتيركانعباكورتهافيشمممباط،يواللغةوالنحوي،ياألدبوالنقدي

ونوقشعأولرسالةدكتوراهفيشهر،بوالنقدافتتحالقسمبرنامجالدكتوراهفيتخصصاألد1991م.وفيعام1983

.وقدأسسالقسم1998.وقدأقربرنامجدكتوراهاللغةوالنحووبرنامجالدكتوراهفياللغوياتالتطبيقيةفيعام1997بآ

الجامعةوالمعاهدعالقاتوثيقةمععددمناألقسمممممممامالمماثلةفيالجامعاتالعربيةواألجنبيةتوجعباتفاقياتالتعاونبين

 .العليافيماليزيا

بعقدمؤتمرالنقداألدبيكلسمممممنتينمرةفيرحابالجامعة.وعقدالمؤتمراألولفيالفترةمن1987يقومالقسمممممممنذعام

.مثمتواليعقدهذاالمؤتمر20-23/7/1987

اءاتالعلميةوالندواتداخلاألردنويشمممماركمعظمأعضمممماءهيئةالتدريسفيالقسمممممعلىنحونشممممطفيالمؤتمراتواللق

ببحوثتتصمممملبمحاورهذهالمؤتمراتواللقاءاتوالندواتفيجميعالفروعالمتصمممملةبتخصممممصاللغةالعربية،وخارجه

ويقومأسممماتذةالقسممممبتدريسمسممماقاتبرامجالدراسممماتالعلياواإلشمممرافعلىرسمممائلالماجسمممتيروالدكتوراهفي،وآدابها

يواللغةوالنحوي.،ورةبتخصصاتهاالمختلفة:ياألدبوالنقديالبرامجالمذك

 



Arabic.dept@yu.edu.jo

2731يفرع0096227211111هاتف
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 العربية اللغة امو تي ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

المتطلباتالتالية:تمنحدرجةالبكالوريوسفياآلدابمنقسماللغةالعربيةوآدابهابعدإتمام

 .ساعة(132 هوتخصصاللغةالعربيةفيالبكالوريوسدرجةعلىللحصولالمعتمدةالساعاتلعدداالدنىالحديكون

 وتشمل:ساعةمعتمدة27ويخصصلها:متطلباتالجامعة

 .(1جدولرقم ساعةمعتمدة(حسب12متطلباتاجبارية  .أ

 

 ساعةمعتمدةاجبارية(12اإلجبارية الجامعةمتطلبات:(1جدولرقم 

رمت 

 المماق

 راو

 المماق
 المتطلب سابه عدد الماعاي اسو المماق

AL 101 3 1لغةعربية  

El 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL 099 استدراكيإستدراكي–مهاراتلغةإنجليزية  

AL 099استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP 099استدراكيإستدراكي–مهاراتحاسوب  

 

 .ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقات15متطلباتاختيارية: .ب



ساعةمعتمدةاجبارية(15االختيارية الجامعةمتطلبات

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق الراو

 المماااي ان ما ية

1Hum101 3الثقافةاالعالمية 

2Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3Hum103 3االسالمفكروحضارة 

4Hum104 3الفنوالسلوك 

5Hum105 3اسهاماالردنفيالحضارةاالنسانية

6Hum106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاالنسانية

7Hum107 3حقوقاالنسان

8Hum108 3مهاراتالتفكير

9Hum109 3النظماإلسالمية 

10Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

 المماااي العلمية

1Sci101 3البيئةوالصحةالعامة

2Sci102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

3Sci1033للجميعاللياقةالبدنية

4Sci104 3مهاراتالتواصلالفعال

5Sci1053الطاقةالمتجددة

6Sci1063االدارةوتنميةالمجتمع

7Sci107 3البحثالعلمي
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 متطل اي كلية اآلدابالمبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريسفيكليةاآلدابوعددها21 ساعة معتمدة.

 ساعة معتمدة 21متطل اي الطلية: 

الكليةمتطلبات

 االجباري(

ساعةمعتمدة(15 



SOC 101)مدخلالىعلماالجتماع 

ENGL 105)مهاراتلغوية 

ARAB 107)فنالكتابةوالتعبير 

HISTORY 121)تاريخالحضارةالعربيةاالسالمية 

Sci 1082 مهاراتالحاسوب)

الكليةمتطلبات

االختياري

ساعاتمعتمدة(6 

يختارهاالطالبمناحدىالمجموعاتالتالية:

1.  ARAB 108; HIST 273A & 251; PS 101; PS 106 

2. TURK 108; PERS 101A; HEBR 101A  

3. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; ATAL 

110; KORE 110; CHIN 110 

4. ENGL 406 ; ENGL 354 

 
 

ساعة معتمدة 84:  متطل اي اليمو  

معتمدة ساعة 72: اوج ارية اليمو متطل اي  
 

 رمت المماق
راو 

 المماق
 المتطلب المابه اسو المماق

ARAB 211  المرفوعات1نحو)  

ARAB 220 الشعرالجاهلي  

ARAB 221 الشعراإلسالميواألموي ARAB220 

ARAB 222 النثرالعربيالقديم  

History 226 تاريخالمغربواألندلس  

ARAB 241 العروضواإليقاعالشعري  

ARAB 242 المكتبةالعربية  

ARAB 312  المنصوبات2نحو)ARAB211 

ARAB 313 الصرف 

ARAB 314 اللسانياتARAB312 

ARAB 320  1الشعرالعباسي) ARAB 221 

ARAB 331 النقدالقديم ARAB320 

History 332 تاريخالعربالحديث  

ARAB 410  التوابعوالمجروراتواألساليبالنحوية(3نحو ARAB 312 

ARAB 411 العربيةاللغةفقه  

ARAB 413  نحواألدوات4نحو) ARAB 331 

ARAB 420 الشعراألندلسيوالمغربي ARAB320 

ARAB 422  1الشعرالحديث) ARAB 320 

ARAB 424  1النثرالحديث) ARAB 320 

ARAB 425  2النثرالحديث) ARAB 424 

ARAB 426 األدبالمقارن ARAB 425 
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 رمت المماق
راو 

 المماق
 المتطلب المابه اسو المماق

ARAB 431 البالرةالعربية  

ARAB 432 النقدالحديث  

ARAB 440 البحثفياألدبواللغةمناهج  

 

 :التالية المماااي من الطالب يختاراا  معتمدة ساعاي  12:  انختيارية اليمو متطل اي

 المتطلب المابه اسو المماق راو المماق رمت المماق

ARAB 223 قضايااألدبالجاهلي  

ARAB 315 لغةساميةأوشرقية  

ARAB 316 المعجميةوالمصطلحية  

ARAB 321  2الشعرالعباسي)  ARAB320 

ARAB 322 أدبالفرقاإلسالمية  

ARAB 323 أدبالحروبالصليبية  

ARAB 332 علومالقرآنوالحديث  

ARAB 412 المدارسالنحوية  

ARAB 414  نحووظيفي5نحو)   

ARAB 415 كتابخاصفياللغةأوالنحو  

ARAB 416 بحثفياللغة  

ARAB 417 موضوعاتخاصة  

ARAB 421 النثراألندلسيوالمغربي ARAB 222 

ARAB 423  2الشعرالحديث)  ARAB422 

ARAB 427 أدبالعصورالمتتابعة  

ARAB 428 السردياتفياألدبالعربيالقديم  

ARAB 429 األدبالحديثفياألردن  

ARAB 434 البيانالقرآنيوالنبوي  
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 التدريس تي امو اللغة العربية وهداب ا عضا  اي ة 

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 amalnas@yu.edu.jo دكتوراه استاذ امل طاهر محمد نصير

 b.quttous@yu.edu.jo دكتوراه استاذ بسام موسى عبدالرحمن قطوس

 khalaf_kh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خلف خازر ملحم الخريشه

 sheikla@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خليل محمد خليل الشيخ خليل

 zazzubia@yu.edu.jo دكتوراه استاذ زياد صالح المحمود الزعبى

 aqtashabdul@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالحميد محمد سلمان االقطش

 abdalqader.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالقادر مرعي العلي بني بكر

 irramini@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عرسان حسين عرسان الرامينى

 fayezaref@yu.edu.jo دكتوراه استاذ فايز عارف سليمان القرعان

 safa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ فيصل ابراهيم رشيد صفا

 jaafrehm@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ماجد ياسين كريم الجعافره

 mdarabseh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمود محمد حسن درابسه

 Mukhaimar@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مخيمر صالح موسى يحيى

 rmousa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ موسى سامح ارشيد ربابعه

 haddadn@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نبيل يوسف صالح حداد

 yahya.a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ السالم عبابنةيحيى عطية 

 yousef.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ يوسف مسلم عبدالقادر ابوالعدوس

 shanwan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ يونس خيرو شنوان شديفات

 ahmad_d@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمد محمد ذيب ابودلو

 talafheh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك امجد عيسى قاسم طالفحه

 hamedk@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك حامد كساب عياط الحبيالن

 khalid.bnidomi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك خالد قاسم حسين بني دومي

 ahadrusi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك سالم مرعى حسين الهدروسى

 zmohammad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك االحمد الزعبىمحمد خالد 

 mahmoud.khresat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمود سالم عيسى خريسات

 hydr@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك مصطفى طاهر احمد الحيادره
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 وهداب ا او جليتية اللغة امو

علىتزويدطلبةالتخصممصبمسمماقاتفياللغة1976وآدابهامنذتأسمميسممهمعنشممأةالجامعةعامنجليزيةيقومقسممماللغةاإل

بة،االنجليزيةواللغوياتواألدباالنجليزيواألدباألمريكيواألدبالمقارنوالترجمةوالكتابة وفضممممممالعنإعدادطل

بةالجامعةمنخاللالتخصصالفرعيفيفإنالقسميخدمطل،التخصصللحصولعلىدرجتيالبكالوريوسوالماجستير

.اللغةاالنجليزية

ويحصمملالطالبفيأيمنهاعلى،فيالدراسمماتالعليااألولفياللغوياتوالثانيفياألدبوالنقديطرحالقسمممبرنامجين

اثالًثايطرحبرنامًج(سمماعةمعتمدةواجتيازامتحانشمماملأوكتابةأطروحة.وكانالقسممم33درجةالماجسممتيربعدإتمامه 

فيتخصصماجستيرالترجمةمنذأوائلالتسعيناتإلىحينانتقالهذاالتخصصإلىقسمالترجمةمنبدايةالعامالجامعي

2010/2011. 

عاألهدافالجامعةفيخدمةالمجتمعيساهمالقسممنذتأسيسهبالتعاونموتحقيًق،يعدهذاالقسممنأكبراألقسامفيالجامعة

مركزاالسممممممتشممممممماراتوخدمةالمجتمعفيإعدادوتطويروتدريسبرامجاللغةاالنجليزيةالتيينفذهاالمركزفياألردن

وقدرطعهذهالبرامجاحتياجاتقطاعاتالمهندسممينواألطباءوموظفيالبنوك،ولقطاعاتمختلفةحسممبالحاجةلكلمنها

.مالتعليمهمفيالخارجوفنييالشركاتوطلبةالمدارسوالراربينفيإك

،منضممنأنشمطةالقسممموسممثقافيتلقىفيهسملسملةمنالمحاضمراتتعكساهتماماتأعضماءالهيئةالتدريسميةوبحوثهم

اكذلككانيعقدالقسمممممؤتمًر،ويعقدالقسممممعددامنالندواتكمايتمعرضأفالموأشمممرطةفيديولروائعاألدباالنجليزي

.ينيدعىلهباحثونمنالجامعاتالعربيةوالغربيةفيحقولاللغةواألدبوالترجمةامرةكلعامعالمًي

أماخريجوالقسممنحملةالبكالوريوسوالماجستيرفهماآلنيشكلوننسبةكبيرةمنأعضاءهيئةالتدريس حملةدكتوراه

 .تكنولوجياوفيالدلفياوجداراومؤتةوماجستير(منمختلفالرتبفيمعظمالجامعاتاألردنيةوبخاصةالعلوموال



English.dept@yu.edu.jo

2631فرعي0096227211111هاتف
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 وهداب ا او جليتية اللغة امو تي ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة
 

تمنحدرجةالبكالوريسفياللغةاالنجليزيةوادابهابعداتمامالمتطلباتالتالية:

الشممممممروطالمنصمممممموصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريسفيجامعةاليرموكالصمممممممادرةبموجبنظاممنح .1

.1976لسنة76الدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم

(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها :الجامعـةمتطلبات .2

 علر النحو التالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها :متطل اي اج ارية . 

 متطلب سابه عدد الماعاي اسو المماق راو رمت المماق

AL 101 3 1لغةعربية  

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 عسكريةعلوم  

EL99استدراكيإستدراكي–مهاراتلغةإنجليزية  

AL99استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP99استدراكيإستدراكي–مهاراتحاسوب  

 

 

خارجكليتهفيأحدالمجاالت(سمممممماعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن15تخصممممممصلها : متطل اي اختيارية .ب

التالي:علىالنحو

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق الراو

 المماااي ان ما ية

1Hum101 3الثقافةاالعالمية 

2Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3Hum103 3االسالمفكروحضارة 

4Hum104 3الفنوالسلوك 

5Hum105 3اسهاماالردنفيالحضارةاالنسانية

6Hum106 3دراسةالثقافاتاالنسانيةمقدمةفي

7Hum107 3حقوقاالنسان

8Hum108 3مهاراتالتفكير

9Hum109 3النظماإلسالمية 

10Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

 المماااي العلمية

1Sci101 3البيئةوالصحةالعامة

2Sci102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

3Sci1033اللياقةالبدنيةللجميع

4Sci104 3مهاراتالتواصلالفعال

5Sci1053الطاقةالمتجددة

6Sci1063االدارةوتنميةالمجتمع

7Sci107 3البحثالعلمي
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 ساعة معتمدة. 21دابوعددهاالمبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريسفيكليةاآلدابمتطل اي كلية اآل .3

 ساعة معتمدة 21متطل اي الطلية: 

الطلية متطل اي 

 )انج ارق(

 ساعة معتمدة( 15)

 

SOC 101)مدخلالىعلماالجتماع 

ENGL 105)مهاراتلغوية 

ARAB 107)فنالكتابةوالتعبير 

HISTORY 121)تاريخالحضارةالعربيةاالسالمية 

Sci 1082 مهاراتالحاسوب)

الطلية متطل اي 

 انختيارق

 ساعاي معتمدة( 6)

يختارهاالطالبمناحدىالمجموعاتالتالية:

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 

 



 )مماراي استراادية للطل ة(      Tracks--تيةاآلالممارايفيساعة معتمدة 75وهيانج ارية التخصص.متطلبات4

  Literary Appreciation (18 Cred.Hrs.)ساعةمعتمدة18:ويخصصلها. الت وق اندبيأ

  Literary Analysis (15 Crd. Hrs.)ساعةمعتمدة.15:ويخصصلهاالتحليل اندبي ب.

 Language Skills (18 Cred. Hrs.)ساعةمعتمدة.18:ويخصصلهاالم اراي اللغويةج.

 Linguistics (15 Cred. Hrs.)ساعةمعتمدة.15:ويخصصلهاايــــويــاللغد.

Cred. Hrs.)Supporting courses 9ساعاتمعتمدة 9:ويخصصلهامماااي مما دةهـ.

لالدبواللغةيختارهاالطالبمنمجموعةالمساقاتاالختياريةمعتمدة ايساع 9لهايخصصواختيارية متطل اي.5

. اللغويات(

 

 داب ا: همواد يطرح ا امو اللغة ان جليتية و

 دابمماق اج ارق لطل ة كلية اآل .1

Course 

Number 
Course Title Language # of Credit 

ENGL 105 مهاراتلغوية English 3 
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 وته الترتيب اآلتي:  ( ساعة معتمدة84) وة و اداب ا ويخصص لياللغة ان جليت بر امامتطل اي 



 ( ساعة معتمدة واي:75إج ارية )مماااي  . 
 

Course 

Number 
Course Title Pre-requisite Language 

# of 

Credit 

ENGL 101 قواعداللغةاالنجليزية  English 3 

ENGL 102 مهاراتالقراءة  English 3 

ENGL 103 مقدمةفياالدب  English 3 

ENGL 104 االستماعوالتحدث  English 3 

ENGL 106 مقدمةفيالقصةالقصيرة ENGL 103 English 3 

ENGL 203 اصواتاللغةاالنجليزية ENGL 101+102 English 3 

ENGL 204 الفقرةكتابة  ENGL 101+102 English 3 

ENGL 205  المقالةكتابة  ENGL 204 English 3 

ENGL 211  ماقبلالرومانسية1عرضلالدباالنجليزي)  ENGL 106+204 English 3 

ENGL 212  منذالرومانسية2عرضلالدباالنجليزي)  ENGL 211 English 3 

ENGL 213 عرضلالدباالمريكي ENGL 106 + 204 English 3 

ENGL 214 االدبالعالمي ENGL 106 + 204 English 3 

ENGL 220 صوتياتاللغةاالنجليزية ENGL 203 English 3 

ENGL 321 مقدمةفياللغويات ENGL 220 English 3 

ENGL 323 النحواالنجليزي ENGL 321 English 3 

ENGL 330 الكتابةعناالدب ENGL 106 + 205 English  

ENGL 331 النقداالدبي ENGL 212 + 213 English  

ENGL 354 مقدمةفيالدراساتالثقافية ENGL 212+214 English  

ENGL 406 كتابةبحثية ENGL 330 English  

ENGL 422 علمالصرففياالنجليزية ENGL 321 English  

ENGL 424 علمالداللةوالبراجماتية ENGL 321 English  

ENGL 432 دراساتفيالرواية ENGL 212+213 English  

ENGL 433 دراساتفيالدراما ENGL 212+213 English  

ENGL 434 دراساتفيالشعر ENGL 212+213 English  

ENGL 460 لغوياتتطبيقية ENGL 321 English  

ENGL 101 قواعداللغةاالنجليزية  English 3 

ENGL 102 مهاراتالقراءة  English 3 

ENGL 103 مقدمةفياالدب  English 3 

ENGL 104 االستماعوالتحدث  English 3 

Total 75 Credit Hour 
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 ( ساعة معتمدة مولعة كما يلي:9مماااي اختيارية )ب. 

 التالية:    دبمماااي ا يختاراا الطالب من  معتمدة ساعاي 6 .  1

# of Credit Language Pre-requisite Course Title Course 

Number 
3 English ENGL 212 عصرالنهضةالىعصراعادةالملكيةENGL 340 

3 English ENGL  212 العصراالوجستيالىالرومانسية ENGL 341 

3 English ENGL 212 االدبالفكتوريENGL 342 

3 English ENGL 211 + 214 االساطيرENGL 350 

3 English ENGL 213 1900االدباالمريكيمنذالبداياتوحتى ENGL 353 

3 English ENGL 330 االدبالمعاصر ENGL 451 

3 English ENGL 330 موضوعخاصفياالدب ENGL 452 

3 English ENGL 330 ادبمابعداالستعمار ENGL 455 

 

 التالية:  اللغة )اللغوياي(يختاراا الطالب من مماااي  معتمدة ساعاي 3 .2
 

Course 

Number 
Course Title Pre-requisite Language 

# of 

Credit 

ENGL 306 قواعداللغةاالنجليزيةالمتقدمة ENGL 101+ 205 English 3 

ENGL 325 تاريخاللغةاالنجليزية ENGL 321 English 3 

ENGL 326 اللغوياتاالجتماعية ENGL 321 English 3

ENGL 427 اللغوياتالنفسية ENGL 321 English 3 

ENGL 428 موضوعخاصفياللغة ENGL 321 English 3 

ENGL 461 تدريساللغةاالنجليزيةلغيرالناطقينبها ENGL 321 English 3 
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 ان جليتية وهداب ا عضا  اي ة التدريس تي امو اللغة 

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 rsaljarrah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ رشيد سليم المفلح الجراح

 fadia@yu.edu.jo دكتوراه استاذ فادية فايز احمد السيوفي

 fawaz_m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ فواز محمد الراشد العبدالحق

 lkhammad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نايف حمادلمياء خليل 

 m_ajlouny@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد خالد محمد العجلوني

 mshorafat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد عوده مرعى الشرفات

 mwardat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمود حسين صالح وردات

 nasser@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ناصر يوسف محمد الحسن

 yfbader@yu.edu.jo دكتوراه استاذ يوسف فرحان عبداهلل بدر

 ibrahimda@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ابراهيم عبداهلل السالم داود

 osama.omari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك اسامه محمود محمد عمري

 hobeidat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك حسين على فالح عبيدات

 susanne.ramadan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك سوزان محمدسعيد عبداهلل الرمضان

 drsakash@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك صياح محمد النايف العكش

 ghada.s@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك غاده سليمان عيسى سعسع

 fatin@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ابوهاللفاتن عوض مصطفى 

 lutfi_a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك لطفي احمد محمد ابوالهيجاء

 rawashdah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد احمد محمد رواشده

 badarin@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد ناصر خليف البدارين

 hanakhasawneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك خصاونههنا فايز سليم 

 aya-aka@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ايه وليد فياض عكاوي

 dagamseh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبداهلل محمد الفي الدقامسه

 aziz@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عزيز صبحي محمد جابر

 shawashreh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد الشواشرهعقاب يوسف جبر 

 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 استاذ مساعد مجدي ضيف اهلل عقله ابودلبوح

 nancy.d@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نانسي حابس شاكر الدغمي

 sawsand@yu.edu.jo ماجستير مدرس سوسن احمد جبر الدرايسه

 mariam@yu.edu.jo ماجستير مدرس مريم محمد عبدالعزيز المومني

 naila@yu.edu.jo ماجستير مدرس نائله محمد الحمد العبداهلل
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 خــالتاري وـام

،وبدأمنذتأسمميسممهبمنحدرجةالبكالوريوسفيالتاريخ،م1983/1984تأسممسعام،أحداألقسمماماألكاديميةفيكليةاآلداب

 :مفيتخصصي1987/1988ثمبدأبمنحدرجةالماجستيرفيمطلعالعامالدراسي

 .التاريخاإلسالميوالحضارةاإلسالمية •

 .التاريخالحديثوالمعاصر •

مومنحدرجةالدكتوراهفي2000/2001ثمأنشابرنامجالدكتوراهفيالقسمفيالفصلالدراسياألولمنالعامالدراسي

 :تخصصيالفلسفةفي

 .التاريخاإلسالميوالحضارةاإلسالمية •

 .التاريخالحديثوالمعاصر •



History.dept@yu.edu.jo

2355فرعي0096227211111هاتف
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 التاريخ امو تي ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

قسمالتاريخبعدإتمامالمتطلباتاآلتية:تمنحدرجةالبكالوريوسفياآلدابفي

.الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكالصادرةبموجبنظاممنحالدرجات1

.1976لسنة76العلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم

 2.متطلباتالجامعةعددها27ساعةمعتمدةحسبقرارمجلسالتعليمالعالي.

 3.متطلباتكليةاآلدابعددها21ساعةمعتمدةتحددهاالجامعة.

علىالنحوالتالي:ساعةمعتمدة84.متطلباتالتخصصوهي4

 ساعةمعتمدةفيالمجاالتالمعرفيةاآلتية:75مساقاتقسمإجباريةويخصصلها -أ

a) ساعةمعتمدة.12مجالالتاريخالقديمويخصصله 

b) ساعةمعتمدة.30مجالالتاريخاإلسالميويخصصله 

c) ساعةمعتمدة.24مجالالتاريخالحديثوالمعاصرويخصصله 

d) ساعاتمعتمدة.9مجالفلسفةومناهجالبحثفيالتاريخويخصصله 

 ساعاتمعتمدة.9مساقاتقسماختياريةويخصصلها -ب

 

ساعةمعتمدةوتشمل:(27تخصصلها متطل اي الجامعـة:

علىالنحوالتالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها :متطل اي اج ارية .1

 متطلب سابه عدد الماعاي اسو المماق راو رمت المماق

AL 101 3 1لغةعربية  

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL99استدراكيإستدراكي–إنجليزيةمهاراتلغة  

AL99استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP99استدراكيإستدراكي–مهاراتحاسوب  

 

 

خارجكليتهفيأحدالمجاالت(سمممممماعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن15تخصممممممصلها : متطل اي اختيارية .2

علىالنحوالتالي:

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق الراو

 المماااي ان ما ية

1Hum101 3الثقافةاالعالمية 

2Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3Hum103 3االسالمفكروحضارة 

4Hum104 3الفنوالسلوك 

5Hum105 3اسهاماالردنفيالحضارةاالنسانية
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 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق الراو

6Hum106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاالنسانية

7Hum107 3حقوقاالنسان

8Hum108 3مهاراتالتفكير

9Hum109 3النظماإلسالمية 

10Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

 المماااي العلمية

1Sci101 3البيئةوالصحةالعامة

2Sci102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

3Sci1033للجميعاللياقةالبدنية

4Sci104 3مهاراتالتواصلالفعال

5Sci1053الطاقةالمتجددة

6Sci1063االدارةوتنميةالمجتمع

7Sci107 3البحثالعلمي

 

 ساعة معتمدة. 21المبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريسفيكليةاآلدابوعددهامتطل اي كلية اآلداب

 ساعة معتمدة 21متطل اي الطلية: 

الكليةمتطلبات

 االجباري(

ساعةمعتمدة(15 



SOC 101)مدخلالىعلماالجتماع 

ENGL 105)مهاراتلغوية 

ARAB 107)فنالكتابةوالتعبير 

HISTORY 121)تاريخالحضارةالعربيةاالسالمية 

Sci 1082 مهاراتالحاسوب)

الكليةمتطلبات

االختياري

ساعاتمعتمدة(6 

 يختاراا الطالب من احدى المجموعاي التالية:

1.  ARAB 108; HISTORY 229; HISTORY 231; PS 101; PS106; 

GEO 100 

2. TURK 101; PER 111; HEB 111  

3. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; ITAL110; 

KORE 110; CHIN 110 

 



 ساعة معتمدة 48متطل اي اليمو للتخصص المنفرد:  

 ساعة معتمدة 57متطل اي اليمو اوج ارية : 
ساعاي معتمدة   9متطل اي اليمو انختيارية: 

 المماااي التاليةيختاراا الطالب من 

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

المتطلب 

 المابه

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

hist 141 مدخللدراسةالتاريخ  hist 227 تاريخاألردنوفلسطينفي

 العصراإلسالمي

Hist 111 تاريخالشرقاألدنىالقديم  hist 228 األندلسالحضارةالعربيةفي 

Hist 112 تاريخاليونانوالعصر

 الهلينستي

 hist 325 موضوعخاصفيالتاريخ

 اإلسالمي

Hist 113 تاريخالرومان  hist 333 تاريخايرانوتركياالمعاصر 

Hist 114 تاريخالعربقبلاإلسالم  hist 421 موضوعخاصفيالفكر

  التاريخيمنهجالبحث Hist 142 اإلسالمي

Hist 221 تاريخصدراإلسالم عصر

 الرسولوالخلفاءالراشدين(

 hist 437 موضوعخاصفيتاريخ

 األردنالحديثوالمعاصر

Hist 222 تاريخالدولةاألموية Hist 221 hist 438 
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 ساعة معتمدة 48متطل اي اليمو للتخصص المنفرد:  

 ساعة معتمدة 57متطل اي اليمو اوج ارية : 
ساعاي معتمدة   9متطل اي اليمو انختيارية: 

 المماااي التاليةيختاراا الطالب من 

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

المتطلب 

 المابه

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

Hist 223  1تاريخالدولةالعباسية) Hist 222 موضوعخاصفيالتاريخ

 الحديثوالمعاصر

hist 439 تاريخالوالياتالمتحدة

 األمريكية
Hist 224  2تاريخالدولةالعباسية) Hist 223 

Hist 225 الفرقاإلسالمية  hist 444 فلسفةالتاريخ 

Hist 226 تاريخالمغربواألندلس     

Hist 321 تاريخالدولةالفاطمية  

Hist 322 العصورتاريخأوروبافي

 الوسطى

    

Hist 323 الغزوالفرنجيوالمغوليللعالم

 اإلسالمي

    

Hist 324 تاريخاأليوبيينوالمماليك     

Hist 331 تاريخالدولةالعثمانية Hist 324    

Hist 332 تاريخالعربالحديث     

Hist 431 تاريخالعالمالحديث     

Hist 432 العربالمعاصرتاريخ Hist 332    

Hist 433 تاريخالخليجالعربيالحديث

 والمعاصر

    

Hist 434 تاريخاألردنالحديث

 والمعاصر

    

Hist 435 القضيةالفلسطينية     

Hist 436 تاريخالعالمالمعاصر Hist 431    

hist 443 مشروعتخرج Hist 142    
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 التدريس تي امو التاريخ عضا  اي ة 

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 jawarneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد محمد محمود الجوارنه

 kharabsheh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ سليمان عبدالعبداهلل   الخرابشة

 n.jubran@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نعمان محمود احمد جبران

 thabet@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ثابت غازي بدر العمري

 jber@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك جبر محمد مذيب الخطيب

 abdalmoiz.b@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبد المعز عصري محمد بني عيسى

 shamomar@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عمر صالح علي العمري

 fayzeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك فايزة عبدالرحمن محمد حجازي

 m.banisalamah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد عبدالرحمن نايل بني سالمه

 moh.anagreh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد محمود خلف عناقره

 mudar.t@yu.edu.jo دكتوراه مشاركاستاذ  مضر عدنان صالح طلفاح

 waleed_j@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك وليد صبحي سليم العريض

 raed.hayajneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رائد احمد ياسين هياجنه

 m.almazawdah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد علي سماره المزاوده

 alyaekoub@yu.edu.jo ماجستير مدرس اليعقوب المساعدهمحمد احمدسليم 
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 الحديوة اللغاي امـــــــو

المؤهلينفياللغةالفرنسيةوفيتخصصاتمتلبيةحاجاتالمجتمعاألردنيمن84/1985أنشىءقسماللغاتالحديثةعام

اسممممتجابةوتلبيةلحاجاتطلبةلكلياتاألخرىفيالجامعةوالروسمممميةمسمممماندةفياللغاتاألسممممبانيةواإليطاليةواأللمانية

.لدراسةبعضاللغاتاألجنبية

كذلكيسمحلطلبةالقسمبالتفريعفيفياللغةالفرنسية.اوآخرمنفرًدارئيسيًايقدمالقسمفيإطارخطتهالدراسيةتخصصً

الترجمةوفيأقسممممامكليةالصممممحافةواالعالم.كمايسمممممحلطلبةالعديدمن،اللغةاإلنجليزية،األقسممممامالتالية:اللغةالعربية

األقسممماماألخرىبالتفريعفيقسمممماللغاتالحديثة.كمايطرحالقسمممممسممماقاتفياللغاتااليطاليةوالروسممميةواأللمانيةو

تالفتخصمممصممماتهمالتعرفإلىلغاتالكوريةوالصمممينيةكمتطلباتجامعةوكليةاختياريةكييتيحلطلبةالجامعةعلىاخ

.وثقافاتجديدة

 -:2018/2019استحداثثالثمساراتجديدةفيالقسموتماعتمادهاوالعملبهاعلىبدايةالفصلالدراسيالثانيوتّم

.نجليزيةإلغة-سبانيةإلغة .1

.نجليزيةإلغة-لغةألمانية .2

.نجليزيةإلغة-لغةفرنسية .3

وذلكبالتعاون2010/2011اللغةالفرنسيةابتداًءمنالفصلالثانيللعامالدراسي-برنامجماجستيرفياللغوياتتمافتتاح

لىتعزيزالتعاونمعالجامعاتإكماتمعقداتفاقيةمعالوكالةالجامعيةللفرانكوفونيةالتيتهدف،معجامعةنانعالفرنسمممية

.سطالفرانكوفونيةفيمنطقةالشرقاألو

كماينظمالقسمالعديد،الفرنسية2منالمنحلطلبةالبكالوريوسلقضاءفصلدراسيواحدفيجامعةليوناويقدمالقسمعدًد

مناألنشطةالثقافيةالالمنهجيةبالتعاونمععددمنالسفاراتاألجنبيةفياألردنوعلىرأسهاالسفارةالفرنسيةفيعمان

 .والتيتنظمفيشهرآذارمنكلعامأسبوعالفرانكوفونيةالذييزخربعددمناألنشطةاللغويةوالثقافيةالمتنوعة

 

Mlanguages.dept@yu.edu.jo

3360فرعي0096227211111هاتف
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 الفر مية اللغة /الحديوة اللغاي امو تي ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

لغةفرنسية/اللغاتالحديثةيكونالحداألدنىلعددالساعاتالمعتمدةللخطةالدراسيةلنيلدرجةالبكالوريوسفيتخصص

(ساعةمعتمدةموزعةعلىالمجاالتالمعرفيةكماحددتهاهيئةاالعتمادالخاصعلىالنحوالتالي:132 

(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها متطل اي الجامعـة: .1

 علر النحو التالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها :متطل اي اج ارية - 

 متطلب سابه عدد الماعاي المماقاسو  راو رمت المماق

AL 101 3 1لغةعربية  

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL99استدراكيإستدراكي–مهاراتلغةإنجليزية  

AL99استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP99استدراكيإستدراكي–مهاراتحاسوب  

 

خارجكليتهفيأحدالمجاالت(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن15تخصصلها  :متطل اي اختيارية -ب

علىالنحوالتالي:

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق الراو

 المماااي ان ما ية

1Hum101 3الثقافةاالعالمية 

2Hum102 3واالنتماءالمواطنة 

3Hum103 3االسالمفكروحضارة 

4Hum104 3الفنوالسلوك 

5Hum105 3اسهاماالردنفيالحضارةاالنسانية

6Hum106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاالنسانية

7Hum107 3حقوقاالنسان

8Hum108 3مهاراتالتفكير

9Hum109 3النظماإلسالمية 

10Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

 المماااي العلمية

1Sci101 3البيئةوالصحةالعامة

2Sci102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

3Sci1033اللياقةالبدنيةللجميع

4Sci104 3مهاراتالتواصلالفعال

5Sci1053الطاقةالمتجددة

6Sci1063االدارةوتنميةالمجتمع

7Sci107 3البحثالعلمي
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 ساعة معتمدة. 21المبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريسفيكليةاآلدابوعددهامتطل اي كلية اآلداب .2

 ساعة معتمدة 21متطل اي الطلية: 

الكليةمتطلبات

 االجباري(

ساعةمعتمدة(15 



SOC 101)مدخلالىعلماالجتماع 

ENGL 105)مهاراتلغوية 

ARAB 107)فنالكتابةوالتعبير 

HISTORY 121)تاريخالحضارةالعربيةاالسالمية 

Sci 1082 مهاراتالحاسوب)

الكليةمتطلبات

االختياري

ساعاتمعتمدة(6 

يختارهاالطالبمناحدىالمجموعاتالتالية:

1.  ARAB 108; HISTORY 229; HISTORY 231; PS 101; PS106; 

GEO 100 

2. TURK 101; PER 111; HEB 111  

3. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; ITAL110; 

KORE 110; CHIN 110 

 






 ( ساعة معتمدة و تشمل:84متطل اي اليمو: يخصص ل ا ) .3

 .معتمدةساعة63المجاالتالنظريةاألساسيةاإلجبارية: -أ

 .ساعةمعتمدة12المجاالتالمساندةاإلجبارية: -ب

 .ساعاتمعتمدة9المتطلباتاإلختيارية: -ت

 

 ساعة معتمدة 75=  12+ 63 ون: متطل اي اليمو اوج ارية )المجاني النظرية ا ساسية + المجاني المما دة(:  

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة
 م حظاي المتطلب المابه

FREN 111  اليوجد 6 (1مساقمكثففياللغةالفرنسية 
تمتغييرالترميز

 والترقيم

FREN 112  6 (2مساقمكثففياللغةالفرنسية FREN 111 
تمتغييرالترميز

 والترقيم

FREN 213  3 (1التعبيرالكتابي FREN 112 
تمتغييرالترميز

 والتسميةوالترقيم

FREN 214  3 (1التعبيراللفظي FREN 112 
تمتغييرالترميز

 والترقيموالتسمية

FREN 215  3 (2التعبيرالكتابي FREN 213 
تمتغييرالترميز

 والترقيموالتسمية

FREN 216  3 (2التعبيراللفظي FREN 214 
تمتغييرالترميز

 والترقيموالتسمية

FREN 221 3 االستيعابالكتابي 
FREN 214 + 

FREN 215 

تمتغييرالترميز

 والترقيموالتسمية

FREN 231 3 قواعداللغةالفرنسية 
FREN 215 + 

FREN 216 

تمتغييرالترميز

 والترقيموالتسمية

FREN 232 3 صوتياتاللغةالفرنسية 
FREN 215 + 

FREN 216 

تمتغييرالترميز

 والترقيم

FREN 241 3 مدخلعاملألدبالفرنسي 
FREN 215 + 

FREN 216 

تمتغييرالترميز

 والترقيموالتسمية

FREN 271  3 (1الحضارةالفرنسية 
FREN 215 + 

FREN 216 

تمتغييرالترميز

 والترقيموالتسمية
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رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة
 م حظاي المتطلب المابه

FREN 323 3 االستيعابالشفهي FREN 216 
تمتغييرالترميز

 والترقيموالتسمية

FREN 334 3 لغوياتمقارنة FREN 231 
تمتغييرالترميز

 والترقيم

FREN 342 3 تاريخاألدبالفرنسي FREN 241 مساقجديد 

FREN 345 3 تحليلالروايةالفرنسية FREN 241 
تمتغييرالترميز

 والترقيم

FREN 351  3 (1ترجمة FREN 231 
تمتغييرالترميز

 والترقيموالتسمية

FREN 361 3 الفرنسيةفيمجالالسياحة FREN 271 
تمتغييرالترميز

 والترقيم

FREN 362 3 أساليبتدريساللغةالفرنسية FREN 271 
تمتغييرالترميز

 والترقيموالتسمية

FREN 373  3 (2الحضارةالفرنسية FREN 271 مساقجديد 

FREN 439 3 اللغوياتوعلمالمعاني FREN 334 
مساقينتمدمج

 فيمساقواحد

FREN 447 3 تحليلالشعرالفرنسي FREN 241 
تمتغييرالترميز

 والترقيم

FREN 453  3 (2ترجمة FREN 351 
تمتغييرالترميز

 والترقيموالتسمية

FREN 465 3 الفرنسيةفيمجالالتعليم FREN 362 مساقجديد 

 

 

    ساعاي معتمدة يختاراا الطالب من بين المماااي التالية: 9ثا يا: متطل اي اليمو اوختيارية: 

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة
 م حظاي المتطلب المابه

FREN 233 3 القواعدالمتقدمةللغةالفرنسية FREN 215 
تمتغييرالترميز

 والترقيموالتسمية

FREN 335 3 اللغوياتاإلجتماعية FREN 231 
تمتغييرالترميز

 والترقيم

FREN 363 3 اللغةالفرنسيةألهدافجامعية FREN 231 مساقجديد 

FREN 372 
دراسةنصوصفيالتاريخ

 والحضارة
3 FREN 271 

تمتغييرالترميز

 والترقيم

FREN 452 3 استخدامالحاسبفيمجالالترجمة FREN 351 مساقجديد 

FREN 454 3 مجالالسياحةواإلعالمالترجمةفي FREN 351 مساقجديد 

FREN 466 3 الفرنسيةكلغةأعمال 
FREN 221 + 

FREN 231 

تمتغييرالترميز

 والترقيم

FREN 467 
تكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت

 وتعليماللغةالفرنسية
3 FREN 362 مساقجديد 
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 الحديوة عضا  اي ة التدريس تي امو اللغاي 


 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 elierabadi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ايلي عيسى سليم الربضي

 rehail@yu.edu.jo دكتوراه استاذ حسين عبداهلل محمود الرحيل

 malali@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمود يوسف الصالح العلي

 ranakand@yu.edu.jo دكتوراه مشاركاستاذ  رنا حسن يوسف قنديل

 rihamja@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك رهام محمد حسن جرادات

 batoul@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد بتول مجاهد شوكت المحيسن

 mona.b@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد منى عاطف محمد بني بكر

 mounsef@yu.edu.jo ثالثة()حلقة  دكتوراه مدرس فاديا فواد  منصف

 Ibrahim.shaboul@yu.edu.jo ماجستير مدرس ابراهيم عبداهلل حسين الشبول

 khalid.yones@yu.edu.jo ماجستير مدرس خالد فاروق ابراهيم يونس

 safazayed@yu.edu.jo ماجستير مدرس صفاء محمد قاسم زايد

 nadas@yu.edu.jo ماجستير مدرس ندى صالح صالح الناصر
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 انجتماعية والخدمة انجتماع علو امو

لمنحدرجةالبكالوريوسفيعلماالجتماع.ويهدفالقسمممم1991/1992تأسمممسقسممممعلماالجتماعفيبدايةالعامالجامعي

،بالمعرفةالنظريةوالعمليةإلىإعدادالباحثيناالجتماعيينوالمرشممممدينواألخصممممائييناالجتماعيينمنخاللتزويدالطلبة

البدءتّم2001/2002وفيالعامالجامعي،وهوماتحتاجهمختلفالمؤسممممممسممممممماتاالجتماعيةوالمجتمعالمحليبوجهعام

حيثتخرجمنالقسمممممممالعديدمنالطلبةاألردنيينوالعربالذيندرسممممممواقضممممممايا،ببرنامجالماجسممممممتيرفيعلماالجتماع

 .ومشكالتمجتمعاتنا

تعديلاسممممالقسمممموتحديث2006/2007لمواكبةحاجةالمجتمعمنالمؤهلينفيالخدمةاالجتماعيةتمفيالعامالجامعيو

والتخصممممممصالفرعيفيعلماالجتماعأوالخدمة،خطتهلمنحدرجةالبكالوريوسفيعلماالجتماعوالخدمةاالجتماعية

 .رإلضافةتخصصماجستيرفيالخدمةاالجتماعيةكماينويالقسمتعديلخطةالماجستي،االجتماعية

سةالعديدمنالظواهروالمشكالتاالجتماعية ومشاركتهمفيخدمة،ويسهمأعضاءالقسمفيالبحثالعلميمنخاللدرا

المجتمععنطريقعقدالندواتوالمحاضممراتالمنهجيةوالالمنهجيةوالمشمماركةفياللجانالمجتمعيةوتقديماالسممتشممارات

 .والتنبؤبالمشكالتالمستقبليةلتفاديهاوحلها،االتيتساهمفيحلالمشكالتالتييواجههاالمجتمعاألردنيحاضًر



Sociology.dept@yu.edu.jo

3663فرعي0096227211111هاتف


  

mailto:Sociology.dept@yu.edu.jo
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 انجتماعية والخدمة انجتماع علو تخصص ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

تمنحدرجةالبكالوريوسفيقسمعلماالجتماعوالخدمةاإلجتماعيةبعدإتمامالمتطلباتالتالية:

الصادر1989لسنه2الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم .1

 .1976(لسنه76بموجبنظاممنحالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم 



(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها متطل اي الجامعـة: .2

 علر النحو التالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها :متطل اي اج ارية - 

 متطلب سابه عدد الماعاي اسو المماق راو رمت المماق

AL 101 3 1لغةعربية  

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL99استدراكيإستدراكي–مهاراتلغةإنجليزية  

AL99استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP99استدراكيإستدراكي–مهاراتحاسوب  

 

خارجكليتهفيأحدالمجاالت(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن15تخصصلها  :متطل اي اختيارية -ب

علىالنحوالتالي:

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق الراو

 ان ما يةالمماااي 

1Hum101 3الثقافةاالعالمية 

2Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3Hum103 3االسالمفكروحضارة 

4Hum104 3الفنوالسلوك 

5Hum105 3اسهاماالردنفيالحضارةاالنسانية

6Hum106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاالنسانية

7Hum107 3حقوقاالنسان

8Hum108 3مهاراتالتفكير

9Hum109 3النظماإلسالمية 

10Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

 المماااي العلمية

1Sci101 3البيئةوالصحةالعامة

2Sci102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

3Sci1033اللياقةالبدنيةللجميع

4Sci104 3التواصلالفعالمهارات

5Sci1053الطاقةالمتجددة

6Sci1063االدارةوتنميةالمجتمع

7Sci107 3البحثالعلمي
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 ساعة معتمدة. 21المبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريسفيكليةاآلدابوعددهامتطل اي كلية اآلداب .3

 ساعة معتمدة 21متطل اي الطلية: 

 الطلية )انج ارق(متطل اي 

 ساعة معتمدة( 15)

 

SOC 101)مدخلالىعلماالجتماع 

ENGL 105)مهاراتلغوية 

ARAB 107)فنالكتابةوالتعبير 

HISTORY 121)تاريخالحضارةالعربيةاالسالمية 

Sci 1082 مهاراتالحاسوب)

 الطلية انختيارقمتطل اي 

 ساعاي معتمدة( 6)

يختارهاالطالبمناحدىالمجموعاتالتالية:

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 

 

 

 ساعةمعتمدة:84ويخصصلهامتطل اي اليمو .4



 المجموع انختيارق انج ارق 

691584المنفرد

511263الرئيسي

21-21الفرعي

 

 

 انجتماع والخدمة انجتماعية:مدلول راو العشراي تي امو 

 علماالجتماععام صــفر

 هياكلونظماجتماعية 1

 نظرية 2

 مناهج 3

 خدمةاجتماعية 4

 مشكالتودفاعاجتماعي 5

 سكان 6

 ثقافة 7

 فلسفة 8

 تدريبميداني 9
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 .ساعة معتمدة 84ون: متطل اي التخصص المنفرد و يخصص ل ا  

ساعة اي: 69متطل اي إج ارية ويخصص ل ا . 1

 الماعاي المعتمدة اســــــو المماق راو المماق رمت المماق

soc 102 3 دراساتفيالمجتمعاالردني 

soc 1123بناءونظمالمجتمع

soc 214 3 علمالنفساالجتماعي 

soc 216 3 علماالجتماعاألسري 

soc 222 3 العربالفكراالجتماعيعند 

soc 225 3 النظريةاالجتماعية 

soc 231 3 مناهجالبحثفيعلماالجتماع 

soc 241 3 مقدمةفيالخدمةاالجتماعية 

soc 256 3 المشكالتاالجتماعية 

soc 261 3 علمالسكان 

soc 317 3 علماالجتماعالسياسي 

soc 318 3 التغيراالجتماعي 

soc 338 3 االجتماعياإلحصاء 

soc 346 3 الخدمةاالجتماعيةفيالمجالالمدرسي 

soc 347 3 خدمةالفرد 

soc 348 3 خدمةالجماعة 

soc 349 3 تنظيموتنميةالمجتمع 

soc 350 3 الخدمةاإلجتماعيةفيمجالالدفاعاإلجتماعي 

soc 419 3 نصوصإجتماعيةباللغةاإلنجليزيه 

Soc 442 3 االتصالفيالخدمةاالجتماعيةمهارات 

Soc 443 3 الخدمةاالجتماعيةلذوياالحتياجاتالخاصة 

Soc 448 3 علماالجتماعالطبي 

Soc 491 3 تدريبميداني 



ساعاي من  6ساعاي من المجموعة انولر و  9ساعة معتمدم بحيث يتو  15متطل اي اختيارية: ول ا .2

 لمجموعة الوا ية:ا

.ساعة معتمدم 9المجموعة ا ولر: خابة بعلو اوجتماع ويختار من ا الطالب    

 الماعاي المعتمدة اســـــو المماق راو المماق رمت المماق

soc 217 3 المجتمعاتالريفيةوالحضرية 

soc 321 3 علماجتماعالتنظيم 

soc 322 3 علماجتماعاألدب 

soc 371 3 الثقافةوالشخصية 

soc 377 3 العولمةوالثقافة 

soc 447 3 التخطيطوالتنميةاالجتماعية 
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 .ةساعة معتمد 6الطالب المجموعة الوا ية: الخابة بالخدمة اوجتماعية ويختار من ا 


 الماعاي المعتمدة اســــــــو المماق راو المماق رمت المماق

Soc 244 3 الخدمةاإلجتماعيةفيمجالرعايةالشباب 

Soc 246 3 الخدمةاإلجتماعيةللمسنين 

Soc 249 3 الخدمةاإلجتماعيةالعمالية 

Soc 341 3 إدارةالمؤسساتاالجتماعية 

Soc 342 3 الخدمةاإلجتماعيةفيالمجالاألسري 

Soc 351 3 الخدمةاإلجتماعيةفيالمجالالطبي 



 

 ساعة معتمدة وته الترتيب التالي: 63: التخصص الرئيمي: ويخصص لو اثا ي 

 :( ساعة معتمدة ممولة تي المماااي التالية51مماااي إج ارية: ول ا ) -1

 الماعاي المعتمدة ســـــــــو المماقا راو المماق رمت المماق

Soc 112 3 بناءونظمالمجتمع 

soc 214 3 علمالنفساالجتماعي 

Soc 216 3 علماإلجتماعاألسري 

Soc 225 3 النظريةاإلجتماعية 

Soc 231 3 مناهجالبحثفيعلماإلجتماع 

Soc 241 3 مقدمةفيالخدمةاإلجتماعية 

Soc 256 3 المشكالتاالجتماعية 

Soc 317 3 علماإلجتماعالسياسي 

Soc 318 3 التغيراإلجتماعي 

Soc 338 3 اإلحصاءاإلجتماعي 

Soc 347 3 خدمةالفرد 

soc 348 3 خدمةالجماعة 

soc 349 3 تنظيموتنميةالمجتمع 

soc 419 3 نصوصإجتماعيةباللغةاإلنجليزيه 

soc 443 3 اإلجتماعيةلذوياإلحتياجاتالخاصةالخدمة 

soc 448 3 علماالجتماعالطبي 

soc 491 3 تدريبميداني 



سالالالالالالالاعاي معتمدة من كل مجموعة من      6سالالالالالالالاعة معتمدة يختاراا الطالب بوااي         12ممالالالالالالالاااي إختيارية: ول ا     .2

 المجموعتين التاليتين:

 المماااي التالية::  ساعاي معتمدة من بين 6ولر المجموعة ا 

 الماعاي المعتمدة اسو المماق راو المماق رمت المماق

soc 102 3 دراساتفيالمجتمعاألردني 

soc 217 3 المجتمعاتالريفيةوالحضرية 

soc 321 3 علماجتماعالتنظيم 

soc 322 3 علماجتماعاألدب 

soc 371 3 الثقافةوالشخصية 

soc 421 3 االجتماعالمعرفهعلم 

soc 447 3 التخطيطوالتنميةاإلجتماعية 
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 ساعاي معتمدة يختاراا  الطالب من بين المماااي التالية: 6المجموعة الوا ية: 

 الماعاي المعتمدة اســــــــو المماق راو المماق رمت المماق

soc 244 3 الخدمةاالجتماعيةفيمجالرعايةالشباب 

soc 246 3 الخدمةاالجتماعيةللمسنين 

soc 249 3 الخدمةاإلجتماعيةالعمالية 

soc 341 3 إدارةالمؤسساتاالجتماعية 

soc 342 3 الخدمةاالجتماعيةفيالمجالاألسري 

soc 350 3 الخدمةاإلجتماعيةفيمجالالدفاعاالجتماعي 

soc 442 3 االجتماعيةمهاراتاالتصالفيالخدمة 



 

 ساعة معتمدم اي: 21ا: التخصص الفرعي تي علو انجتماع والخدمة انجتماعية ويخصص  لو ثالو 

 رمت المماق راو المماق اســــــــو المماق الماعاي المعتمدة

 soc 112 بناءونظمالمجتمع 3

 soc 225 النظريةاإلجتماعية 3

 soc 231 االجتماعمناهجالبحثفيعلم 3

 soc 241 مقدمةفيالخدمةاإلجتماعية 3

 soc 347 خدمةالفرد 3

 soc 348 خدمةالجماعة 3

 soc 349 تنظيموتنميةالمجتمع 3

 



 ترعي( ،رئيمي ،)منفرد توليي الماعاي المعتمدة للتخصص تي علو انجتماع والخدمة انجتماعية

 المجموع الماعاي انختيارية انج اريةالماعاي  المتطل اي

 27 6 21 متطلباتالجامعة

 21 6 15 متطلباتالكلية

    متطلباتالقسم

 84 15 69 أ.التخصصالمنفرد

 63 12 51 ب.التخصصالرئيسي

 21  21 التخصصالفرعيج.
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 انجتماعية.المماااي التي يطرح ا امو علو انجتماع والخدمة 

راو 

 المماق

رمت 

 المماق
 اســــــــو المماق

المتطلب  الماعاي المعتمدة

 المعتمد عملي  ظرق المابه

soc 317 3 - 3 علماالجتماعالسياسي  

soc 318 3 - 3 التغيراالجتماعي  

soc 321 3  3 علماجتماعالتنظيم  

soc 322 3 - 3 علماجتماعاألدب  

soc 338 3 - 3 اإلحصاءاالجتماعي  

soc 341 3  3 إدارةالمؤسساتاالجتماعية soc241 

soc 342 3 - 3 الخدمةاالجتماعيةفيالمجالاألسري soc241 

soc 346 3 - 3 الخدمةاالجتماعيةفيالمجالالمدرسي soc241 

soc 347 3 - 3 خدمةالفرد  

soc 348 3 - 3 خدمةالجماعة soc241 

soc 349 3 - 3 تنظيموتنميةالمجتمع soc241 

soc 350 3 - 3 الخدمةاالجتماعيةفيمجالالدفاعاالجتماعي soc241 

soc 351 3 - 3 الخدمةاالجتماعيةفيالمجالالطبي soc241 

soc 371 3 - 3 الثقافةوالشخصية  

soc 377 3  3 العولمةوالثقافة  

soc 412 3 - 3 المعرفةعلمإجتماع  

soc 419 3 - 3 نصوصإجتماعيةباللغةاإلنجليزيه  

soc 442 3 - 3 مهاراتاإلتصالفيالخدمةاإلجتماعية soc241 

soc 443 3 - 3 الخدمةاإلجتماعيةلذوياإلحتياجاتالخاصة soc241 

soc 447 3 - 3 التخطيطوالتنميةاإلجتماعية  

soc 448 3 - 3 اإلجتماعالطبيعلم  

soc 491 3 6  تدريبميداني soc241 
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  عضا  اي ة التدريس تي امو علو انجتماع والخدمة انجتماعية

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 khatatnih@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالخالق يوسف سليمان الختاتنه

 azizkhazali@yu.edu.jo دكتوراه استاذ اهلل خزعليعبدالعزيز على ضيف 

 muneer@yu.edu.jo دكتوراه استاذ منير عبداهلل سلمان كرادشه

 fayez.simadi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك فايز عبدالمجيد عبدالرحمن الصمادي

 mhorani@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد عبدالكريم محمد الحوراني

 ayat.n@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ايات جبريل جبر نشوان

 a.azzam@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبد الباسط عبداهلل قويطين العزام

 abdalah.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبداهلل محمد عبدالنبي قازان

 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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 المياسية العلوم امو

بعدأنكانع،1991/1992منذمطلعالعامالدراسممميامسمممتقًلاهوأحداألقسممماماألكاديميةفيكليةاآلدابوقدأنشممماقسممممً

شائهبمنحدرجةالبكالوريوس سانيةواالجتماعية.بدأالقسممنذإن مساقاتهتدرسكتخصصفرعيفيإطارقسمالعلوماإلن

سية سيا سياألول،فيالعلومال صادبدأبمنحدرجةالماجستيرفيتخصصدقيقهواالقت1999/2000ومنذالفصلالدرا

.كمايقدمالقسمتخصصافرعيافيالعلومالسياسيةلعددكبيرمنطلبـــةالكلياتواألقساماألخرىالدولي.

يتطلعقسمممالعلومالسممياسمميةللتميزفيجميعالمجاالتسممواءمنحيثنوعيةالمدرسممينأومنحيثنوعيةالطلبةوالخطط

،ويتطلعالقسمممإلىإنشمماءبرنامجدكتوراهفيالعلومالسممياسمميةليسممهمفيتحقيقأهدافالقسمممورؤيتهالمسممتقبلية،والبرامج

وبالنتيجةإعدادوتأهيلالطلبةللمساهمةوالمشاركةفيخدمةالشأنالعاموتطويرهوتحديدالمشكالتالتييواجههاوالبحث

 .عنحلوللها

. 

Political.dept@yu.edu.jo

2351فرعي0096227211111هاتف




  

mailto:Political.dept@yu.edu.jo
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 المياسية العلوم تي ال طالوريوس درجة علر للحصول الدراسية الخطة

تمنحدرجةالبكالوريوسفيقسمالعلومالسياسيةبعدإتمامالمتطلباتالتالية:

الصادر1989لسنه2درجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقمالشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنح .1

 .1976(لسنه76بموجبنظاممنحالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم 

(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها متطل اي الجامعـة: .2

 علر النحو التالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها :متطل اي اج ارية - 

 متطلب سابه عدد الماعاي اسو المماق راو المماقرمت 

AL 101 3 1لغةعربية  

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL99استدراكيإستدراكي–مهاراتلغةإنجليزية  

AL99استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP99استدراكيإستدراكي–مهاراتحاسوب  

 

خارجكليتهفيأحد(سمممممماعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن15تخصممممممصلها  :متطل اي اختيارية -ب

المجاالتعلىالنحوالتالي:

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق الراو

 المماااي ان ما ية

1Hum101 3الثقافةاالعالمية 

2Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3Hum103 3االسالمفكروحضارة 

4Hum104 3الفنوالسلوك 

5Hum105 3اسهاماالردنفيالحضارةاالنسانية

6Hum106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاالنسانية

7Hum107 3حقوقاالنسان

8Hum108 3مهاراتالتفكير

9Hum109 3النظماإلسالمية 

10Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

 المماااي العلمية

1Sci101 3البيئةوالصحةالعامة

2Sci102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

3Sci1033اللياقةالبدنيةللجميع

4Sci104 3مهاراتالتواصلالفعال

5Sci1053المتجددةالطاقة

6Sci1063االدارةوتنميةالمجتمع

7Sci107 3البحثالعلمي
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 ساعة معتمدة. 21المبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريسفيكليةاآلدابوعددهامتطل اي كلية اآلداب .3

 ساعة معتمدة 21متطل اي الطلية: 

 الطلية )انج ارق(متطل اي 

 معتمدة(ساعة  15)

 

SOC 101)مدخلالىعلماالجتماع 

ENGL 105)مهاراتلغوية 

ARAB 107)فنالكتابةوالتعبير 

HISTORY 121)تاريخالحضارةالعربيةاالسالمية 

Sci 1082 مهاراتالحاسوب)

 الطلية انختيارقمتطل اي 

 ساعاي معتمدة( 6)

المجموعاتالتالية:يختارهاالطالبمناحدى

1.  ARAB 108; HISTORY 229; HISTORY 231; PS 

101; PS106; GEO 100 

2. TURK 101; PER 111; HEB 111  

3. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; 

ITAL110; KORE 110; CHIN 110 

 

 
 ساعة معتمدة مولعة حمب التالي: 84متطل اي اليمو وبوااي  .4

 عدد ساعاي الفرعي عدد الماعاي انختيارية الماعاي انج اريةعدد  المتطل اي

 - ساعةمعتمدة18 ساعةمعتمدة66 التخصصالمنفرد

 ساعةمعتمدة21 ساعاتمعتمدة6 ساعةمعتمدة57 التخصصالرئيسي

 

 

 مدلول راو العشراي تي بر اما العلوم المياسية: 

 0 المساقاتاألساسية

 1 دوليةالعالقاتال

 2 الفكرالسياسيوالنظريةالسياسية

 3 دوليةالقضاياال

 4 النظموالمؤسساتالساسية

 

 

  ون: متطل اي اليمو اوج ارية 

 (9+57ساعة معتمدة ) 66التخصص المنفرد  .1

 .ساعة معتمدة 57الرئيمي التخصص  .2

 رمت المماق ورامو اسمالمساق عددالساعات المتطلب المابه

- 3 مقدمةفيالعلومالسياسية PS101 

 PS105 مقدمةفيالسياسةالمقارنة 3 -

- 3 مقدمةفيالعالقاتالدولية PS106 

PS106 3 العالقاتاالقتصاديةالدولية PS215 

PS 101 3 قديمووسيطفكرسياسي PS221 

PS106 3 القانونالدوليالعام PS232 

PS105 3 النظمالسياسيةالعربية PS241 

PS105 3 النظامالسياسياالردني PS242 

PS106 3 نظريةالسياسةالخارجية PS310 

PS106 3 واإلقليميةالمنظماتالدوليةالعالمية PS317 
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 رمت المماق ورامو اسمالمساق عددالساعات المتطلب المابه

PS232 3 النزاعاتالدولية PS319 

PS221 3 فكرسياسيحديثومعاصر PS321 

PS106 3 قضايادوليةمعاصرة PS332 

PS105 3 نظمسياسيةمقارنة PS341 

PS232 3 نظرياتالعالقاتالدولية PS410 

PS221 3 النظريةالسياسية PS421 

PS 101 3 مطالعاتسياسيةباللغةاالنجليزية PS425 

PS106 3 والمحاكاةفنالمفاوضات PS433 

PS106 3 دراساتاستراتيجيةوأمنية PS438 

 

 

 ساعاي معتمدة 9المواد المما دة للتخصص المنفرد  .3

رمت المماق 

 ورامو
 المتطلب المابه عدد الماعاي اسو المماق

PS225 3مناهجالبحثالعلميPS 101 

PS322 3 دراساتمتخصصةفيالقضيةالفلسطينيةPS 101 

PS444 3تحليلالسياسةالعامةPS105 

 

 

 :المماااي انختيارية: ثا ي ا

 للتخصص المنفرد يختاراا الطالب من مجموعتين ساعة معتمدة 18  .1

 ساعاي معتمدة للتخصص الرئيمييختاراا الطالب من مجموعتين 6 .2

 عدد الماعاي
 ساعاي معتمدة للتخصص المنفرد 9  ا ولر: المجموعة

 ساعاي معتمدة للتخصص الرئيمي 3

 PS222 علمالنفسالسياسي 3

 PS224 واإلسالميالفكرالسياسيالعربي 2

 PS322 متخصصةفيالقضيةالفلسطينيةدراسات 3

 PS325 حلقةبحثفيالتحليلالسياسي 3

 PS340 والسياسيةالبيروقراطيةوالتحوالتاالجتماعية 3

 PS343 النظماالنتخابية 3

 PS432 اإلنساندراساتمتقدمةفيحقوق 3

 PS442 التنميةالسياسيةوالتحديث 3

 PS443 إسرائيلنظامالحكمفي 3

 

 عدد الماعاي
 ساعاي معتمدة للتخصص المنفرد 9المجموعة الوا ية : 

 ساعاي معتمدة للتخصص الرئيمي 3

 PS211 أوسطيةدراساتشرق 3

 PS218 والتكتالتالدوليةاألحالف 3

 PS231 االقتصادالسياسي 3

 PS320 دراساتجيواستراتيجية 3

 PS339 القومياألمن 3

 PS412 دراساتمتقدمةفيالعالقاتالدولية 3

 PS415 إقليميةدراسات 3

 PS434 الصراعوالسالمإدارة 3

PS439 الدبلوماسيةوالقنصليةدراساتفي 3
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 :ساعة معتمدة 21ي ا وبوااترعي اتخصص ا: يطرح اليموثالو 

 ساعة معتمدة 21مماااي إج ارية 

 الماعاي اسو المماق رمت المماق

PS 101 3 مقدمةفيالعلومالسياسية 

PS 106 3 مقدمةفيالعالقاتالدولية 

PS 1063 مقدمةفيالسياسةالمقارنة 

PS 221 3فكرسياسيقديمووسيط

PS 242 3 النظامالسياسياألردني 

PS317 3 واإلقليميةالمنظماتالدوليةالعالمية

PS321 3 فكرسياسيحديثومعاصر 

 

 

 

 

 

  عضا  اي ة التدريس تي امو العلوم المياسية
 

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 mohammadtorki@yu.edu.jo دكتوراه استاذ سالمهمحمد تركي محمد بني 

 mohammadu@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد كنوش علوان الشرعه

 nizambarakat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نظام محمود عبدالرحمن بركات

 walid_a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ وليد سليم محمد عبدالحي

 khalid.edwan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك خالد عيسى محمد العدوان

 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

 wasfi.aqeel@yu.edu.jo دكتوراه مشاركاستاذ  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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 والشراية المامية اللغاي امو

ألهدافالكليةوطموحاتهافيتحصيلاوذلكاستكمالً،مضمنكليةاآلداب2000أنشىقسماللغاتالساميةوالشرقيةسنة

منهاعلىتوسيعبرامجهاخدمًةلطلبةالعلموالمجتمعاألردنياوحرصً،ومواكبةقضاياالعصرومستجداته،العلموالمعرفة

،ارئيسمممًياصمممصممًموالعربي.ويمنحالقسممممدرجةالبكالوريوسفياللغاتالسمممامية العبرية(واللغاتالشمممرقية الفارسمممية(تخ

ستكمااللطموحاتكليةاآلدابتمإنشاءبرنامجاللغةالتركيةوآدابهاابتداءً .بالتعاونمع2018/2017منالعامالجامعيوا

سمممممماعاتفياللغاتالمشممممممارإليهاكمتطلبكلية3المركزالثقافيالتركيفيعمان معهديونسإمرة(كمايطرحالقسممممممم

 :أهمها،وجاءإنشاءهذاالقسمألسبابكثيرة،ليةاآلدابإختياريلطلبةأقسامك

وذلكللتسممارعالكبيرالذييدورفيالسمماحةالعالميةعلىالصممعيد،ضممرورةمعرفةبعضاللغاتالسمماميةوالشممرقية •

 .العلميوالمعرفي

وليسمنالمعقولأنيظلمجتمعنافي،إنمعرفةلغاتاألقواماألخرىأصممبحمطلباحضممارياوسممياسممياواقتصمماديا •

 .منأىعندراسةهذهاللغات

وانيغذيمراكزالبحثبالخرجينوالكفاءاتالتي،أنيسممممممهممثلهذاالقسمممممممفيرفدالمجتمعبالكفاءاتوالقدرات  •

 .حوللغاتهذهالشعوبوثقافتهاواستراتيجياتها،ستقومبإجراءدراساتمتعددة

ميعطيكليةاآلدابميزةتنفردبهابينالجامعاتاألردنيةفيمنحدرجاتعلميةفيتخصصاتأنفتحمثلهذاالقس •

ولذافانهذااألمرقديقودفيالمسمممتقبلإلىفتحتخصمممصممماتفرعيةأخرىفي،لهاأهميتهافيالحاضمممروالمسمممتقبل

 .اللغاتالساميةوالشرقية

هفياألردنويرفداألردنوالمنطقةالعربيةبالخبراتالالزمةفيمجالويعدقسممماللغاتالسمماميةوالشممرقيةاألولمننوع

 اللغاتالعبريةوالفارسيةوالتركيةكبرامجرئيسية



Semitic.dept@yu.edu.jo

3360فرعي0096227211111هاتف
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 الع رية اللغة تخصص تي ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة
 

بعدإتمامالمتطلباتالتالية:للغةالعبريةالبكالوريوسفياتمنحدرجة

الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكالصادرةبموجبنظاممنح.1

.1976لسنة76الدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم

حسبقرارمجلسالتعليمالعالي.ساعة معتمدة  27عددهاو.متطلباتالجامعة2

ساعة معتمدة.  21اعددهو.متطلباتكليةاآلداب3

   علىالنحواآلتي:ساعة معتمدة 84.متطلباتالتخصصوهي4

 ساعة اختيارية. 12ساعة معتمدة إج ارية و  72التخصص المنفرد  - 

   ساعة تخصص ترعي يدرس ا من خارج اليمو. 21ساعة معتمدة اج ارية و 63التخصص الرئيس -ب

 

ساعةمعتمدةوتشمل:(27تخصصلها متطل اي الجامعـة:

 علر النحو التالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها :متطل اي اج ارية - 

 متطلب سابه عدد الماعاي اسو المماق راو رمت المماق

AL 101 3 1لغةعربية  

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL99استدراكيإستدراكي–إنجليزيةمهاراتلغة  

AL99استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP99استدراكيإستدراكي–مهاراتحاسوب  

 

خارجكليتهفيأحدالمجاالت(سمممممماعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن15تخصممممممصلها  :متطل اي اختيارية -ب

علىالنحوالتالي:

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق الراو

 المماااي ان ما ية

1Hum101 3الثقافةاالعالمية 

2Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3Hum103 3االسالمفكروحضارة 

4Hum104 3الفنوالسلوك 

5Hum105 3اسهاماالردنفيالحضارةاالنسانية

6Hum106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاالنسانية

7Hum107 3حقوقاالنسان

8Hum108 3مهاراتالتفكير

9Hum109 3النظماإلسالمية 

10Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

 المماااي العلمية

1Sci101 3البيئةوالصحةالعامة

2Sci102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع
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 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق الراو

3Sci1033للجميعاللياقةالبدنية

4Sci104 3مهاراتالتواصلالفعال

5Sci1053الطاقةالمتجددة

6Sci1063االدارةوتنميةالمجتمع

7Sci107 3البحثالعلمي

 
 

 ساعة معتمدة. 21المبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريسفيكليةاآلدابوعددهامتطل اي كلية اآلداب

 ساعة معتمدة 21متطل اي الطلية: 

 الطلية )انج ارق(متطل اي 

 ساعة معتمدة( 15)

 

SOC 101)مدخلالىعلماالجتماع 

ENGL 105)مهاراتلغوية 

ARAB 107)فنالكتابةوالتعبير 

HISTORY 121)تاريخالحضارةالعربيةاالسالمية 

Sci 1082 مهاراتالحاسوب)

 الطلية انختيارقمتطل اي 

 ساعاي معتمدة( 6)

 يختاراا الطالب من احدى المجموعاي التالية:

1.  ARAB 108; HISTORY 229; HISTORY 231; PS 101; 

PS106; GEO 100 

2. TURK 101; PER 111; HEB 111  

3. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; 

ITAL110; KORE 110; CHIN 110 

 

 

عبريةاللغةبرنامجالبكالوريوسفيالاللغاتالساميةوالشرقية/جدولتفسيرأرقامالعشراتفيمقرراتقسماللغات*
 

 التخصص الدايه  راام العشراي

يطرحهالقسملطلبةكليةاآلدابمساقعام1

المهاراتاللغوية2

الدراساتاللغويةوالصوتية4

الترجمة6

الدراساتالتاريخيةواألدبية8



 

 : متطل اي اليمو:اثالو 

(ساعةمعتمدةموزعةكمايأتي:84 التخصص المنفرد -

وهي:،(ساعةمعتمدة72 المماااي اوج ارية -أ

 ( ساعة69( بوااي )المنفردالتخصص)
 

الماعاي 

 المعتمدة

ممتوى 

 المماق
 لغة التدريس

المتطلب 

 المابه
 رمت المماق اسو المماق

 HEB121 مساقمكثففياللغةالعبرية - العربية أولى 6

 122HEB (1نصوصوتدريباتعبرية  HEB121 العبريةوالعربية أولى 3

 124HEB (1حوارومحادثةبالعبريةالحديثة  121HEB العبريةوالعربية أولى 3

 141HEB (1قواعداللغةالعبرية  121HEB العبريةوالعربية أولى 3

 225HEB (2نصوصوتدريباتعبرية  122HEB العبرية ثانية 3
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الماعاي 

 المعتمدة

ممتوى 

 المماق
 لغة التدريس

المتطلب 

 المابه
 رمت المماق اسو المماق

 226HEB (2حوارومحادثةبالعبريةالحديثة  HEB124 العبرية ثانية 3

 HEB242 (2قواعداللغةالعبرية  141HEB والعربيةالعبرية ثانية 3

 HEB243 النحو HEB242 العبرية ثانية 3

 ARAB244 نحوعام  العربية ثانية 3

 +HEB242 العبريةوالعربية ثانية 3

ARAB244 

 HEB261 الترجمةمنالعبريةإلىالعربية

HEB225 العبرية ثالثة 3 +

HEB242 

 327HEB (1التعبيرالكتابي 

 328HEB (2التعبيرالكتابي  327HEB العبرية ثالثة 3

 HEB344 العبريةالمحكية 261HEB العبرية ثالثة 3

 HEB345 اللسانيات 242HEB العبرية ثالثة 3

 HEB362 الترجمةمنالعربيةإلىالعبرية HEB261 العبريةوالعربية ثالثة 3

 HEB381 التوراتيةوالمشنائيةالعبرية HEB261 العبرية ثالثة 3

 HEB382 األدبالعبريفياألندلس HEB261 العبرية ثالثة 3

 HEB463 الترجمةألرراضخاصة HEB362 العبريةوالعربية رابعة 3

 HEB464 قضاياومشكالتفيالترجمة HEB362 العبريةوالعربية رابعة 3

 HEB483 الحديثفيأوروبااألدبالعبري HEB362 العبرية رابعة 3

 HEB484 األدبالعبريالحديثفيفلسطين HEB483 العبرية رابعة 3

 HEB485 األدبالعبريالمعاصر HEB484 العبرية رابعة 3

رابعة 3 HEB 484 العبرية القصةالعبريةالقصيرة HEB486 



 (ساعةمعتمدةيختارهاالطالبممايأتي:12 المماااي انختيارية -ب

 الماعاي

 المعتمدة

ممتوى 

 المماق
 التدريس لغة

 المتطلب

 المابه
 المماق رمت المماق اسو

HEB280 تاريخاللغةالعبرية HEB261 العربية ثانية 3

العبريةوالعربية ثانية 3 مبادئاللغةاآلرامية - HEB281

العبرية ثالثة 3 HEB 226 HEB329 (3حوارومحادثةبالعبريةالحديثة  

HEB العبرية ثالثة 3 344 علماللغةاالجتماعي  HEB347 

العبريةوالعربية رابعة 3 362 HEB الترجمةفيالمجاالتاألدبية HEB466

رابعة 3 HEB 484 العبرية الروايةالعبريةالمعاصرة HEB487 

رابعة 3 الشعرالعبريالمعاصر HEB 484 العبرية HEB488 

 

 

 :التخصص الرئيس -

 وهي:،(ساعةمعتمدة63 المماااي اوج ارية -أ

 الماعاي

 المعتمدة

ممتوى 

 المماق
 التدريس لغة

 المتطلب

 المابه
 المماق رمت المماق اسو

 HEB121 العبريةمساقمكثففياللغة - العربية أولى 6

والعربيةالعبرية أولى 3 HEB121  1نصوصوتدريباتعبرية) HEB122

(1حوارومحادثةبالعبريةالحديثة  HEB122 العبريةوالعربية أولى 3 HEB124 

3 أولى العبريةوالعربية HEB121  1قواعداللغةالعبرية) HEB141 

3 ثانية العبريةوالعربية HEB141  2قواعداللغةالعبرية) HEB142 

3 (2نصوصوتدريباتعبرية  HEB122 العبرية ثانية HEB225 

(2حوارومحادثةبالعبريةالحديثة  HEB124 العبرية ثانية 3 HEB226

3 العبرية ثانية HEB142 النحو HEB243 
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 الماعاي

 المعتمدة

ممتوى 

 المماق
 التدريس لغة

 المتطلب

 المابه
 المماق رمت المماق اسو

3 ثانية العربية
HEB142+

ARAB244 
 الترجمةمنالعبريةإلىالعربية

HEB261 

ثالثة 3  العبرية
HEB225+

HEB242
(1التعبيرالكتابي 

HEB327 

ثالثة 3  HEB328 (2التعبيرالكتابي  HEB327 العبرية

 HEB344 العبريةالمحكية HEB261 العبرية ثالثة 3

العبريةوالعربية ثالثة 3 HEB261 الترجمةمنالعربيةإلىالعبرية HEB362

العبرية ثالثة 3 HEB261 التوراتيةوالمشنائيةالعبرية HEB381 

األدبالعبريفياألندلس HEB261 العبرية ثالثة 3 HEB382

رابعة 3 العبريةوالعربية HEB362 الترجمةألرراضخاصة HEB463 

HEB362 العبرية رابعة 3 األدبالعبريالحديثفيأوروبا HEB483

3 رابعة العبرية HEB483  HEB484 فلسطيناألدبالعبريالحديثفي

3 رابعة العبرية HEB484 األدبالعبريالمعاصر HEB485 

العربية ثانية 3 نحوعام ------ ARB244 

 

(سمممماعةتخصممممصفرعييدرسممممهاالطالبمنخارجالقسممممم.ويجوزلطلبةالقسمممممالتفريعفيأقسممممامكليةاآلداب21 -ب

وأقسامكليةالشريعة،والفنادقوأقسامكليةالسياحة،وأقسامكليةاآلثارواالنثروبولوجيا،وأقسامكليةاإلعالم،األخرى

.والدراساتاإلسالمية

 

 (ساعةوعلىالنحواآلتي:21وبواقع  فياللغةالعبريةلتخصص الفرعي متطلباتا-

 الماعاي

 المعتمدة

ممتوى 

 المماق
 التدريس لغة

 المتطلب

 المابه
 المماق اسو

 رمت

 المماق

 HEB121 العبريةمساقمكثففياللغة - العربية أولى 6

العبريةوالعربية أولى 3 HEB121  1نصوصوتدريباتعبرية) HEB122

 HEB124 (1حوارومحادثةبالعبريةالحديثة  HEB122 العبريةوالعربية أولى 3

العبريةوالعربية أولى 3 HEB121 1اللغةالعبرية قواعد) HEB141 

العبريةوالعربية ثانية 3 141HEB الترجمةمنالعبريةإلىالعربية HEB261

الترجمةمنالعربيةإلىالعبرية HEB261 العبريةوالعربية ثالثة 3 HEB362 





 لطلبةكليةاآلدابوعلىالنحواآلتي:ااختيارًيا(ساعاتيطرحهاالقسممساًق3 -

 الماعاي

 المعتمدة

ممتوى 

 المماق

 لغة

 التدريس

 المتطلب

 المابه
 المماق اسو

 رمت

 المماق

 HEB111 العبريةمدخلإلىاللغة - العربية أولى 3
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 الفارسية اللغة تخصص /والشراية المامية اللغاي تي ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

تمنحدرجةالبكالوريوسفياللغةالفارسيةبعدإتمامالمتطلباتالتالية:

الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكالصادرةبموجبنظاممنح.1

.1976لسنة76الدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم

حسبقرارمجلسالتعليمالعالي.ساعة معتمدة  27وعددها.متطلباتالجامعة2

ساعة معتمدة.  21.متطلباتكليةاآلدابوعددها3

   علىالنحواآلتي:ساعة معتمدة 84.متطلباتالتخصصوهي4

 ساعة اختيارية. 12ساعة معتمدة إج ارية و  72التخصص المنفرد  - 

 ساعة تخصص ترعي يدرس ا من خارج اليمو.   21ساعة معتمدة اج ارية و 63التخصص الرئيس -ب

 

(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها متطل اي الجامعـة:

 علر النحو التالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها :متطل اي اج ارية - 

 متطلب سابه عدد الماعاي اسو المماق راو رمت المماق

AL 101 3 1لغةعربية  

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL99استدراكيإستدراكي–مهاراتلغةإنجليزية  

AL99استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP99استدراكيإستدراكي–مهاراتحاسوب  

 

خارجكليتهفيأحدالمجاالت(سمممممماعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن15تخصممممممصلها  :متطل اي اختيارية -ب

علىالنحوالتالي:

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق الراو

 المماااي ان ما ية

1Hum101 3الثقافةاالعالمية 

2Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3Hum103 3االسالمفكروحضارة 

4Hum104 3الفنوالسلوك 

5Hum105 3اسهاماالردنفيالحضارةاالنسانية

6Hum106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاالنسانية

7Hum107 3حقوقاالنسان

8Hum108 3مهاراتالتفكير

9Hum109 3النظماإلسالمية 

10Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

 المماااي العلمية

1Sci101 3البيئةوالصحةالعامة

2Sci102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع
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3Sci1033اللياقةالبدنيةللجميع

4Sci104 3مهاراتالتواصلالفعال

5Sci1053الطاقةالمتجددة

6Sci1063االدارةوتنميةالمجتمع

7Sci107 3البحثالعلمي

 
 

 ساعة معتمدة. 21المبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريسفيكليةاآلدابوعددهامتطل اي كلية اآلداب

 ساعة معتمدة 21متطل اي الطلية: 

 الطلية )انج ارق(متطل اي 

 ساعة معتمدة( 15)

 

SOC 101)مدخلالىعلماالجتماع 

ENGL 105)مهاراتلغوية 

ARAB 107)فنالكتابةوالتعبير 

HISTORY 121)تاريخالحضارةالعربيةاالسالمية 

Sci 1082 مهاراتالحاسوب)

 الطلية انختيارقمتطل اي 

 ساعاي معتمدة( 6)

يختارهاالطالبمناحدىالمجموعاتالتالية:

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 

 

 

الفارسيةلغةبرنامجالالساميةوالشرقية/جدولتفسيرأرقامالعشراتفيمقرراتقسماللغات*

 التخصص الدايه  راام العشراي

اآلدابمساقعاميطرحهالقسملطلبةكلية1

المهاراتاللغوية4

الدراساتاللغويةوالصوتية5

الترجمة6

الدراساتالتاريخيةواألدبية8

 

 : متطل اي اليمو:اثالو 

(ساعةمعتمدةموزعةكمايأتي:84 التخصص المنفرد -

وهي:،(ساعةمعتمدة66 المماااي اوج ارية -أ

 اسو المماق رمت المماق
المتطلب 

 المابه
 لغة التدريس

ممتوى 

 المماق

الماعاي 

 المعتمدة

PER141 6أولىالعربية-مساقمكثففياللغةالفارسية

PER142 1 نصوصوتدريباتفارسية)PER 141 3أولىالفارسيةوالعربية 

PER143 1 حادثةبالفارسيةمحوارو)PER 141  3أولىالفارسية 

PER151 1الفارسية قواعداللغة)PER141 3اولىالفارسية

PER 244 PER(2 نصوصوتدريباتفارسية  142  3ثانيةالفارسية 

PER 245  3ثانيةالفارسية PER143(2 حوارومحادثةبالفارسية 

PER 246 PER(3 نصوصوتدريباتفارسية  244  3ثالثةالفارسية 

PER 522 PER(2 قواعداللغةالفارسية  151 3اولىالفارسية 

PER 253 PERاللسانيات  252 3ثانيةالفارسية 
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 اسو المماق رمت المماق
المتطلب 

 المابه
 لغة التدريس

ممتوى 

 المماق

الماعاي 

 المعتمدة

PER261 العربيةالترجمةمنالفارسيةإلىPER 252 3ثانيةالفارسية 

PER 347  +PER244(1 التعبيرالكتابي 

PER252 

 3ثالثةالفارسية

PER362 ترجمةمنالعربيةإلىالفارسيةالPER 261 3ثالثةالفارسية 

PER381 تاريخاللغةواألدبالفارسيPER 348 3الثالثةالفارسية 

PER 448  3رابعةالفارسية PER347(2التعبيرالكتابي  

PER463 ألرراضخاصةترجمةالPER 362 3رابعةالفارسية 

PER483 مدخلإلىاألدبالفارسيالمعاصرPER 381 3الرابعةالفارسية 

PER487 مختاراتمنالفكروالفلسفةالفارسيةPER 381 3الرابعةالفارسية 

PER 449 PERالفارسيةالمحكية  448 3رابعةالفارسية 

PER 545 PERقواعدمتقدمة  448 3رابعةالفارسية 

ARAB244 3ثانيةالعربية----------نحوعام

HISTORY3333العربية------وتركياالمعاصرإيرانتاريخ



يختارهاالطالبممايلي:معتمدة(ساعة18 المماااي انختياريةب

رمت 

 المماق
 لغة التدريس المتطلب المابه اسو المماق

ممتوى 

 المماق

الماعاي 

 المعتمدة

PER346 3 حوارومحادثةالفارسية)PER 245 3ثالثةالفارسية 

PER348 دراساتفارسيةمعجميةPER 347 3ثالثةالفارسية 

PER354 علماللغةاالجتماعيPER 253 3ثالثةالفارسية 

PER382 النقداألدبيالفارسيPER 381 3ثالثةالفارسية 

PER383 األدبالملحميالفارسيPER381 3رابعةالفارسية

PER484 القصةالفارسيةالقصيرةPER 483 3رابعةالفارسية 

PER485 الروايةالفارسيةالمعاصرةPER 483 3رابعةالفارسية 

PER486 الشعرالفارسيالمعاصرPER483 3رابعةالفارسية

PER489 اديبفارسيمعاصرPER 483 3رابعةالفارسية 

 

 :التخصص الرئيس -

وهي:،(ساعةمعتمدة63 المماااي اوج ارية -أ

 اسو المماق المماقرمت 
المتطلب 

 المابه

لغة 

 التدريس

ممتوى 

 المماق

الماعاي 

 المعتمدة

PER141 6أولىالعربية-مساقمكثففياللغةالفارسية

PER142 1 نصوصوتدريباتفارسية)PER 141  
الفارسية

والعربية
3أولى

PER143 1 حواروحادثةبالفارسية)PER 141 3أولىالفارسية 

PER151  1قواعداللغةالفارسية)PER 141 3اولىالفارسية 

PER244 2 نصوصوتدريباتفارسية)PER 142 3ثانيةالفارسية 

PER245 2 حوارومحادثةبالفارسية)PER143 3ثانيةالفارسية 

PER246 3 فارسيةتنصوصوتدريبا)PER 244  3ثالثةالفارسية 

PER 522 PER(2 الفارسيةقواعداللغة  151 3اولىالفارسية 

PER 253 PERاللسانيات  252 3ثانيةالعربية 

PER261 العربيةالترجمةمنالفارسيةإلىPER 252 3ثانيةالفارسية 

PER346 3 حادثةبالفارسيةمحوارو)PER 245  3ثالثةالفارسية 
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 اسو المماق المماقرمت 
المتطلب 

 المابه

لغة 

 التدريس

ممتوى 

 المماق

الماعاي 

 المعتمدة

PER347 1 التعبيرالكتابي)
PER244 + 

PER252 
 3ثالثةالفارسية

PER362 ترجمةمنالعربيةإلىالفارسيةالPER 261 3ثالثة 

PER381 تاريخاللغةواألدبالفارسيPER348 3ثالثةالفارسية

PER449 الفارسيةالمحكيةPER 448 3رابعةالفارسية 

PER 545 PERقواعدمتقدمة  448 3رابعةالفارسية 

PER463 ألرراضخاصةترجمةالPER 362 3رابعة 

PER481 
مدخلإلىاألدبالفارسي

المعاصر
PER381 3رابعةالفارسية

ARAB244 3ثانيةالعربية -نحوعام

HISTORY445 3رابعةالعربية -تاريخايرانوتركياالمعاصر



،القسمالتفريعفيأقسامكليةاآلداباألخرى(ساعةتخصصفرعييدرسهاالطالبمنخارجالقسمويجوزلطلبة21 -ب

والدراساتوأقسامكليةالشريعة،والفنادقوأقسامكليةالسياحة،نثروبولجياوأقسامكليةاآلثارواأل،وأقسامكليةاإلعالم

اإلسالمية.

 

 ( ساعة وعلر النحو التالي:21) متطل اي التخصص الفرعي تي اللغة الفارسية وبوااي 

رمت 

 المماق
 لغة التدريس المتطلب المابه اسو المماق

ممتوى 

 المماق

الماعاي 

 المعتمدة

PER141 6أولىالعربيةوالفارسية-مساقمكثففياللغةالفارسية

PER142 1 نصوصوتدريباتفارسية)PER 141 3أولىالعربيةوالفارسية 

PER143 1 حوارومحادثةبالفارسية)PER 142  3أولىالعربيةوالفارسية 

PER151 1 قواعداللغةالفارسية)PER 143+142  3ثانيةالعربيةوالفارسية 

PER244 2 نصوصوتدريباتفارسية)PER 142  3ثانيةالعربيةوالفارسية 

PER261 2 الترجمةمنالفارسيةإلىالعربية)PER 244  3ثالثةالعربيةوالفارسية 



 لطلبةكليةاآلدابوعلىالنحواآلتي:ااختيارًيا(ساعاتيطرحهاالقسممساًق3 -

 الماعاي المعتمدة
ممتوى 

 المماق

لغة 

 التدريس

المتطلب 

 المابه
 اسو المماق

رمت 

 المماق

العربية أولى 3  PER111 الفارسيةمدخلإلىاللغة -
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 اللغة التركية تخصص /والشراية المامية اللغاي تي ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

تمنحدرجةالبكالوريوسفياللغةالفارسيةبعدإتمامالمتطلباتالتالية:

.الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكالصادرةبموجبنظاممنح1

.1976لسنة76مالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرق

حسبقرارمجلسالتعليمالعالي.ساعة معتمدة  27.متطلباتالجامعةوعددها2

ساعة معتمدة.  21.متطلباتكليةاآلدابوعددها3

   علىالنحواآلتي:ساعة معتمدة 84.متطلباتالتخصصوهي4

 ساعة اختيارية. 12ساعة معتمدة إج ارية و  72التخصص المنفرد  - 

 ساعة تخصص ترعي يدرس ا من خارج اليمو.   21ساعة معتمدة اج ارية و 63التخصص الرئيس -ب

 

(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها متطل اي الجامعـة:

 علر النحو التالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها :متطل اي اج ارية - 

 متطلب سابه عدد الماعاي اسو المماق راو رمت المماق

AL 101 3 1لغةعربية  

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL99استدراكيإستدراكي–مهاراتلغةإنجليزية  

AL99استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP99استدراكيإستدراكي–مهاراتحاسوب  

 

خارجكليتهفيأحدالمجاالت(سمممممماعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن15تخصممممممصلها  :متطل اي اختيارية -ب

علىالنحوالتالي:

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق الراو

 المماااي ان ما ية

1Hum101 3الثقافةاالعالمية 

2Hum102 3واالنتماءالمواطنة 

3Hum103 3االسالمفكروحضارة 

4Hum104 3الفنوالسلوك 

5Hum105 3اسهاماالردنفيالحضارةاالنسانية

6Hum106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاالنسانية

7Hum107 3حقوقاالنسان

8Hum108 3مهاراتالتفكير

9Hum109 3النظماإلسالمية 

10Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

 المماااي العلمية

1Sci101 3البيئةوالصحةالعامة
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 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق الراو

2Sci102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

3Sci1033اللياقةالبدنيةللجميع

4Sci104 3مهاراتالتواصلالفعال

5Sci1053الطاقةالمتجددة

6Sci1063االدارةوتنميةالمجتمع

7Sci107 3البحثالعلمي
 

 ساعة معتمدة. 21المبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريسفيكليةاآلدابوعددهامتطل اي كلية اآلداب

ساعةمعتمدة21متطلباتالكلية:

 الطلية )انج ارق(متطل اي 

 ساعة معتمدة( 15)

 

SOC 101)مدخلالىعلماالجتماع 

ENGL 105)مهاراتلغوية 

ARAB 107)فنالكتابةوالتعبير 

HISTORY 121)تاريخالحضارةالعربيةاالسالمية 

Sci 1082 مهاراتالحاسوب)

 الطلية انختيارقمتطل اي 

 ساعاي معتمدة( 6)

 يختاراا الطالب من احدى المجموعاي التالية:

1.  ARAB 108; HISTORY 229; HISTORY 231; PS 

101; PS106; GEO 100 

2. TURK 101; PER 111; HEB 111  

3. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; 

ITAL110; KORE 110; CHIN 110 

 

 

(ساعةمعتمدةموزعةكمايأتي:87 التخصص المنفرد أواًل:  

وهي:،(ساعةمعتمدة69 المماااي اوج ارية -أ

(ساعة69 التخصصالمنفرد(بواقع   

 المجالاألول:المهاراتاللغوية

Obligatory Courses (24)  ساعة24المتطلباتاإلجبارية)  

الماعاي 

 المعتمدة

ممتوى 

 المماق
 رمت المماق اسو المماق المتطلب المابه لغة التدريس

اللغةالتركيةمساقمكثففي - التركيةوالعربية أولى 6  Tur A121 

Tur A التركيةوالعربية أولى 3 121 (1نصوصوتدريباتتركية    Tur122 

(1حوارومحادثةبالتركية  Tur A121 التركية أولى 3  Tur124 

Tur التركية ثانية 3 122 (2نصوصوتدريباتتركية    Tur225 

Tur التركية ثانية 3 124 (2بالتركية حوارومحادثة   Tur226 

Tur التركية ثالثة 3 225 + 

Tur242 

(1التعبيرالكتابي   Tur327 

Tur التركية ثالثة 3 327 (2التعبيرالكتابي    Tur328 
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 المجالالثاني:الدراساتاللغويةوالصوتية

Obligatory Courses (21)  ساعة21المتطلباتاإلجبارية)  

الماعاي 

 المعتمدة

ممتوى 

 المماق
 اسو المماق المتطلب المابه لغة التدريس

رمت 

 المماق

Tur A التركيةوالعربية أولى 3 121 (1قواعداللغةالتركية    Tur141 

Tur التركيةوالعربية ثانية 3 141 (2قواعداللغةالتركية    Tur242 

 Arab244 نحوعام  العربية ثانية 3

Tur التركيةوالعربية ثانية 3 141  

+ 

Tur 122  

(1اللغةالعثمانية   Tur243 

Tur التركية ثالثة 3 242  Tur342 قواعدمتقدمةفياللغةالتركية 

Tur التركية ثالثة 3 243 (2اللغةالعثمانية     Tur343 

Tur التركية ثالثة 3 242  Tur345 اللسانيات 

 

 

 المجال الوالث: الترجمة

  Obligatory Courses (12) ( ساعة12المتطل اي اوج ارية )   

الماعاي 

 المعتمدة

ممتوى 

 المماق
 اسو المماق المتطلب المابه لغة التدريس

رمت 

 المماق

Tur التركيةوالعربية ثانية 3 242  

+ 

Tur 225  

 Tur261 الترجمةمنالتركيةإلىالعربية

Tur التركيةوالعربية ثالثة 3 261  Tur362 الترجمةمنالعربيةإلىالتركية 

Tur التركيةوالعربية ثالثة 3 362  Tur363 الترجمةألرراضخاصة 

Tur التركيةوالعربية رابعة 3 362  Tur464 قضاياومشكالتفيالترجمة 

 

 

 المجال الرابي: الدراساي التاريخية وا دبية

Obligatory Courses (12)  ( ساعة12اوج ارية )المتطل اي  

الماعاي 

 المعتمدة

ممتوى 

 المماق

لغة 

 التدريس

المتطلب 

 المابه

رمت  اسو المماق

 المماق

 Tur243 التركية ثالثة 3

+Tur261 

(1األدبالتركيالقديم   Tur381 

Tur التركية رابعة 3 381 (2األدبالتركيالقديم     Tur382 

Tur التركية رابعة 3 382 (1التركيالحديع األدب   Tur483 

Tur التركية رابعة 3 483 (2األدبالتركيالحديع    Tur484 

 

 

(ساعةمعتمدةيختارهاالطالبممايأتي:18المساقاتاالختيارية -ب  

الماعاي 

 المعتمدة

ممتوى 

 المماق
 لغة التدريس

المتطلب 

 المابه
 رمت المماق اسو المماق

والعربيةالتركية ثانية 3  Tur 122  Tur222 االستيعابالسمعي 

Tur العربية ثانية 3 261  Tur280 تاريخاللغةالتركية 

Tur التركية ثالثة 3 242 دراساتفيبنيةالكلمةوالجملة 

 التركية

Tur341 

Tur التركية ثالثة 3 226 (3حوارومحادثةبالتركية    Tur329 

Tur التركية ثالثة 3 381  Tur383 فنالمثنويفياالدبالتركي 

Tur التركية رابعة 3 343  Tur445 الوثائقوالمخطوطاتالعثمانية 

Tur التركيةوالعربية رابعة 3 362  Tur465 الترجمةالفوريةوالمتزامنة 



 

140 

 

الماعاي 

 المعتمدة

ممتوى 

 المماق
 لغة التدريس

المتطلب 

 المابه
 رمت المماق اسو المماق

Tur التركية رابعة 3 382  Tur485 القصةالتركيةالقصيرة 

Tur التركية رابعة 3 382  Tur486 الروايةالتركية 

Tur التركية رابعة 3 382  Tur487 شاعرأوأديبتركي 

Tur التركية رابعة 3 382  Tur488  الشعرالتركي 

Tur التركية رابعة 3 382  Tur489 األدبالشعبيالتركي 

Tur التركية رابعة 3 362 موضوعاتخاصةفياللغةاو 

 األدب

Tur490 

الدولةالعثمانيةتاريخ    3  History 372  

 Arab202 المكتبةالعربية    3

 

 

(ساعةمعتمدةموزعةكمايأتي:66 التخصص الرئيس  ا:ثانًي   

وهي:،(ساعةمعتمدة63 المماااي اوج ارية -أ  

 المجال ا ول: الم اراي اللغوية

Obligatory Courses (24) ( ساعة24المتطل اي اوج ارية )  

الماعاي 

 المعتمدة

ممتوى 

 المماق
 رمت المماق اسو المماق المتطلب المابه لغة التدريس

Tur A مساقمكثففياللغةالتركية - التركيةوالعربية أولى 6 121  

Tur A التركيةوالعربية أولى 3 121 (1نصوصوتدريباتتركية    Tur122 

(1بالتركية حوارومحادثة Tur A121 التركية أولى 3  Tur124 

Tur التركية ثانية 3 122 (2نصوصوتدريباتتركية    Tur225 

Tur التركية ثانية 3 124 (2حوارومحادثةبالتركية    Tur226 

Tur التركية ثالثة 3 225+  

Tur 242  

(1التعبيرالكتابي   Tur327 

Tur التركية ثالثة 3 327 (2التعبيرالكتابي    Tur328 

 

 المجالالثاني:الدراساتاللغويةوالصوتية

  Obligatory Courses (18)  ساعة18المتطلباتاإلجبارية)   

الساعات

 المعتمدة

مستوى

 المساق

 رمزالمساق اسمالمساق المتطلبالسابق لغةالتدريس

Tur A التركيةوالعربية أولى 3 121 (1قواعداللغةالتركية    Tur141 

Tur التركيةوالعربية ثانية 3 141 (2قواعداللغةالتركية    Tur242 

Tur التركية ثانية 3 +122   

Tur 141  

(1اللغةالعثمانية   Tur243 

 Arab244 نحوعام  العربية ثانية 3

Tur التركية ثالثة 3 242  Tur342 قواعدمتقدمةفياللغةالتركية 

Tur التركية ثالثة 3 243 (2العثمانية اللغة   Tur343 
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 المجال الوالث: الترجمة

  Obligatory Courses (9) ( ساعاي9المتطل اي اوج ارية )   

الماعاي 

 المعتمدة

ممتوى 

 المماق
 اسو المماق المتطلب المابه لغة التدريس

رمت 

 المماق

 التركيةوالعربية ثانية 3

Tur 242  

+ 

Tur 225  

العربيةالترجمةمنالتركيةإلى  Tur261 

Tur التركيةوالعربية ثالثة 3 261  Tur362 الترجمةمنالعربيةإلىالتركية 

Tur التركيةوالعربية ثالثة 3 362  Tur363 الترجمةألرراضخاصة 

 

 المجال الرابي: الدراساي التاريخية وا دبية

  Obligatory Courses (12) ( ساعة12المتطل اي اوج ارية )   

الماعاي 

 المعتمدة

ممتوى 

 المماق

لغة 

 التدريس

المتطلب 

 المابه
 اسو المماق

رمت 

 المماق

 التركية ثالثة 3
Tur +243

Tur261 
(1األدبالتركيالقديم   Tur381 

Tur التركية رابعة 3 381 (2األدبالتركيالقديم    Tur382 

Tur التركية رابعة 3 382 (1األدبالتركيالحديع    Tur483 

Tur التركية رابعة 3 483 (2األدبالتركيالحديع    Tur484 

 

يختارهاالطالبمناآلتي:اختيارية(ساعات3 -ب  

الماعاي 

 المعتمدة

ممتوى 

 المماق
 لغة التدريس

المتطلب 

 المابه
 رمت المماق اسو المماق

Tur  ثانية 3 122  Tur222 االستيعابالسمعي 

والعربيةالتركية ثانية 3  Tur 261  Tur280 تاريخاللغةالتركية 

Tur التركية ثالثة 3 226 (3حوارومحادثةبالتركية    Tur329 

Tur التركية ثالثة 3 242 دراساتفيبنيةالكلمةوالجملة 

 التركية

Tur341 

Tur التركية ثالثة 3 242  Tur345 اللسانيات 

Tur التركية ثالثة 3 381 االدبالتركيفنالمثنويفي   Tur383 

Tur التركية رابعة 3 343  Tur445 الوثائقوالمخطوطاتالعثمانية 

Tur التركيةوالعربية رابعة 3 362  Tur464 قضاياومشكالتفيالترجمة 

Tur التركيةوالعربية رابعة 3 362  Tur465 الترجمةالفوريةوالمتزامنة 

Tur التركية رابعة 3 382 التركيةالقصيرةالقصة   Tur485 

Tur التركية رابعة 3 382  Tur486 الروايةالتركية 

Tur التركية رابعة 3 382  Tur487 شاعرأوأديبتركي 

Tur التركية رابعة 3 382  Tur488 الشعرالتركي 

Tur التركية رابعة 3 382  Tur489 األدبالشعبيالتركي 

Tur التركية رابعة 3 362 موضوعاتخاصةفياللغةاو 

 األدب

Tur490 

History تاريخالدولةالعثمانية    3 372  

 Arab202 المكتبةالعربية    3

 

(سمممماعةتخصممممصفرعييدرسممممهاالطالبمنخارجالقسممممم.ويجوزلطلبةالقسمممممالتفريعفيأقسممممامكليةاآلداب21 -ج

 .والدراساتاإلسالميةوأقسامكليةالشريعةوالفنادق،وأقسامكليةالسياحة،وأقسامكليةاإلعالم،األخرى
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(ساعةوعلىالنحواآلتي:21وبواقع  فياللغةالتركيةلتخصص الفرعي :متطلباتااثالًث   

الماعاي 

 المعتمدة

ممتوى 

 المماق
 لغة التدريس

المتطلب 

 المابه
المماقرمت  اسو المماق  

Tur A مساقمكثففياللغةالتركية - التركيةوالعربية أولى 6 121  

Tur A التركيةوالعربية أولى 3 121 (1نصوصوتدريباتتركية    Tur122 

Tur التركية أولى 3 122 (1حوارومحادثةبالتركيةالحديثة    Tur124 

(1التركية قواعداللغة Tur A121 التركيةوالعربية أولى 3  Tur141 

Tur التركية ثانية 3 122 (2نصوصوتدريباتتركية    Tur225 

Tur التركيةوالعربية ثانية 3 141  Tur261 الترجمةمنالتركيةإلىالعربية 

 

 

لطلبةكليةاآلدابوعلىالنحواآلتي:ًيااختيارا(ساعاتيطرحهاالقسممساًق3: ارابًع   

الساعات

 المعتمدة

مستوى

 المساق
 لغةالتدريس

المتطلب

 السابق
 رمزالمساق اسمالمساق

 Tur111 مدخلإلىاللغةالتركية - التركيةوالعربية أولى 3

 

 

 

 
 

  عضا  ال ي ة التدريمية تي امو اللغاي المامية والشراية


 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 brababah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ بسام علي احمد ربابعه

 mnusirat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد قاسم محمد النصيرات

 t_alhasan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك تيسير حسن محمد العزام

 mqara@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد عثمان حسن القرعة

 mamarat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمود سند محمد العمرات

 noorq@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك نور محمد علي القضاه

 anas.j@yu.edu.jo ماجستير مدرس انس احمد محمد الجراح

 enas.shdaifat@yu.edu.jo ماجستير مدرس ايناس عواد عبداهلل 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 موسى حسن محمد الزعبي
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 الجغراتيا امو

مللحاجةالماسممةلحملةشممهادةالبكالوريوسفيالجغرافيا2000/2001العامالدراسمميجاءتأسمميسقسمممالجغرافيافيمطلع

ينفرد،سممممواءفيالقطاعينالعاموالخاص.ويسممممتدلعلىذلكمناإلقبالريرالمتوقعللطلبةللتسممممجيلفيهذاالتخصممممص

مما،تخطيطمكانيوجغرافيا/،فيةنظممعلوماتجغراوجغرافيا/،التخصممممصبالمسمممماراتاآلتية:جغرافيا/جغرافياعامة

،يتيحالمجالأمامالخريجينللمنافسممممةوبشممممكلأسممممهلمنأجلالحصممممولعلىفرصالعملالمتاحةفيالقطاعاتالمختلفة

سواءفيالسوقالمحليةأوالخارجية.

إلىإمكانيةإكمالالدراسةباإلضافة،ويعزىهذااإلقباللشعورهمبأهميةهذاالتخصصوبحاجةالسوقالمحليةوالخارجية

ويضممميفإليهاالطالبالذي،(سممماعةمعتمدةإجبارية54العلياضممممنالمسمممارالذييريدهالطالب.يدرسطالبالجغرافيا 

(ساعةمعتمدةاختيارية12باإلضافةإلى ،(ساعةمعتمدةإجبارية21يختارمسارالتخطيطالسياحيأوالتخطيطالمكاني 

(ساعةمعتمدةفيأيمنالمساراتالثالثة.تتميزخطة132أنمتطلباتالتخرجلبكالوريوسالجغرافياهي أي،منمواد

سوبفيالجغرافيا ستخدامالحا صبغةالعلميةوالعمليةوالتقنيةالحديثةوالتدريبعلىا سيةبال سمالدرا ونظمالمعلومات،الق

 .الجغرافيةوتطبيقاتهاواالستشعارعنبعد

قيقهذاالهدفأنشممممامختبرومرسمممممالجغرافياالذيتمتزويدهبأجهزةالحاسمممموبوالبرامجوالخرائطوأجهزةتحليلولتح

 .التيتحتاجهاالمساقاتالتطبيقيةجميعها،الصورالجوية





Geography.dept@yu.edu.jo

3451فرعي0096227211111هاتف

 

mailto:Geography.dept@yu.edu.jo
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 الجغراتيا تي ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

:التاليةالمتطلباتاتمامبعدالجغرافيافيالبكالوريوسدرجةتمنح

منحنظامبموجبالصادرةاليرموكجامعةفيالبكالوريوسدرجةمنحتعليماتفيعليهاالمنصوصالشروط .1

 (.1976 لسنة(76 رقماليرموكجامعةفيوالشهاداتالعلميةالدرجات

التعليممجلسقرارحسبمعتمدةساعة(27 وعددهاأعالهالمذكورةالتعليماتفيالمبينةالجامعةمتطلبات .2

 .العالي

 .معتمدةساعة(21 وعددهااآلدابكليةفيالبكالوريوسلدرجةالدراسيةالخطةفيالمبينةاآلدابكليةمتطلبات .3

 :تيكاآلمعتمدةساعة(84 وهيالتخصصمتطلبات .4

 .معتمدةساعة(54 وهياإلجباريةالمساقات •

 .معتمدةساعة(9 وهيمجموعاتاالختياريةالمساقات •

 .معتمدةساعة(21 وهي(امنفرًدالجغرافيالتخصص إجباريةمساقات •

 :التاليةالتخصصاتوفيالطالبتفريعحالةفيآخرتخصصمنساعة(21  •

 .اآلدابكليةتخصصات .1

 .ااالنترويولجي .2

 .اآلثار .3

 .العامةاإلدارة .4

 .التسويق .5

 .االقتصاد .6

 .والبيئةاألرضعلوم .7

 .اإلعالم .8

.والفنادقالسياحة .9



:وتشملمعتمدةساعة(27 لهاتخصص: الجامعـة متطل اي

 :التالي النحو علرمعتمدةساعة(12 لهاتخصص :اج ارية متطل اي - 

 الماعاي عدد المماق اسو راو المماق رمت

ARABIC 101 3 1عربيةلغة 

EL 101 3 إنجليزيةلغةمهارات 

PS 102 3 الوطنيةالتربية 

MIL 100 3 عسكريةعلوم 

EL 99 استدراكي .إستدراكي–إنجليزيةلغةمهارات 

ARABIC 99 استدراكي استدراكي–عربيةلغة 

COMP 99 استدراكي .إستدراكي–حاسوبمهارات 
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 علرالمجاالتأحدفيكليتهخارجمنالطالبيختارهامعتمدةسممماعات(15 لهاتخصمممص: اختيارية متطل اي -ب

 :التالي النحو

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق الراو

 المماااي ان ما ية

1Hum101 3الثقافةاالعالمية 

2Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3Hum103 3االسالمفكروحضارة 

4Hum104 3الفنوالسلوك 

5Hum105 3اسهاماالردنفيالحضارةاالنسانية

6Hum106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاالنسانية

7Hum107 3حقوقاالنسان

8Hum108 3مهاراتالتفكير

9Hum109 3النظماإلسالمية 

10Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

 المماااي العلمية

1Sci101 3البيئةوالصحةالعامة

2Sci102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

3Sci1033اللياقةالبدنيةللجميع

4Sci104 3مهاراتالتواصلالفعال

5Sci1053المتجددةالطاقة

6Sci1063االدارةوتنميةالمجتمع

7Sci107 3البحثالعلمي
 

  .معتمدة ساعة 21 وبوااي :الطلية متطل اي

 

 (انج ارق) الطلية متطل اي

 (معتمدة ساعة 15)

 

SOC 101 االجتماععلمالىمدخل)

ENGL 105 .لغويةمهارات)

ARAB 107 .والتعبيرالكتابةفن)

HISTORY 121 .اإلسالميةالعربيةالحضارةتاريخ)

Sci 108 2الحاسوبمهارات) 

 

 انختيارق الطلية متطل اي

 (معتمدة ساعاي 6)

 

 

:التاليةالمجموعاتإحدىمنالطالبيختارها

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 منفرد75المماااي اوج ارية )

رمت 

 المماق
 اسو المماق راو المماق

 الماعاي
 متطلب سابه

 المعتمد عملي  ظرق

Geo 111 3  3 مدخلإلىالجغرافياالطبيعية  

Geo 121 3  3 مدخلإلىالجغرافياالبشرية  

Geo 122 3  3 جغرافيةاألردن  

Geo 123 3  3 جغرافيةالوطنالعربي  

Geo 124 121 3  3 جغرافيةالسكان Geo 

Geo 211 3  3 الجغرافياالمناخية Geo111 

Geo 212 3  3 أشكالسطحاألرض Geo111 

Geo 213 3  3 جغرافيةحيويةوتربة Geo111 

Geo221 3  3جغرافيااقتصادية Geo121 

Geo 231 3  3 نظريةموقع GEO121 

Geo 241 3  3 مبادئالخرائط  

Geo 242 3 4 1 مقدمةقينظمالمعلوماتالجغرافية Geo241 

Geo 243 3 4 1 مقدمةفياالستشعارعنبعد Geo241 

Geo 251 3  3 مناهجالبحثقيالجغرافيا  

Geo 3113  3 جغرافياالمواردالمائية Geo111 

Geo 321 3  3 الجغرافياالسياسية Geo121 

Geo322 121 3  3 جغرافيةالعمران Geo 

Geo 323 3  3 جغرافيةالخدمات  

Geo 331 3  3 جغرافيةالنقلوالمواصالت  

Geo 341 3 14 تطبيقاتفينظمالمعلوماتالجغرافية Geo242

Geo 342 243 3 4 1 تطبيقاتفياالستشعارعنبعد Geo 

Geo 351 3  3 أساليبكميةفيالجغرافيا Geo 251 

Geo 431 3  3 التخطيطاإلقليميالحضري  

Geo451 43 1 مشروعتخرجفيالجغرافيا 

Geo351

ساعة90بعداجتياز

بنجاحمنخطة

 الطالب

Geo 452 3 6 0 الجغرافياتدريبميدانيفي 

ساعة99بعداجتياز

بنجاحمنضمن

 خطةالطالب
 

 

 :( ساعاي بوااي ث ث ساعاي من كل مجموعة9اختيارق امو )

 ا ولر المجموعة

Geo 312 3 الجافةالمناطقجغرافية  

Geo 432 3 االراضيتحليل  

Geo 433 3 البيئيةاالخطارجغرافية  

 :الوا ية المجموعة

Geo 252 3 الجغرافيالفكرفيمقدمة  

Geo 421 3 والطاقةالصناعةجغرافية  

Geo 422 3 دوليةجغرافيةمشكالت  

 :الوالوة المجموعة

Geo 343 3 الخرائطاستعمالورقميةكارتوررافية Geo 241 
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Geo 441 
نظمفيالمكانيوالتحليلالبرمجة

 1الجغرافيةالمعلومات
3 Geo  242 

Geo 453 3 االنجليزيةباللغةجغرافيةموضوعات  

 

 

 مماااي التفريي من التخصصاي ا خرى إلر الجغراتيا

رمت 

 المماق
 اسو المماق راو المماق

الماعاي 

 المعتمدة
 متطلب سابه

Geo 111 3 مدخلإلىالجغرافياالطبيعية  

Geo 121 3 مدخلإلىالجغرافياالبشرية  

Geo 122 3 جغرافيةاألردن  

Geo 124 3 جغرافياالسكان Geo 121  

Geo 211 3 الجغرافياالمناخية Geo 111  

Geo 241 3 مبادئالخرائط  

Geo 242 3 مقدمةقينظمالمعلوماتالجغرافية Geo241 

 .كمتطلبكليةاختياري  GEO 100اعتمادمساقتّم

  

                                                      
 ليسعلطلبةمساردقيق نظمالمعلوماتالجغرافية(..1

( ساعة تفريي خارج اليمو54المماااي اوج ارية )  

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

 الماعاي
 متطلب سابه

 المعتمد عملي نظري

Geo 111 3  3 مدخلإلىالجغرافياالطبيعية  

Geo 121 3  3 مدخلإلىالجغرافياالبشرية  

Geo 122 3  3 جغرافيةاألردن  

Geo 123 3  3 جغرافيةالوطنالعربي  

Geo 124 121 3  3 جغرافيةالسكان Geo 

Geo 211 111 3  3 الجغرافياالمناخية Geo 

Geo 212 111 3  3 أشكالسطحاألرض Geo 

Geo 221 121 3  3 جغرافيااقتصادية Geo 

Geo 241 3  3 مبادئالخرائط  

Geo 242 3 4 2 مقدمةقينظمالمعلوماتالجغرافية Geo241 

Geo 243 3 4 2 مقدمةفياالستشعارعنبعد Geo241 

Geo 251 3  3 مناهجالبحثقيالجغرافيا  

Geo 311 3  3 جغرافياالمواردالمائية Geo111 

Geo 321 3  3 الجغرافياالسياسية Geo 121 

Geo 322 121 3  3 جغرافيةالعمران Geo 

Geo 351 3  3 أساليبكميةفيالجغرافيا Geo251 

Geo 431 3  3 التخطيطاإلقليميالحضري  

Geo 451 3  3 مشروعتخرجفيالجغرافيا  
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 ممار  ظو المعلوماي الجغراتية تيالجغراتيا لطل ة مماااي التفريي 
 

 الماعاي ساعة إجبارية 21
متطلب 

رمت  سابه

 المماق

 راو المماق
 اسو المماق

ق
ظر
 

 

ي
مل
ع

مد 
عت
لم
ا

 

Geo 434 3 2 2 تخطيطاستعماالتاألرض Geo 241 

Geo 341 3 4 1 تطبيقاتفينظمالمعلوماتالجغرافية Geo 242 

Geo 342 3 4 1 تطبيقاتفياالستشعارعنبعد Geo 243 

Geo 442 3 4 1 الكارتوررافيةالرقمية Geo 242 

Geo 344 3 4 1 الصورالجويةوالتحليلالفوتوررامتري Geo 241 

Geo 441 3 4 1 المعلوماتالجغرافيةالبرمجةوالتحليلالمكانيفينظم Geo 242 

Geo 443 3 4 1 المساحةاألرضيةوالجوية Geo 241 

 

  مسارالتخطيطالمكانيفيالجغرافيالطلبةمساقاتالتفريع

 الماعاي ساعة إجبارية 21

رمت  متطلب سابه

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

ق
ظر
 

 

ي
مل
ع

مد 
عت
لم
ا

 

Geo 222 3 0 3 اقتصادياتمكان Geo121 

Geo 434 3 2 2 تخطيطاستعماالتاألرض Geo 241 

Geo 313 3 0 3 إدارةالمواردالطبيعية Geo111 

Geo 323 3 0 3 جغرافيةالخدمات 
 

Geo 345 
تطبيقاتفياالستشعارعنبعدونظمالمعلومات

 الجغرافية
1 4 3 

Geo 242, Geo 

243 

Geo 346 3 2 2 الخرائطالموضوعية Geo 241 

Geo 444 3 4 1 تحليلشبكاتالنقل Geo 242 

 

 

 

  عضا  اي ة التدريس تي امو الجغراتيا

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 qasemmd@yu.edu.jo دكتوراه استاذ قاسم محمد عبداهلل الدويكات

 banidomi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد احمد الحمد بني دومي

 ahmad.aw@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمد عواد سالم الخوالده

 rnjawarneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك رنا نسيم علي الجوارنه

 reem.k@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ريم عدنان واصف الخاروف

 s_nawaiseh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك سامر عوض محمد النوايسه

 omar.d@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عمر محمد ابنيه الضيافله

 khazaymeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد خالد محمد امين احمد هزايمه

 a.magbile@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد علي فؤاد سالم المقبل

 m.zeitoun@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد عبدالكريم محمد زيتون

 noah.h@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نوح محمدعلي حسن الصبابحة

 areej.r@yu.edu.jo ماجستير مدرس اريج عبداهلل محمد الرفاعي

 nehal.t@yu.edu.jo ماجستير مدرس نيهال حسين محمد طالفحه
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 الترجمة امو

ولمننوعهفيالجامعاتاألردنيةالرسمممممية.وجاءوهواأل،2008/2009مطلعالعامالجامعيأنشممممىءقسمممممالترجمةفي

اللحاجةالماسممممةلتوفيرالمترجمينالمؤهلينفيكافةالمجاالتكالترجمةالتحريريةوالشممممفويةوخدمةتأسمممميسالقسمممممنظرً

درجةالبكالوريوسفيالترجمةلقسمممممممبرنامجين:يمنحاالمؤتمراتوالندوات.يعدقسمممممممالترجمةديناميكياومتطوراحيث

ويخطط،2010/2011فيالعامالجامعيودرجةالماجسمممممتيرفيالترجمةحيثإنتقلهذااألخيرمنقسمممممماللغةاالنجليزية

 المنحدرجتيالماجستيرفيالترجمةالشفويةودرجةالدكتوراةفيالترجمة.القسمحالًي

حيثتمرس،حيثيعدالقسمخريجينللعملفيمهنةالترجمة،الجانبالنظريوالتطبيقيوالتدريبويشتملالبرنامجعلى

،والتتابعية،والفورية،والمتخصصة،والشفوية،هؤالءالطلبةعلىترجمةمختلفانواعالنصوص:مثلالترجمةالتحريرية

المهاراتاللغويةباللغةالعربيةامجعدةمسمممماقاتفيباالضممممافةإلىالدراسمممماتالنظريةوالتطبيقيةاالخرى.ويشممممملالبرن

وتحليلالخطابوعلمالداللةوإسممممتخدامأدواتتطبيق،وأيضممممامسمممماقاتتشممممملاللغوياتالمقارنةوالتحليلية،واالنجليزية

فوية(منأجل(.ويهدفالبرنامجإلىتطويرمهارةالطلبةفيالترجمة التحريريةوالشCATالترجمةبإستخدامالحاسوب 

افيهذاالعصمممرالذييشمممهدوخصممموصممًم،تلبيةمتطلباتسممموقالعملمنالمرتجمينليسفقطفياالردنولكنفيالمنطقة

صاالتتطورافي سةللمترجمينفيمختلفالمجاالتوالقطاعاتمثل،تكنولوجياالمعلوماتواإلت حيثأنهناكحاجةما

وريرالحكوميةوكذلكفيالمؤسمممممسممممماتالمحليةوالوطنيةواإلقليميةوالدوليةوالمؤسمممممسممممماتالحكومية،وسمممممائلاإلعالم

حواراتنقاشيةوندواتسنويةحولدراساتالترجمةالتحريريةوالشفويةمنأجليبقىيعقدالقسموالمؤسساتالتعليمية.

 الماجستيروالدكتوراه(راساتهمالعلياوهناكعددمنالطلبةمنخريجيالقسميتابعونداألساتذهوالطلبةمواكبينللمعرفة.

منخريجيردنيةوجامعاتبريطانيةوأمريكيةمرموقة.ويقومعلىالتدريسنخبةمنأعضاءهيئةالتدريسأفيجامعات

الجامعاتاألمريكيةوالبريطانيةواألستراليةوالعربية.



Trans_dept@yu.edu.jo

2391فرعي0096227211111هاتف

  

mailto:Trans_dept@yu.edu.jo
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 الترجمة تي ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

تمنحدرجةالبكالوريسفيالترجمةبعداتمامالمتطلباتالتالية:

الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريسفيجامعةاليرموكالصادرةبموجبنظاممنحالدرجات.1

.1976لسنة76العلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم

حسبقرارمجلسالتعليمالعالي.ساعة معتمدة  27ماتالمذكورةاعالهوعددها.متطلباتالجامعةالمبينةفيالتعلي2

ساعة معتمدة.  21.متطلباتكليةاالدابالمبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريسفيكليةاالدابوعددها3

      االتية:الممارايفيساعة معتمدة 84.متطلباتالتخصصوهي4

 نظرية ا ساسية. المجاني ال1

 .ساعةمعتمدة18:ويخصصلها. الم اراي اللغويةأ

  ساعاتمعتمدة.9:ويخصصلها. دراساي  دبيةب

 ساعةمعتمدة.9:ويخصصلهادراساي لغوية ج.

 ساعةمعتمدة.24:ويخصصلهاالترجمة العمليةد.

ساعةمعتمدة.9:ويخصصلهادراساي  ظرية تي الترجمة.هـ



مما دةالمجاني ال.2

 المجال المعرتي
الحدا د ر للماعاي 

 المعتمدة متحيه
 الدراسية المماااي من الخطة

 6TRA431, TRA 202 العربيألرراضالترجمةالنحوالمقارن،النحو


 :وتشمل معتمدة ساعة( 27) ل ا تخصص :الجامعـة متطل اي


 :التالي النحو علرمعتمدةساعة(12 لهاتخصص:اج ارية متطل اي - 

 عدد الماعاي اسو المماق راو رمت المماق

AL 101 1لغةعربية  3 

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية 

PS 102 3 التربيةالوطنية 

MILT 100 3 علومعسكرية 

EL 99 إستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية  استدراكي 

AL 99 استدراكي–لغةعربية  استدراكي 

COMP 99 إستدراكي.–مهاراتحاسوب  استدراكي 

 

 علرالمجاالتأحدفيكليتهخارجمنالطالبيختارهامعتمدةسممماعات(15 لهاتخصمممص: اختيارية متطل اي -ب

 :التالي النحو

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق الراو

 ان ما يةالمماااي 

1Hum101 3الثقافةاالعالمية 

2Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3Hum103 3االسالمفكروحضارة 

4Hum104 3الفنوالسلوك 

5Hum105 3اسهاماالردنفيالحضارةاالنسانية
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 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق الراو

6Hum106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاالنسانية

7Hum107 3حقوقاالنسان

8Hum108 3مهاراتالتفكير

9Hum109 3النظماإلسالمية 

Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

 المماااي العلمية

1Sci101 3البيئةوالصحةالعامة

2Sci102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

3Sci1033اللياقةالبدنيةللجميع

4Sci104 3التواصلالفعالمهارات

5Sci1053الطاقةالمتجددة

6Sci1063االدارةوتنميةالمجتمع

7Sci107 3البحثالعلمي

 

 .معتمدة ساعة 21: الطلية متطل اي

 (انج ارق) الطلية متطل اي

 (معتمدة ساعة 15)

 

SOC 101 (انجتماع علو الر مدخل ) 

ENGL 105 (لغوية م اراي) 

ARAB 107 (والتع ير الطتابة تن ) 

HISTORY 121 (انس مية العربية الحضارة تاريخ) 

Sci 108 (2 الحاسوب م اراي) 

 انختيارق الطلية متطل اي

 (معتمدة ساعاي 6)

 :التالية المجموعاي احدى من الطالب يختاراا

1.  ARAB 108; HISTORY 229; HISTORY 231; PS 101; PS 106; 

GEO 100 

2. TURK 101; PER 111; HEB 111  

3. FREN 110; GERM 110; SPAN 110; RUSS 110; ITAL 110; 

KORE 110; CHIN 110 

 

(ساعة 96)  اوج ارية اليمو متطل اي.  : ثالوا  

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

عدد الماعاي 

 المعتمدة
 المتطلب المابه

TRA 101 3 إستماعومحادثة  

TRA 102 3 قواعداللغةاالنجليزيةألرراضالترجمة  

TRA 104 3 كتابةالفقرةفياللغةاإلنجليزية  

TRA 105 3 صوتياتاللغةاالنجليزية TRA 101  

TRA 202 1 النحوالتطبيقيالمقارن)  3 TRA 101  

TRA 206 المقالفياللغةاالنجليزيةكتابة  3 
TRA و101  

TRA 102  

TRA 208 
 قراءةمتقدمةباللغةاإلنجليزيةألرراضالترجمة

3 
TRA 101

+TRA 102  

TRA 210 3 مدخلالىاألدباإلنجليزيوالعربي TRA 101  

TRA 230 ترجمةعامة E-)3 ع TRA 110  
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رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

عدد الماعاي 

 المعتمدة
 المتطلب المابه

TRA 232 ترجمةعامة ع-E) 3 TRA101 

TRA 241 3 نظرياتالترجمةمقدمةفي 
TRA 101,

TRA 102  

TRA 311 3 الترجمةاألدبية TRA210 

TRA 320 3 قواعدمتقدمةباللغةاالنجليزيةألرراضالترجمة 
TRA101 

+TRA102 

TRA 321 3 علمالمعانيوالبراجماتيةألرراضالترجمة TRA320 

TRA 330  الترجمةالتتابعةوالفوريةE-)3 ع TRA 230  

TRA 331 الترجمةالتتابعةوالفورية ع-E) 3 TRA330 

TRA 332 3 الترجمةبإستخدامالحاسوب 
TRA 230+

TRA232 

TRA 333 3 الترجمةالقانونية 
TRA 230

+TRA232 

TRA 334 3 الترجمةاالعالمية 
TRA 230

+TRA232 

TRA 335 3 الترجمةالتقنية 
TRA 230

+TRA232 

TRA 430 3 تحليلالخطاب TRA 320  

TRA 431 النحوالعربيألرراضالترجمة  3 TRA 202  

TRA 439 تخرجالمشروع  3 

TRA 230

+TRA 232

+TRA 240

+TRA 241  

 

 (ساعة 15) انختيارية اليمو متطل اي. ب 

 رمت المماق
راو 

 المماق
 اسو المماق

عدد الماعاي 

 المعتمدة
 المتطلب المابه

TRA 312 3 ترجمةاألفالموالوثائقيات TRA332 

TRA 336 3 ترجمةالمحاكموالمؤتمرات TRA 333  

TRA 340 3 المعاجموالمصطلحات 
TRA 104

+TRA241 

TRA 412 3 ترجمةالقصةالقصيرة TRA210 

TRA 432 3 تقييمنصوصمترجمة 
TRA 230+  

TRA232 

TRA 433 3 ترجمةنصوصسياحية 
TRA 230+  

TRA232 

TRA 435 3 موضوعخاصفيالترجمة 
TRA 230+  

TRA 232  

TRA 437 المتقدمةلتتابعةوالفوريةالترجمةا  3 
TRA 330

+TRA 331  

TRA 438 3 ترجمةنصوصدينية 
TRA 230

+TRA232 
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عضا  اي ة التدريس تي امو الترجمة   

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 mjarrah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ الجراحمحمد علي مجلي 

 mahmoud.k@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمود علي محمد الكناكري

 harahsheh77@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمد محمد احمد الحراحشه

 anjadmahasneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك انجاد عبداهلل موسى محاسنه

 mquran@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد احمد حسن القرعان

 saraireh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد عطوى ظاهر الصرايره

 mmobeidat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد محمود محمد عبيدات

 darwish1470@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ابراهيم محمد نهار درويش

 bsayaheen@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد بالل ناجح محمد صياحين

 raidarmdn@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رائدة ابراهيم ياسين الرمضان

 rafat.r@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رأفت محمود رفاعي الروسان

 somia.qudah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد العبداهلل القضاهسميه عبدالحميد 

 m_bataineh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد صبري العبد المفلح البطاينه

 monanm@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد منى نبيل علي ملكاوي

 fadiah@yu.edu.jo ماجستير مدرس فاديه يوسف عامر حواري
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 عرار كرسي

ومنمهاممجلس،8/11/2010أنشمماكرسمميعرارفيقسممماللغةالعربية/كليةاآلدابفيجامعةاليرموكبتاريخ

س سيا ضعال سي:و سيوتنفيذهاوفقأنظمةالجامعةوتعليماتهاةالعامةالكر شرافعلى،للكر سيعملاإل وأيةأمور،الكر

أخرىذاتعالقهبالكرسي.

أهدافالكرسي:

الخاصممممممةبعراروبالحياةالثقافيةفياألردنفيمقروالمقتنيات،والمطبوعات،والمخطوطات،االحتفاظبالوثائق .1

 الكرسيفيالجامعة.

 االهتمامبالدراساتاألدبيةوالثقافيةفياألردن. .2

 إقامةندواتوحلقاتبحثتتعلقبتراثعرارواألدباءاألردنيين. .3

 تشجيعطلبةالدراساتالعلياوتوجيههمللقيامبدراساتعنالحياةاألدبيةوالثقافيةفياألردن. .4

إنشاءجائزةباسم:يجائزةعرارلربداعاألدبيي. .5
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 اودارية والعلوم اناتصاد ةــكلي

1981وفيعام،1976كانعتدرستخصممصمماتاالقتصممادوالعلوماإلداريةمنخاللكليةاآلدابمنذإنشمماءالجامعةعام

ونتيجةلرقبالالشمممديدعلىتخصمممصممماتالكليةوتميزهاعلىالمسمممتويينالمحلي،أنشمممئعكليةاالقتصمممادوالعلوماإلدارية

امعةمبنىجديدابمواصممممممفاتحديثةتتوفرفيهقاعاتتدريسومختبراتللكمبيوتروررفللمحاكاةواإلقليميشمممممميدتالج

 .وقاعةللمؤتمراتوالندوات

،علىقدراتهاالتنافسمميةالفائقةاتقدمالكليةبرامجتعليميةمتميزةلطلبتهاعلىمسممتوىالبكالوريوسوالدراسمماتالعليااعتماًد

سيرنحو سمـممممممموفيتبنيالبحثالعلميالمتميزلمواكبةأحدثالمستجداتوالتطوراتالعالميةوتواصلالكليةال وتوفر،ال

ياجاتالمجتمعالمحليوالخارجي يةاحت تدريبواالسممممممتشممممممماراتلتلب قديمخدماتال يةالكوادرالمؤهلةلت كماتعقد،الكل

يةالل كماتعتمدالكتب،غةاإلنجليزيةفيالتدريسلديهاالمؤتمراتوالندواتالعلميةعلىالمسممممممتوىاإلقليمي.تعتمدالكل

.درسفيأعرقالجامعاتاألمريكيةالمنهجيةالحديثةالتيت

وإدارة،والعلومالماليةوالمصمممرفية،والمحاسمممبة،سمممتةأقسمممامتمنحدرجةالبكالوريوسهي:االقتصممماداتضممممالكليةحالًي

باإلضافةإلىمنحهادرجةالبكالوريوسفيبرنامجاقتصادالمالواألعمال.كماتمنح،والتسويق،واإلدارةالعامة،األعمال

واإلدارة،وإدارةاألعمال،والعلومالماليةوالمصممرفية،والمحاسممبة،الكليةدرجةالماجسممتيرفيسممتةبرامجهي:االقتصمماد

الصممممممحيةالذيتطرحهالكليةبالتعاونمعكليةباإلضمممممممافةإلىبرنامجالماجسممممممتيرفيإدارةالخدمات،واإلدارة،العامة

 .الجراحينالملكيةفيإيرلندا

والعملعلىطرحبرامجدكتوراهفي،تتطلعالكليةإلىطرحتخصممصمماتجديدةلخدمةالتنميةفياألردنوالمنطقةالعربية

والمسمماهمةفيإنشمماءمراكزبحثية،والتعاونمعجامعاتعالميةلتنفيذبرامجعلميةمشممتركة،تخصممصمماتالكليةالمختلفة

 .متقدمةومتطورة

 

https://economics.yu.edu.jo

economics.fac@yu.edu.jo

6801 / 6800فرعي0096227211111هاتف

 

  :ا امام ا كاديمية

 .قسماالقتصاد -

 .قسمالمحاسبة -

 .قسمالعلومالماليةوالمصرفية -

 .قسمإدارةاألعمال -

 .قسماإلدارةالعامة -

.قسمالتسويق -

.قسمالمالواألعمال -

 

https://economics.yu.edu.jo/index.php/ar/
mailto:economics.fac@yu.edu.jo


 

156 

 

 اناتصاد امو

طرحالقسممممبرنامج،1986وبدأبتقديمبرنامجبكالوريوسفياالقتصمممادمنذإنشممماءه.وفيعام،1976تأسمممسالقسممممعام

فيمجالاقتصممممادالمالواألعمالعلىمسممممتوىدرجةاجديًدابدأبطرحمسمممماًر،2002ماجسممممتيرفياالقتصمممماد.فيعام

 .البكالوريوس

االتاالقتصممممادالنظريةوالتطبيقيةلتلبيةحاجاتسمممموقالعمليقومالقسمممممبتأهيلطلبتهبالمعرفةوالمهاراتالالزمةفيمج

 .اودولًيامحلًي

يسممممعىقسممممماالقتصممممادإلىتزويدطلبتهبالمعارفوالمهاراتالالزمةفيمجاالتاالقتصممممادالنظريةوالتطبيقيةللنهوض

 .ببلدهمنحوالتقدمواالزدهار



Economic.dept@yu.edu.jo 

6706فرعي0096227211111هاتف



  

mailto:Economic.dept@yu.edu.jo
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 اناتصاد تي ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

-معتمدة:(ساعة132بعدإتمامالمتطلباتالتالية االقتصادتمنحدرجةالبكالوريوسفي

  . المجاني النظرية ا ساسية اوج ارية:

 الحد ا د ر للماعاي المعتمدة المجال المعرتي

 12 االقتصادالكلي

 12 االقتصادالجزئي

 12 االقتصادالتحليليوالقياسي

 12 االقتصادالمتخصص

 

 المما دة:ب.  المجاني 

 المجال المعرتي
الحد ا د ر 

 للماعاي المعتمدة
سبةمالية ستثمارإ،محا ستثمارية،دارةاال صرفيةدولية،المحافظاال اإلدارة،عملياتم

،اإلدارةالمالية،تمويلالمشروعاتالصغيرةوالمتوسطة،اقتصادمالي،اإلستراتيجية

مبادئ،الرياضمممممياتلألعمال،لكترونيةاألعمالاإل،مقدمةفينظمالمعلوماتاإلدارية

أسممماليبالبحث،مبادئالمحاسمممبة،مبادئالتسمممويق،مبادئاإلدارة،اإلحصممماءلألعمال

 .تشريعاتتجارية،العملي

12 

 

(ساعةمعتمدةوتشمل:27ويخصصلها   : ون: متطل اي الجامعة

.(ساعةمعتمدة12لها يخصصومتطل اي الجامعة اوج ارية:  -أ

 رمت

 المماق

 راو

 المماق
 الماعاي المعتمدة عنوان المماق

AL 101 ساعاتمعتمدة3 1لغةعربية 

EL 101 ساعاتمعتمدة3 إنجليزيةمهاراتلغة 

PS 102 ساعاتمعتمدة3 التربيةالوطنية 

MILT 100 ساعاتمعتمدة3 علومعسكرية 

EL 099 استدراكي استدراكي-إنجليزيةمهاراتلغة 

AL 099 استدراكي استدراكي-لغةعربية 

COMP 099 استدراكي استدراكي-مهاراتحاسوب 

 

 يختاراا الطالب من المماااي او ما ية والعلمية التالية: : ساعة معتمدة( 15متطل اي الجامعة انختيارية  ) -ب

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

 الماعاي المعتمدة

 عملي  ظرق

 المماااي او ما ية

Hum 101 0 3 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum 102 0 3 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 0 3 3 وحضارةاإلسالمفكر 

Hum 104 0 3 3 الفنوالسلوك 

Hum 105 0 3 3 إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

Hum 106 0 3 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

Hum 107 0 3 3 حقوقاإلنسان 

Hum 108 0 3 3 مهاراتالتفكير 

HUM 109 0 33النظماإلسالمية 



 

158 

 

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

 الماعاي المعتمدة

 عملي  ظرق

HUM 110 0 3 3 فياألردنالسياحيةوالفندقيةالثقافة 

 المماااي العلمية

Sci 101 0 3 3 البيئةوالصحةالعامة 

Sci 102 0 3 3 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

Sci 103 0 3 3 اللياقةالبدنيةللجميع 

Sci 104 0 3 3 مهاراتالتواصلالفعال 

Sci 105 0 3 3 الطاقةالمتجددة 

Sci 107 0 3 3 البحثالعلمي 

 

(ساعةمعتمدةوتشمل:24ويخصصلها  :ثا يا: متطل اي الطلية اوج ارية

 الماعاي المعتمدة المماق اسو رمت وراو المماق

101ACC  ساعاتمعتمدة3 (1مبادئفيالمحاسبة 

101BA  ساعاتمعتمدة3 (1مبادئفياإلدارة 

101 ECON ساعاتمعتمدة3 االقتصادالكليمبادئفي 

105 ECON ساعاتمعتمدة3 مبادئفياالقتصادالرياضي 

210 BF  ساعاتمعتمدة3 (1مبادئفيالمالية 

130  PA ساعاتمعتمدة3 اإلدارةالعامةفياألردن 

107STAT ساعاتمعتمدة3 اإلحصاءلطلبةكليةاالقتصاد 

SCI 108 ساعاتمعتمدة3 الحاسوبمهارات 

 

.(ساعةمعتمدة81ويخصصلها :ثالوا: متطل اي اليمو

(ساعةمعتمدةوتشمل:81التخصصالمنفرد:ويخصصله  .1

 (ساعةمعتمدة:66متطلباتإجباريةبواقع  . 

102 ECON،102BA،102ACC،200 ECON ،201 ECON ،203ECON

207 ECON ،231PA ،MKT 210 ،280 ECON ،281 ECON ،302ECON  

383 ECON،311 ECON ،320 ECON ،350 ECON ،351 ECON،363ECON

ECON307 ،470 ECON ،482 ECON ،499ECON 

 

(ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتالتييطرحهاالقسممن15بواقع متطل اي اختيارية .ب

فمافوق.200مستوى

 توليي الماعاي المعتمدة للتخصص المنفرد تي اناتصاد

 المجموع الماعاي انختيارية الماعاي اوج ارية المتطل اي

 27 15 12 متطلباتالجامعة

 24 - 24 متطلباتالكلية

 81 15 66 متطلباتالقسم

 132 المجمـــوع



  



 

159 

 

(ساعةمعتمدةوتشمل:81ويخصصله التخصص الرئيمي ااتصاد / التخصص الفرعي: .2

 ( ساعة معتمدة:54متطل اي إج ارية بوااي ) . 

102 ECON،102BA،102ACC،200 ECON،201 ECON 

203ECON، 207 ECON،280 ECON،281 ECON،302 ECON  

307 ECON،311 ECON،320 ECON،350 ECON،351 ECON

ECON383،470 ECON،482 ECON 



(سمممماعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمسمممماقاتالتييطرحهاالقسممممممن6متطلباتاختياريةبواقع  .ب

فمافوق.200مستوى

قسمالتخصصالفرعي.ويسمح(ساعةمعتمدةحسبمايحدده21بواقع متطل اي التخصص الفرعي  .ج

،فيأقسممامالكليةاألخرى ماعداقسممماقتصممادالمالواالعمال(لطالباالقتصممادبالتخصممصالفرعي

إحصمماء،إحصمماءرياضممي،علوماألرضوالبيئة،اللغةاإلنجليزية،العلومالسممياسممية،شممريعة،جغرافيا

علم،قانون،نظممعلوماتحاسمممممموبية،نظممعلوماتإدارية،صممممممحافةوإعالم،رياضمممممميات،تطبيقي

 اقتصادومصارفإسالمية.،حاسوب



 توليي الماعاي المعتمدة للتخصص الرئيمي ااتصاد/ التخصص الفرعي

 المجموع الماعاي انختيارية الماعاي اوج ارية المتطل اي

 27 15 12 متطلباتالجامعة

 24 - 24 الكليةمتطلبات

 60 6 54 متطلباتالقسم

 21 حسبمايحددهاقسمالتخصصالفرعي متطلباتالتخصصالفرعي

 132 المجمـــوع

 

 ( ساعة معتمدة.21ويخصص لو ) اناتصادالتخصص الفرعي تي 

 لطل ة كلية اناتصاد والعلوم اودارية. 1

معتمدة(ساعة15ويخصصلها   . متطل اي إج ارية:

201 ECON ،207 ECON ،302 ECON،311 ECON،350 ECON 

القسمممميطرحهالمسممماقاتالتيا(سممماعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن6لها يخصمممصوب . متطل اي اختيارية:

فمافوق.200منمستوى



 للطل ة من خارج كلية اناتصاد والعلوم اودارية. 2

(ساعةمعتمدة18لها يخصصو. متطل اي إج ارية:أ

101 ECON،102 ECON،105 ECON101 اوMATH )،201 ECON

207 ECON،    421 ECON 

القسممممنيطرحها(سمماعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمسمماقاتالتي3لها يخصممصو متطل اي اختيارية:ب.

 فمافوق.200مستوى
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  عضا  اي ة التدريس تي امو اناتصاد

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 ahmad.malawi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد ابراهيم مالوي عبدالهادي

 El-Nader@yu.edu.jo دكتوراه استاذ حسن محمد علي النادر

 Almomani_r@yu.edu.jo دكتوراه استاذ رياض عبداهلل محمد المومنى

 zakia@yu.edu.jo دكتوراه استاذ زكيه احمد محمد مشعل

 abanihani@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالرزاق حسين على بني هاني

 qasem@yu.edu.jo دكتوراه استاذ قاسم محمد نزال حموري

 whmedat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ وليد محمود محمد حميدات

 anwara@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك انور الحاج راشد العلى القرعان

 smagableh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك سهيل عيسى محمد مقابلة

 athamneh71@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبدالباسط عبداهلل محمد عثامنه

 mahailat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمود علي مفلح الهيالت

 alshyab.nooh@yu.edu.jo دكتوراه مشاركاستاذ  نوح علي محمد الشياب

 ajlouni.sameh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد سامح عاصم ناصر العجلوني
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 المحاس ة امو

طرحالقسمممم1999وبدأبتقديمبرنامجالبكالوريوسفيالمحاسمممبةمنذإنشمممائه.وفيعام1982تأسمممسقسممممالمحاسمممبةعام

 .المحاسبةضمنمساريالرسالةواالمتحانالشاملبرنامجالماجستيرفي

يعملفيالقسممممجموعةمنأعضمماءهيئةالتدريسمنحملةدرجتيالدكتوراهوالماجسممتيرمنجامعاتعريقةومتميزةفي

 .مختلفتخصصاتالمحاسبة.وللقسمخمسةمبتعثينللحصولعلىدرجةالدكتوراهفيالجامعاتالبريطانيةواالسترالية

ويقومالقسموبشكلدوريبإعادةالنظرفيالخططالدراسيةلبرنامجيالبكالوريوسوالماجستيربهدفإعدادخططدراسية

وتعززمنتنافسمميةخريجيالقسممم،متطورةتلبياحتياجاتالمجتمعوتتواكبمعمتطلباتسمموقالعملالديناميكيةمنجهة

 .خرىفيالحصولعلىفرصالعملالمناسبةمنجهةأ

 .كمايقومالقسمبعقدالعديدمنالمؤتمراتالعلميةوالمشاركةالفعالةفيالمؤتمراتالمحليةواإلقليميةوالعالمية



Accounting.dept@yu.edu.jo 

6723فرعي0096227211111هاتف
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 المحاس ة تي ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 توليي ساعاي الخطة الدراسية علر المتطل اي المختلفة

  وع المتطلب المتطلب
مجموع الماعاي 

 المعتمدة

النم ة الم وية من 

مجموع ساعاي الخطة 

 الدراسية

 متطل اي الجامعة

 ساعة( 27)

 %9 12 إجباري

 %12 15اختياري

 متطل اي الطلية
 %18 24 إجباري

 --اختياري

 متطل اي التخصص

 ساعة( 81)

%6952إجباري

%129اختياري

 المواد الحرة
--إجباري

--اختياري

%132100- المجموع الطلي

 

 

 

 مدلول العشراي تي راو المماق

 المدلول الراو

المحاسبةالمالية 0

 محاسبةالشركاتوالمؤسساتالخاصة 1

 الحكوميةالمحاسبة 2

 محاسبةالتكاليفواإلدارية 3

 التحليلالمالي 4

 تدقيقالحسابات 5

 محاسبةالضرائب 6

 نظمالمعلوماتالمحاسبية 7

 النظريةوالمعاييرالدولية 8

 البحثوالندوةوالتدريبالميداني 9
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(ساعةمعتمدةوتشمل:27ويخصصلها   : ون: متطل اي الجامعة

.(ساعةمعتمدة12لها يخصصومتطل اي الجامعة اوج ارية:  -أ

 رمت

 المماق

 راو

 المماق
 الماعاي المعتمدة عنوان المماق

AL 101 ساعاتمعتمدة3 1لغةعربية 

EL 101 ساعاتمعتمدة3 إنجليزيةمهاراتلغة 

PS 102 ساعاتمعتمدة3 التربيةالوطنية 

MILT 100 ساعاتمعتمدة3 علومعسكرية 

EL 099 استدراكي استدراكي-إنجليزيةمهاراتلغة 

AL 099 استدراكي استدراكي-لغةعربية 

COMP 099 استدراكي استدراكي-مهاراتحاسوب 

 

 يختاراا الطالب من المماااي او ما ية والعلمية التالية: : ساعة معتمدة( 15متطل اي الجامعة انختيارية  ) -ب

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

 الماعاي المعتمدة

 عملي  ظرق

 المماااي او ما ية

Hum 101 0 3 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum 102 0 3 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 0 3 3 وحضارةاإلسالمفكر 

Hum 104 0 3 3 الفنوالسلوك 

Hum 105 0 3 3 إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

Hum 106 0 3 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

Hum 107 0 3 3 حقوقاإلنسان 

Hum 108 0 3 3 مهاراتالتفكير 

HUM 109 0 33النظماإلسالمية 

HUM 110 0 3 3 فياألردنالسياحيةوالفندقيةالثقافة 

 المماااي العلمية

Sci 101 0 3 3 البيئةوالصحةالعامة 

Sci 102 0 3 3 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

Sci 103 0 3 3 اللياقةالبدنيةللجميع 

Sci 104 0 3 3 مهاراتالتواصلالفعال 

Sci 105 0 3 3 الطاقةالمتجددة 

Sci 107 0 3 3 البحثالعلمي 
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(ساعةمعتمدةوتشمل:24ويخصصلها  :ثا يا: متطل اي الطلية اوج ارية

 الماعاي المعتمدة المماق اسو رمت وراو المماق

101ACC  ساعاتمعتمدة3 (1مبادئفيالمحاسبة 

101BA  ساعاتمعتمدة3 (1مبادئفياإلدارة 

101 ECON ساعاتمعتمدة3 االقتصادالكليمبادئفي 

105 ECON ساعاتمعتمدة3 مبادئفياالقتصادالرياضي 

210 BF  ساعاتمعتمدة3 (1مبادئفيالمالية 

130  PA ساعاتمعتمدة3 اإلدارةالعامةفياألردن 

107STAT ساعاتمعتمدة3 اإلحصاءلطلبةكليةاالقتصاد 

SCI 108 ساعاتمعتمدة3 الحاسوبمهارات 

 

 (ن يوجد) انختياريةمتطل اي الطلية ب. 

 

 

 ساعة معتمدة( 81)المنفرد  التخصص:  متطل اي الو ثا

 ساعة معتمدة( 69اوج ارية ) التخصصمتطل اي  . 

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

الماعاي 

 المعتمدة
المتطل اي 

 المابية
 م حظاي

 عملي  ظرق

ECON 102 قديماليوجد0 33االقتصادالجزئيئمباد

BA 102 0 3 3(2فياإلدارة ئمباد BA 101 قديم 

BA 213 0 3 13التحليلالكمي BA 102 قديم 

MKT 210  قديماليوجد 0 3 3(1مبادئالتسويق 

BF 313 جديديوجدال 0 3 3تشريعاتماليةومصرفية 

PA231 0 3 3السلوكالتنظيمي BA 101 قديم 

ECON200 0 3 3أساليبالبحثالعلمي STAT107 قديم 

ACC 102  0 3 3(2مبادئفيالمحاسبة ACC 101 قديم 

ACC201  0 3 3(1محاسبةمتوسطة ACC 102 قديم 

ACC202  0 3 3(2محاسبةمتوسطة ACC 201 قديم 

ACC 321 0 3 3محاسبةالمؤسساتالحكومية ACC 102 قديم 

ACC 331  0 3 3(1محاسبةتكاليف ACC 102 قديم 

ACC 341 0 3 3تحليلالقوائمالمالية ACC 201 قديم 

ACC 351  0 3 3(1تدقيقحسابات ACC 202 قديم 

ACC 361 0 3 3محاسبةالضرائب ACC 102 قديم 

ACC 371 3 0 3محاسبيةعلىالحاسوبتطبيقات ACC 102 من

اختياري ACC 382 0 3 3محاسبةإسالمية ACC 102 من

اختياري ACC 402 0 3 3محاسبةمتقدمة ACC 202 قديم

ACC 411 0 3 3الدوليةالمحاسبة ACC 202 جديد

ACC 431  0 3 3(2محاسبةتكاليف ACC 331 قديم 

ACC 432 0 3 3محاسبةإدارية ACC 331 قديم 

ACC 471 03 3نظمالمعلوماتالمحاسبيةACC 202 قديم 

ACC 481 30 3المعاييرالدوليةإلعدادالتقاريرالماليةACC 202 جديد
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 يختاراا الطالب من المماااي التالية:: ساعة معتمدة( 12 ارية )ختيان التخصصمتطل اي ب. 

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 المماقاسو 

الماعاي 

 المعتمدة

الماعاي 

 المعتمدة
المتطل اي 

 المابية
 م حظاي

 عملي  ظرق

ACC 210 0 33محاسبةالشركات ACC 102 منإجباري 

ACC 311 0 3 3محاسبةالبنوك ACC 102 قديم 

ACC 451 0 3 3(2تدقيقحسابات ACC 351 منإجباري 

ACC 4830 3 3 المحاسبيةالنظرية ACC 202 جديد 

ACC 4910 3 3بحثالتخرج ECON 

200 

 منإجباري

BF 3120 3 3تمويلوإدارةالمشاريعالصغيرة BF 210 جديد 

ECON 421 0 3 3دراساتالجدوىاالقتصادية ECON 

102+105 

جديد

 

 

 ساعة معتمدة( 81)التخصص الرئيمي محاس ة/الفرعي  : متطل اي ارابع 

 ساعة معتمدة( 60اوج ارية ) التخصصمتطل اي  . 

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

الماعاي 

 المعتمدة
المتطل اي 

 المابية
 م حظاي

 عملي  ظرق

ECON 102 قديماليوجد0 33مباديءاالقتصادالجزئي

BA 102  0 3 3(2مباديءفياإلدارة BA 101 قديم 

BA 213 0 3 13التحليلالكمي BA 102 قديم 

MKT 210  قديماليوجد 0 3 3(1مبادئالتسويق 

BF 313 جديداليوجد 0 3 3تشريعاتماليةومصرفية 

PA231 0 3 3السلوكالتنظيمي BA 101 قديم 

ECON200 0 3 3البحثالعلميأساليب STAT 

107 

 قديم

ACC 102  0 3 3(2مبادئفيالمحاسبة ACC 

101 

 قديم

ACC201  0 3 3(1محاسبةمتوسطة ACC 

102 

 قديم

ACC202  0 3 3(2محاسبةمتوسطة ACC 

201 

 قديم

ACC 331  0 3 3(1محاسبةتكاليف ACC 

102 

 قديم

ACC 341 0 3 3الماليةتحليلالقوائم ACC 

201 

 قديم

ACC 351  0 3 3(1تدقيقحسابات ACC 

202 

 قديم

ACC 361 0 3 3محاسبةالضرائب ACC 

102 

 قديم

ACC 371 3 0 3تطبيقاتمحاسبيةعلىالحاسوبACC 

102 

من

اختياري ACC 402 0 3 3محاسبةمتقدمة ACC 

202 

قديم

ACC 431  0 3 3(2محاسبةتكاليف ACC 

331 

 قديم

ACC 432 0 3 3محاسبةإدارية ACC 

331 

 قديم

ACC 471 03 3نظمالمعلوماتالمحاسبيةACC 

202 

 قديم

ACC 481 30 3المعاييرالدوليةإلعدادالتقاريرالماليةACC 

202 

جديد

 

ساعةمعتمدة(حسبمايحددهقسمالتخصصالفرعي.21) :ب. متطل اي التخصص االفرعي

 ويسمحلطالبالمحاسبةبالتخصصالفرعيفيأيمنالبرامجالتيتطرحهاأقسامالجامعةالمختلفة.
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 : التخصص الفرعي تي المحاس ةاخامم 

 ( ساعة معتمدة ويشمل:21لطل ة كلية اناتصاد والعلوم اودارية: يخصص لو ) -1

 علىالنحوالتالي:(ساعةمعتمدة15ويخصصلها متطل اي إج ارية:  . 

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

الماعاي 

 المعتمدة
المتطل اي 

 المابية
 م حظاي

 عملي  ظرق

ACC201  0 33(1محاسبةمتوسطة ACC 

102 

 قديم

ACC202  0 3 3(2محاسبةمتوسطة ACC 

201 

 قديم

ACC 331  0 3 3(1محاسبةتكاليف ACC 

102 

 قديم

ACC 341 0 3 3تحليلالقوائمالمالية ACC 

201 

 قديم

ACC 351  0 3 3(1تدقيقحسابات ACC 

202 

 قديم



التالية:(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقات6ويخصصلها ب . متطل اي اختيارية: 

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

الماعاي 

 المعتمدة
المتطل اي 

 المابية
 م حظاي

 عملي  ظرق

ACC 210 0 33محاسبةالشركات ACC 102 من

 قديم 0ACC 102 3 3محاسبةالضرائب ACC 361 إجباري

ACC 371 3 0 3تطبيقاتمحاسبيةعلىالحاسوب ACC 102من

اختياري ACC 432 30 3محاسبةإداريةACC 331 قديم 

ACC 451 30 3(2تدقيقحسابات ACC 351 من

 قديم 03ACC 202 3نظمالمعلوماتالمحاسبية ACC 471 إجباري

ACC 481 المعاييرالدوليةإلعدادالتقارير

المالية

3 30ACC 202 جديد

 

 

 المماااي التالية: ( ساعة معتمدة ويشمل21يخصص لو ): اناتصاد والعلوم اوداريةكلية من خارج طل ة لل -2

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

الماعاي 

 المعتمدة
المتطل اي 

 المابية
 م حظاي

 عملي  ظرق

ACC 101  قديم - 0 3 3(1مبادئفيالمحاسبة 

ACC 102 0 3 3(2المحاسبة مبادئفي ACC 101 قديم 

ACC201  0 3 3(1محاسبةمتوسطة ACC 102 قديم 

ACC202  0 3 3(2محاسبةمتوسطة ACC 201 قديم 

ACC 331  0 3 3(1محاسبةتكاليف ACC 102 قديم 

ACC 341 0 3 3تحليلالقوائمالمالية ACC 201 قديم 

ACC 351  0 3 3(1تدقيقحسابات ACC 202 قديم 





  



 

167 

 

  عضا  اي ة التدريس تي امو المحاس ة

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 aalomari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد محمد مصطفى العمري

 alhmoud@yu.edu.jo دكتوراه استاذ تركى راجى موسى الحمود

 t.abdeljalil@yu.edu.jo دكتوراه استاذ توفيق حسن عبدالمهدي عبدالجليل

 riad.jasem@yu.edu.jo دكتوراه استاذ رياض جاسم محمد العبداهلل

 mqaqish@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمود حسن سالم قاقيش

 msuwaidan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ميشيل سعيد ميخائيل سويدان

 sartawi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك اياد عيسـى سليمان مصطفى

 huseinraba@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد حسين محمد حسين الرباع

 khaldoon.aldaoud@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد خلدون احمد محمد الداود

 s.smadi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد صفاء عدنان محمد الصمادي

 salah.alshorman@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبدالقادر الشرمانصالح الدين عبداهلل 

 alaa.alqudah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عالء محمد مصطفى القضاه

 moh.azzam@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد جمال عيسى عزام

 m.shakatreh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد زياد ابراهيم شخاتره

 m.odat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمود علي  محمد عودات

 maleqab@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمود محمد احمد العقاب

 ruba@yu.edu.jo ماجستير مدرس ربا ماجد محمد بصول

 rawan@yu.edu.jo ماجستير مدرس روان حكم نايف عطوه

 ruwaidah@yu.edu.jo ماجستير مدرس ابراهيم حدادرويده حنا 

 Fawwaz.a@yu.edu.jo ماجستير مدرس فواز علي طه عبابنه
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 والمصرتية المالية العلوم امو

طرح1999وفيعام،وبدابتقديمبرنامجبكالوريوسفيالعلومالماليةوالمصمممرفيةمنذإنشممماءه،1982تأسمممسالقسممممعام

 . القسمبرنامجماجستيرفيالعلومالماليةوالمصرفية

يهدفالقسمممممممومنخاللمحتوىالمسممممممماقاتالتييقومبطرحهاإلىتأهيلالطلبةنظرياوعمليافيحقولالمعرفةالمختلفة

كماويسممهمالقسمممفيتقديمالخدماتاالسممتشمماريةلكافةالقطاعاتفي،القةفيمجالالعلومالماليةوالمصممرفيةوالتيلهاع

ويركزالقسممممعلىالتدريسوالبحثالعلميفيمجاالتالعلومالماليةوالمصمممرفيةكذلكيقومالقسممممعلى،المجتمعاألردني

كذلكيواظبالقسمممم،العملومواكبةالتغيراتالعالميةمحلياودولياتطويرالخططالدراسممميةبمايتناسمممبومتطلباتسممموق

علىعقدالمؤتمراتوالندواتالعلميةلمتابعةمايسممتجدمنقضمماياوتحدياتتواجهالقطاعالماليوالقطاعالمصممرفيمحليا

،التعاونمعإدارةالبورصمممممةب،وإقليمياوعالمياكماويقومالقسممممممبتشمممممغيلررفةمحاكاةلبورصمممممةعمانلألوراقالمالية

ضيلتبادلالعمالت فوركس( سوقافترا ضافةإلى سواقالمالية،باإل وقد،وذلكإلرراضالتدريبوالبحثالعلميفياأل

 (UNDP) وبرنامجاألممالمتحدةاإلنمائي،تمتقييمأداءالقسمممأكاديميامنخالللجانتابعةلصممندوقالملكحسممينللتميز

 . علىالمرتبةاألولىفيالمملكةوحصلالقسم

 

Finance.dept@yu.edu.jo 

6868فرعي0096227211111هاتف
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 والمصرتية المالية العلوم تي ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

البكالوريوسفيتخصممممصالعلومالماليةوالمصممممرفيةهويكونالحداألدنىلعددالسمممماعاتالمعتمدةللحصممممولعلىدرجة

(ساعةموزعةعلىالنحوالتالي:132 

 عدد الماعاي المعتمدة المتطلب

ساعةمعتمدةمنمجموعالساعاتالمعتمدة27متطلباتالجامعة

%20.45ي ساعةمعتمدةمنمجموعالساعاتالمعتمدة24متطلباتالكلية

%18.18ي ساعةمعتمدةمنمجموعالساعاتالمعتمدة81متطلباتالتخصصاإلجباريةواإلختياريةوالمساندة

%61.36ي ساعةمعتمدة132المجموع

%100ي 

 مجموع الماعاي المعتمدة  وع المتطلب المتطلب
النم ة الم وية من مجموع ساعاي 

 الخطة الدراسية

متطلباتالجامعة
 9.09 % 12 إجباري

 11.36 % 15اختياري

 متطلباتالكلية
 18.18 % 24 إجباري

 0 %0اختياري

 متطلباتالتخصص
52.27 %69إجباري

 9.09 % 12إختياري

0 %0الموادالحرة

 100 % 132المجموعالكلي





وهي:إمتحانمسممممممتوىباللغةيجبعلىالطالبالمقبولبالجامعةالنجاحفيإمتحاناتالمسممممممتوىالتيتحددهاالجامعة

.وفيحالإخفاقالطالبفيأيمنإمتحاناتمهاراتالحاسمممممموبوإمتحان،وإمتحانمهاراتاللغةاإلنجليزية،العربية

يجبعليهالنجاحفيالمساقالمعادللذلكاإلمتحانالمبينأدناه:،المستوىالمحددةمنالجامعة

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 سو المماقإ

الماعاي 

 المعتمدة

المتطل اي 

 المابية

EL 99 3مهاراتلغةانجليزيةاستدراكي 

AL 99 3(إستدراكي1لغةعربية  

COMP* 993مهاراتالحاسوبإستدراكي  


.ICDLمنيحملالرخصةالدوليةفيقيادةالحاسوبمهاراتالحاسوب*ُيعفىمنإمتحان
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المتطلباتالتالية: العلومالماليةوالمصرفيةبعدإتمامقسمتمنحدرجةالبكالوريوسفيالعلومالماليةوالمصرفيةفي

 علىالنحواآلتي:موزعة،ساعةدراسية27خصصلهات: متطل اي الجامعة :ا ول 

وهي:،وحسبماتحددهالجامعة،ساعةمعتمدة12وتخصصلها( متطل اي الجامعة انج ارية: 1)

رمت 

 المماق
 سو المماقإ راو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

PS 102 3التربيةالوطنية 

AL 1013لغةعربية 

MILT 1003علومعسكرية 

EL 1013انجليزيةمهاراتلغة 



 :ختيارية( متطل اي الجامعة او2)

ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنبينمساقاتمحددهتطرحهاالجامعةشريطةأناليكونأحدهامن15وتخصصلها

المساقاتالتيتطرحهاكليةاإلقتصادوالعلوماالدارية.

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

 الماعاي المعتمدة

 عملي  ظرق

 او ما يةالمماااي 

Hum 101 0 3 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum 102 0 3 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 0 3 3 اإلسالمفكروحضارة 

Hum 104 0 3 3 الفنوالسلوك 

Hum 105 0 3 3 إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

Hum 106 0 3 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

Hum 107 0 3 3 اإلنسانحقوق 

Hum 108 0 3 3 مهاراتالتفكير 

HUM 109 0 33النظماإلسالمية 

HUM 110 0 3 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية 

 المماااي العلمية

Sci 101 0 3 3 البيئةوالصحةالعامة 

Sci 102 0 3 3 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

Sci 103 0 3 3 للجميعاللياقةالبدنية 

Sci 104 0 3 3 مهاراتالتواصلالفعال 

Sci 105 0 3 3 الطاقةالمتجددة 

Sci 107 0 3 3 البحثالعلمي 
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 :متطل اي الطلية اوج ارية :اثا ي 

 وكمايلي:،حسبماتحددهكليةاإلقتصادوالعلوماإلدارية،(ساعةمعتمدة24ويخصصلها 

رمت 

 المماق
 اسو المماق راو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

المتطل اي 

 المابية
BA 101 3(1مبادئفياإلدارة 

ECON 1013قتصادالكليمبادئفياإل 

ECON 1053قتصادالرياضيمبادئفياإل 

ACC 1013(1المحاسبة فييءمباد 

PA 1303األردنالعامةفياإلدارة 

BF 2103101(1 مبادئفيالمالية ACC

BA101 

STAT 1073اإلحصاءلطلبةاالقتصادواإلدارة 

SCI 1083مهاراتالحاسوب 



 

  .اليمو: متطل اي اثالو 

ُموزعةعلىالنحواآلتي:،(ساعةمعتمدة81ويخصصلها   ( التخصص المنفرد:1) 

كمايلي:،(ساعةمعتمدة69ويخصصلها ) ( متطل اي التخصص المنفرد اوج ارية:  

رمت 

 المماق
 اسو المماق راو المماق

الماعاي 

 المعتمدة
 المتطل اي المابية

ECON1023101مباديءفياإلقتصادالجزئي ECON

ACC 1023101(2المحاسبة فييءمبادACC 

BF 2093رياضياتمالية 

BF 211  3 (2مباديءفيالماليةBF210 

BF 3103مباديءالتأمينBF210 

BF 3113إدارةاإلستثمارBF210 

ACC3113101 محاسبةبنوكACC 

BF 3133تشريعاتماليةومصرفيهBF210 

BF 3163إدارةالبنوكوالمخاطراإلئتمانيةBF210 

BF 3173ماليةدوليةBF210 

BF 3183تحليلماليBF210 

BF 3223316 البنوكاإلسالميةBF 

BF 3283 األسواقوالمؤسساتالماليةBF210 

BF 3373317العملياتوالمشتقاتالماليةBF 

ECON 200طلبةالسنةالثالثةفمافوق3 أساليبالبحثالعلمي

BF 4103 إدارةماليهBF211

BF 415 318 3تطبيقاتماليةومصرفيةعلىالحاسوبBF

BF 4163337إدارةالمخاطرالماليةBF 

BF 4183311إدارةالمحافظاإلستثماريةBF 

BF 4993بحثالتخرجECON200 

طلبةفصلالتخرجوالسنة

 الرابعة

MKT 210 3مبادئالتسويق 

BA213 3(1تحليلكمي 

ECON 421 3دراسةالجدوىاإلقتصادية 
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التالية:تؤخذمنالمجموعة،(ساعةمعتمدة12ويخصصلها  )ب( متطل اي التخصص المنفرد اوختيارية:

رمت 

 المماق

راو 

 المماق

الماعاي  اسو المماق

 المعتمدة

 المتطل اي المابية

PA231إدارةالسلوك201السلوكالتنظيمي ُتعادلم.ع

التنظيمي(

3101 BA

BF 3123تمويلوإدارةالمشاريعالصغيرةوالمتوسطهBF210 

BF 3193التمويلالشخصيBF210 

BF 412موافقةرئيسالقسم3تطبيقاتمصرفية 

BF 4193التثمينالعقاريBF318 

BF 4203 للشركاتالتخطيطالماليBF318 

BF 4213رأسالمالالمغامرBF311 

BF 495
طلبةفصلالتخرج3موضوعاتخاصةفيالماليةوالمصرفيه

 والسنةالرابعة

ECON 3113النقودوالبنوك 

MKT3393210تسويقمصرفي MKT



 ( التخصص الرئيمي:2)

وكمايلي:،(ساعةمعتمدة60ويخصصلها  ) ( متطل اي التخصص الرئيمي اوج ارية:

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

المتطل اي 

 المابية

ECON1023101مباديءفياإلقتصادالجزئي ECON

ACC 1023101(2المحاسبة فييءمبادACC 

BF 2093رياضياتمالية 

BF 211  3 (2مباديءفيالماليةBF210 

BF 3103مباديءالتأمينBF210 

BF 3113اإلستثمارإدارةBF210 

ACC3113101 محاسبةبنوكACC 

BF 3133تشريعاتماليةومصرفيهBF210 

BF 3163إدارةالبنوكوالمخاطراإلئتمانيةBF210 

BF 3173ماليةدوليةBF210 

BF 3183تحليلماليBF210 

BF 3223316 البنوكاإلسالميةBF 

BF 3283 والمؤسساتالماليةاألسواقBF210 

BF 3373317العملياتوالمشتقاتالماليةBF 

ECON 2003 أساليبالبحثالعلمي
طلبةالسنةالثالثة

فمافوق

BF 4103 إدارةماليهBF211

BF 415 318 3تطبيقاتماليةومصرفيةعلىالحاسوبBF

BF 4163337إدارةالمخاطرالماليةBF 

BF 4183311إدارةالمحافظاإلستثماريةBF 

BF 4993بحثالتخرج

ECON200 

طلبةفصل

التخرجوالسنة

 الرابعة
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 حسبمايقررهقسمالتخصصالفرعي.،(ساعةمعتمدة21ويخصصلها )ب( متطل اي التخصص الفرعي اوج ارية : 

 

 الخ رة الميدا ية(المماااي التدري ية )التدريب الميدا ي  و : ارابع 

يقومالقسمممموبالتنسممميقمعإداراتالبنوكاألردنيةبالسمممماحلطلبةالقسممممبالتدريبفيفروعهذهالبنوك.وذلكمن

عدممسممممممؤوليةالجامعةعنالتدريبامتضمممممممًن،خاللإعطاءالطلبةكتبرسممممممميةللبنكالذييقبلبتدريبالطالب

وخاليةالطرفعنأيةأمورأخرى.

 
 

 

 

 امو العلوم المالية والمصرتية  عضا  اي ة التدريس تي

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 malmwalla@yu.edu.jo دكتوراه استاذ منى ممدوح عمر الموال

 zeyad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ زياد محمد سالم زريقات

 dima@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ديما وليد حنا الربضي

 d_daradkah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ديمه احمد علي درادكه

 gharibeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد عبدالرحمن عبداهلل الغرايبه

 aaalkhataybeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد عبداهلل محمد الخطايبه

 buthiena@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد بثينه عليان رضوان خرابشه

 rhendawi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رائد ذياب محمد هنداوي

 a.rababaa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبدالرزاق محمد عبداهلل الربابعه

 ghaith.n@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد غيث حسن محمد النادر

 lara.haddad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رشاد الحدادالرا محمد يحيى 

 ahlam.aldaher@yu.edu.jo ماجستير مدرس احالم عبداهلل مفلح الظاهر
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 ا عمال إدارة موا

طرحالقسمبرنامج1993وفيعام،بتقديمبرنامجبكالوريوسفيإدارةاألعمالمنذإنشاءهبدأو،1982تأسسالقسمعام

 (MBA).لماجستيرفيإدارةاألعما

يقومالقسمممممممبتأهيلطلبتهبالمعرفةالنظريةوالتطبيقيةفيإدارةاألعمالوالمهاراتاإلداريةلمجاراةالتغيراتوالتطورات

 .اوعالمًيامحلًي

فيشمممممتىمجاالتإدارةاألعمالللقطاعينالعاماكوادرمؤهلةلتقديمخدماتالتدريبواالسمممممتشممممماراتيوفرالقسممممممأيضممممًم

 .اودولًياوالخاصمحلًي
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 ا عمال إدارة تي ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 ساعة معتمدة مولعة علر النحو التالي: 132الطالب تمن  درجة ال طالوريوس بعد دراسة 

ساعةمعتمدة،وحسبماتحددهالجامعة،وهي:12وتخصصلها( متطل اي الجامعة انج ارية: 1)

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 سو المماقا

الماعاي 

 المعتمدة

PS 102 3التربيةالوطنية 

AL 1013لغةعربية 

MILT 1003علومعسكرية 

EL 1013مهاراتلغةانجليزية 



 :ختيارية( متطل اي الجامعة او2)

ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنبينمساقاتمحددهتطرحهاالجامعةشريطةأناليكونأحدهامن15وتخصصلها

المساقاتالتيتطرحهاكليةاإلقتصادوالعلوماالدارية.

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

 الماعاي المعتمدة

 عملي  ظرق

 او ما يةالمماااي 

Hum 101 0 3 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum 102 0 3 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 0 3 3 اإلسالمفكروحضارة 

Hum 104 0 3 3 الفنوالسلوك 

Hum 105 0 3 3 إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

Hum 106 0 3 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

Hum 107 0 3 3 اإلنسانحقوق 

Hum 108 0 3 3 مهاراتالتفكير 

HUM 109 0 33النظماإلسالمية 

HUM 110 0 3 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية 

 المماااي العلمية

Sci 101 0 3 3 البيئةوالصحةالعامة 

Sci 102 0 3 3 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

Sci 103 0 3 3 للجميعاللياقةالبدنية 

Sci 104 0 3 3 مهاراتالتواصلالفعال 

Sci 105 0 3 3 الطاقةالمتجددة 

Sci 107 0 3 3 البحثالعلمي 
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 :متطل اي الطلية اوج ارية ثا ي ا:

 (ساعةمعتمدة،حسبماتحددهكليةاإلقتصادوالعلوماإلدارية،وكمايلي:24ويخصصلها 

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة
 المتطل اي المابية

BA 101 3(1مبادئفياإلدارة 

ECON 1013قتصادالكليمبادئفياإل 

ECON 1053قتصادالرياضيمبادئفياإل 

ACC 1013(1المحاسبة فييءمباد 

PA 1303األردنالعامةفياإلدارة 

BF 210
(1 الماليةمبادئفي

3
101 ACC

BA101 

STAT 1073اإلحصاءلطلبةاالقتصادواإلدارة 

SCI 1083مهاراتالحاسوب 





 :اوج ارية اليمومتطل اي  ثا ي ا:

 :( ساعة معتمدة81ويخصص ل ا )

 (ساعةموزعةعلىالنحوالتالي:81ويخصصله التخصص المنفرد: .1

(ساعةمعتمدةوتشتملعلىالمساقاتالتالية:72ويخصصلها :متطل اي اليمو اوج ارية  (أ

BA102، Econ102،102 ACC،Econ200، PA 241،210 MKT،241BA،213BA

BA316،314 BA،320BA،BA 301،302 BA، 422 MKT،BA 430،425BA،408BA

409BA،498BA،330BA،311BA،BA 341، BA 426،332ACC.



(سمممماعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنمجموعةالمسمممماقات9ويخصممممصلها متطل اي اليمالالالالو انختيارية: (ب

 التالية:

BA 202،243BA،304BA،317BA،332BA،329 BA،434BA،435BA

BA436


 توليي الماعاي المعتمدة للتخصص المنفرد تي إدارة ا عمال

 المجموع اختيارق إج ارق المتطلب

121527الجامعة

24---24الكلية

72981مـالقس

ساعةمعتمدة 132المجموع

 

 (ساعةموزعةعلىالنحوالتالي:81ويخصصله التخصص الرئيمي إدارة  عمال/تخصص ترعي:ج(  

(ساعةمعتمدةوتشتملعلىالمساقاتالتالية:57ويخصصلها  : متطل اي اليمو اوج ارية •

BA102،Econ102،ACC102،Econ200  ،PA241،MKT 210،BA241

213 BA،314BA،BA 316،320 BA،310 BA،302BA،MKT 422

BA430،425BA، 408BA،409BA،BA 498

 

(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنمجموعةالمساقات3ويخصصلها متطل اي اليمو انختيارية: •

 التالية:

BA 202،243BA،BA 304، BA317 ،BA 332، 329 BA،BA  434،435 BA 

436 BA
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(ساعةمعتمدة.ويحقلطالبإدارةاألعمالالتفريعإلى21ويخصصلها :متطل اي التخصص الفرعي  •

يات فةأقسمممممممامكل قانون.ويمكنأنيختار،وتكنولوجياالمعلومات،والعلوماإلداريةاالقتصمممممممادكا وال

،فرنسميواللغاتالحديثة/،وعلوماألرضوالبيئة،واإلحصماء،التخصمصالفرعيمنقسممالرياضميات

واالقتصمممممادوالمصمممممارف،واللغةاإلنجليزية،وعلماالجتماعوالخدمةاالجتماعية،والعلومالسمممممياسمممممية

اإلسالمية.



 تخصص ترعي توليي الماعاي المعتمدة للتخصص الرئيمي إدارة ا عمال/

 المجموع اختيارق إج ارق المتطلب

121527الجامعة

24---24الكلية

57360القسم

21حسبمايحددهاالتخصصالفرعيالفرعي

ساعةمعتمدة132المجموع

 

 ساعة معتمدة( 27اليمو اوج ارية )متطل اي 

 اسو المماق راو المماق رمت المماق
عدد 

 الماعاي
 المتطلب المابه

BA102 3(2مبادئاإلدارةBA 101

Econ 1023مبادئفياالقتصادالجزئيECO 101

ACC 102 3(2مبادئفيالمحاسبةACC101 

Econ2003إدارةاألعمالأساليبالبحثالعلميفيSTAT 107

PA2313السلوكالتنظيميBA 102 

MKT210 3(1مبادئالتسويقBA 102

BA 241 3إحصاءاألعمالSTAT 107

BA 213 3(1التحليلالكمي
BA 102 

STAT 107

BA 3143إدارةالعمليات BA 213

BA 316 3(2التحليلالكميBA 241,BA 213 

BA 320دارةاإلتطبيقاتالحاسوبفيBA 316

BA 3013إدارةالمواردالبشريةBA 102

BA 3023ريبدراستراتيجياتالتBA 301

MKT4223إدارةالتسويقMKT210

BA 4303إدارةاألعمالالدوليةMKT210

BA 4253أنظمةالمعلوماتاإلداريةBA 320

BA 4083نظريةالمنظمةBA 102

BA 4093اإلدارةاإلستراتيجيةBA 301

BA 498موافقةرئيسالقسم3بحثالتخرج

 ( ساعة إج ارية للتخصص المنفرد  ع م15)

BA 3303الريادة/إدارةالمنشآتالصغيرةBA 102

BA 3113إدارةالمشاريعBA 314

BA 3413والبيئةالقانونيةتشريعاتاألعمالBA 301

BA 4263إدارةالمعرفةBA 425

ACC 3223محاسبةإداريةمقدمةفيالACC102

 الفرعي ( ساعاي اختيارية للتخصص الرئيمي/3) ،( ساعاي اختيارق يختاراا الطالب للتخصص المنفرد تيط9)

BA 2023اإلشرافالتنظيميBA 102
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BA 2433أخالقياتالعملاإلداريBA 102

BA 3043إدارةالتغييرالتنظيميPA 231

BA 3173إدارةسلسلةالتوريدBA 314

BA 3323إدارةاألزماتBA 102

BA 3293إدارةالجودةBA 314

BA 4343تطبيقاتاألعمالالدوليةBA 430

BA 4353اإلدارةالتحويليةBA 408, BA 409

BA 4363موضوعاتإداريةمعاصرةBA 301،BA 409 

 

 

 

 

الامو ادارة ا عم عضا  اي ة التدريس تي   

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 jdoleh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ جمال داود محمود ابودولة

 husam.shammari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ الشمريحسام احمد ابراهيم 

 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

 akarasneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك كراسنهعبدالفتاح عبدالرحمن حسن 

 ymelhem@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك يحيى سليم فرحان بني ملحم

 yazan.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك يزن خالد عبداهلل مقدادي

 alazzam@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد اسالم احمد خالد العزام

 saleh.f@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد الخطيبصالح فهد صالح 

 ammar.a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عمار علي الفالح العالونه

 lubna@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد لبنى عطااهلل سعيد بقله

 majedaz@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ماجد كامل علي العزام

 ali.tubishat@yu.edu.jo ماجستير مدرس الطبيشاتعلي محمود عطيه 
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 العامة اودارة امو

طرحالقسمبرنامج1993وفيعام،وبدأبتقديمبرنامجبكالوريوسفياإلدارةالعامةمنذإنشاءه،1982تأسسالقسمعام

وذلكبالتعاون (MA) لدرجةالماجسممممتيرفياإلدارةاآخًرابدأبطرحبرنامًج،2003ماجسممممتيرفياإلدارةالعامة.فيعام

 .معقسمإدارةاألعمال

زعلىمواضمممممميعتحليليقومالقسمممممممبتأهيلطلبتهبالمعرفةالنظريةوالمهاراتالتطبيقيةفيمجاالتاإلدارةالعامةبالتركي

 .واإلدارةالمحلية،صنعالقرار،تنميةالمواردالبشرية،السياساتالعامة

 .اكوادرمؤهلةلتقديمخدماتالتدريبواالستشاراتلمنظماتالقطاعينالعاموالخاصيوفرالقسمأيًض



Administration.dept@yu.edu.jo 

6846فرعي0096227211111هاتف
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 العامة ةداراو تي ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

.(ساعة132هو اإلدارةالعامةلعددالساعاتالمعتمدةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيتخصصاألدنىيكونالحد

ساعةمعتمدة،وحسبماتحددهالجامعة،وهي:12وتخصصلها( متطل اي الجامعة انج ارية: 1)

رمت 

 المماق
 الماعاي المعتمدة سو المماقإ راو المماق

PS 102 3التربيةالوطنية 

AL 1013لغةعربية 

MILT 1003علومعسكرية 

EL 1013مهاراتلغةانجليزية 



 :ختيارية( متطل اي الجامعة او2)

ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنبينمساقاتمحددهتطرحهاالجامعةشريطةأناليكونأحدهامن15وتخصصلها

المساقاتالتيتطرحهاكليةاإلقتصادوالعلوماالدارية.

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

 الماعاي المعتمدة

 عملي  ظرق

 او ما يةالمماااي 

Hum 101 0 3 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum 102 0 3 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 0 3 3 اإلسالمفكروحضارة 

Hum 104 0 3 3 الفنوالسلوك 

Hum 105 0 3 3 إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

Hum 106 0 3 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

Hum 107 0 3 3 اإلنسانحقوق 

Hum 108 0 3 3 مهاراتالتفكير 

HUM 109 0 33النظماإلسالمية 

HUM 110 0 3 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية 

 المماااي العلمية

Sci 101 0 3 3 البيئةوالصحةالعامة 

Sci 102 0 3 3 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

Sci 103 0 3 3 للجميعاللياقةالبدنية 

Sci 104 0 3 3 مهاراتالتواصلالفعال 

Sci 105 0 3 3 الطاقةالمتجددة 

Sci 107 0 3 3 البحثالعلمي 
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 :متطل اي الطلية اوج ارية ثا ي ا:

 (ساعةمعتمدة،حسبماتحددهكليةاإلقتصادوالعلوماإلدارية،وكمايلي:24ويخصصلها 

رمت 

 المماق
 المتطل اي المابية الماعاي المعتمدة اسو المماق المماقراو 

BA 101 3(1مبادئفياإلدارة 

ECON 1013قتصادالكليمبادئفياإل 

ECON 1053قتصادالرياضيمبادئفياإل 

ACC 1013(1المحاسبة فييءمباد 

PA 1303األردنالعامةفياإلدارة 

BF 2103(1 الماليةمبادئفي
101 ACC

BA101 

STAT 1073اإلحصاءلطلبةاالقتصادواإلدارة 

SCI 1083مهاراتالحاسوب 



 ا: متطل اي اليمو:ثالو 

(ساعةمعتمدة:81ويخصصلها 

 (ساعةموزعةعلىالنحوالتالي:81ويخصصله التخصص المنفرد: .1

 (ساعةمعتمدةوتشتملعلىالمساقاتالتالية:69ويخصصلها متطل اي اليمو اوج ارية: ( 

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة
 المتطل اي المابية

BA10223مبادئفياإلدارةBA 101 

LAW 16123اإلداريالقانون

ECON 2003أساليبالبحثالعلميSTAT 107

PA231 3السلوكالتنظيميBA 101, BA 102

MKT 2103(1 مبادئفيالتسويق

BA 21313التحليلالكمي BA 101, BA 102

PA 234 3أسساإلدارةالعامة PA 130

PA2403إدارةالماليةالعامة ECON101

ACC3613محاسبةالضرائب

PA 3413إدارةالموازنةالعامةPA 240

PA 310 3إدارةالمواردالبشرية 

PA 3203السياساتالعامة PA 234

PA 321 3إدارةالمشاريعوتقييمجدواها PA 240, PA 320

BA 3203تطبيقاتالحاسوبفياإلدارة

PA 350 3االلكترونيةالحكومةBA 320

PA 3123التدريبوتنميةالمواردالبشرية 

PA3113إدارةالخدمةالمدنيةPA 310 

PA 4323اإلدارةالمحليةوتطبيقاتهافياالردنPA 130

PA 433 3تصميمالمنظماتPA 234 

PA 4133إدارةاألداءPA 311

BA4093اإلستراتيجيةاإلدارة
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رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة
 المتطل اي المابية

PA 4513قضايامعاصرةفياإلدارةالعامةPA 311, PA 413

PA 4233بحثالتخرج

69المجموع

 

 (ساعةمعتمدةكمايلي:12ويخصصلها متطل اي اليمو اوختيارية:   (ب

 :فمافوقمنالمساقاتالتالية200(ساعاتمنالمساقاتالتييطرحهاالقسممنمستوى6يخصص  .1

PA 334, PA 422, PA 452, PA 453, PA 414

 

فمافوقمنالمساقاتالتالية:200(ساعاتمنالمساقاتمنمستوى6يخصص  .2

BA 202, BA 213, BA 304, BA 330, BA 425, BF 313, BF 322, MKT 330, MKT 213, 

ECON 472, ECON 470

 

 توليي الماعاي المعتمدة للتخصص المنفرد تي اودارة العامة

 المتطلب إج ارق اختيارق المجموع

 الجامعة 12 15 27

 الكلية 24 -- 24

 القسم 69 12 81

ساعةمعتمدة 132 المجموع

 

 ( ساعة مولعة علر النحو التالي:81)التخصص الرئيمي إدارة عامة/ تخصص ترعي: و يخصص لو  .2

 ( ساعة معتمدة و تشتمل علر المماااي التالية:60متطل اي اليمو اوج ارية: و يخصص ل ا ) ( 

 اسو المماق راو المماق رمت المماق
الماعاي 

 المعتمدة
 المتطل اي المابية

BA10223مبادئفياإلدارةBA101

LAW 16123القانوناإلداري

ECON 2003أساليبالبحثالعلميSTAT 107

PA231 3السلوكالتنظيمي BA 101, BA 102

MKT 2103(1 مبادئفيالتسويق

BA 21313التحليلالكمي BA 101 ,BA 102

PA 234 3أسساإلدارةالعامة PA 130

PA2403إدارةالماليةالعامة ECON101

PA 3413الموازنةالعامةإدارةPA 240

PA 310 3إدارةالمواردالبشرية 

PA 3203السياساتالعامة PA 234

PA 321 3إدارةالمشاريعوتقييمجدواها PA 240, PA 320

BA 3203تطبيقاتالحاسوبفياإلدارة 
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 اسو المماق راو المماق رمت المماق
الماعاي 

 المعتمدة
 المتطل اي المابية

PA 350 3الحكومةااللكترونيةBA 320

PA3113إدارةالخدمةالمدنيةPA 310 

PA 4323اإلدارةالمحليةوتطبيقاتهافياالردنPA 130

PA 433 3تصميمالمنظماتPA 234 

PA 4133إدارةاألداءPA 311

PA 4513قضايامعاصرةفياإلدارةالعامةPA 311, PA 413

PA 4233بحثالتخرج

60المجموع

 

(ساعةمعتمدة،ويحقلطالباإلدارةالعامةالتفريعالىكافة21ويخصصلها متطل اي التخصص الفرعي: (ب

أقسامكليةاإلقتصادوالعلوماإلدارية،وتكنولوجياالمعلومات،والشريعة،واإلقتصادوالمصارفاإلسالمية،

 والقانون،والعالقاتالعامة،واللغةاإلنجليزية،والعلومالسياسية.

 

 الماعاي المعتمدة للتخصص الرئيمي إدارة عامة/ تخصص ترعيتوليي 

 المتطلب إج ارق اختيارق المجموع

 الجامعة 12 15 27

 الكلية 24 -- 24

 القسم 60 -- 60

حسبمايحددهاالتخصصالفرعي 21 الفرعي

ساعةمعتمدة 132 المجموع

 

 ساعة(: 21اودارة العامة )الخطة الدراسية للطل ة الراغ ين التفريي  إلر تخصص 

 الطلية: يدرس الطالب المماااي التالية: داخلالطل ة من  -1

PA 231, PA 234, PA 240, PA 320, PA 432 

 ساعاي اختيارية من المماااي التالية:  6ودراسة 

PA 334, PA 350, PA 312, PA 432, PA 433, PA 414 

 

 المماااي التالية:الطل ة من خارج الطلية: يدرس الطالب  -2

BA 101, BA 102, PA 231, PA 234, PA 240, PA 320, PA 432 
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 اودارة العامة عضا  اي ة التدريس تي امو 

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 frefat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ رفعات عبدالحليم المحمد الفاعوري

 Khasawneh_a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ الخصاونهانيس صقر حسين 

 Ababneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ رائد اسماعيل موسى عبابنه

 Shiyab@yu.edu.jo دكتوراه استاذ سعيد حسن شياب احمد محمد

 rawabdeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد على اعقيل الروابده

 Taamneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد محمود مصطفى طعامنه

 sahem.n@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد سهم احمد محمود نوافله

 shaker@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد شاكر احمد  طالل العدوان

 seif.athamneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد سيف ناصر يوسف عثامنه

 tamara@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد تمارا عادل احمد اليعقوب

 anan.abuhummour@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عنان محمد احمد ابو حمور

 rami.tbaishat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رامي محمد عطيه طبيشات

 nor@yu.edu.jo ماجستير مدرس نور علي فيصل القرعان
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 التمويه امو

.يمتازالقسمبوجودأعضاءهيئةتدريسيةمتخصصةفيمجاالتمتنوعةفيالتسويقمثل:1997تأسسقسمالتسويقعام

 والتسويقااللكتروني.،التسويقالدولي،بحوثالتسويق،سلوكالمستهلك

تفيتعملالخطةالتدريسيةفيالقسمعلىتزويدالطلبةبالمفاهيماألساسيةلعلمالتسويقودورالتسويقفينجاحالمؤسسا

ظلبيئةتنافسممممميةعلىمسمممممتوىالعالميكسمممممبالطلبةمهاراتتحليليةوتواصمممممليةوالتيتؤهلهملربداعفيمجاالتادارة

الدعايةواالعالن.،بحوثالتسويق،المنتجات

مهاراتانرسممالةالقسمممتتجلىبتهيئةوتخريجطلبةلديهمالقدرةعلىمنفعيةالمؤسممسمماتالتييعملونبهامنخاللتطوير

حلالمشكالتالتسويقية.يعملالقسمعلىانتهاجاسلوبتدريسيعصرييواكبالتطوراتالتكنولوجيةالمعاصرة.

ويتطلعالقسمممالسممتحداثبرنامجالماجسممتيرفي،طالبفيبرنامجبكالوريوسالتسممويق300مايزيدعنايخدمالقسمممحالًي

المستقبلالقريب.



Marketing.dept@yu.edu.jo 
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 التمويه تي ال طالوريوس لدرجة الدراسية ةالخط

:توزيعساعاتالخطةالدراسيةعلىالمتطلباتالمختلفة

  وع المتطلب المتطلب
مجموع الماعاي 

 المعتمدة

الم وية من مجموع النم ة 

 ساعاي الخطة الدراسية

 متطل اي الجامعة

 ساعة( 27)

 %9 12 إجباري

 %11 15اختياري

 متطل اي الطلية
 %18 24 إجباري

 --اختياري

 متطل اي التخصص

 ساعة( 81)

%6952إجباري

%129اختياري

 المواد الحرة
--إجباري

--اختياري

%132100- المجموع الطلي



ساعةمعتمدة،وحسبماتحددهالجامعة،وهي:12وتخصصلها( متطل اي الجامعة انج ارية: 1)

 رمت

 المماق
 سو المماقإ راو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

PS 102 3التربيةالوطنية 

AL 1013لغةعربية 

MILT 1003علومعسكرية 

EL 1013مهاراتلغةانجليزية 



 :ختياريةمتطل اي الجامعة او( 2)

ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنبينمساقاتمحددهتطرحهاالجامعةشريطةأناليكونأحدهامن15وتخصصلها

المساقاتالتيتطرحهاكليةاإلقتصادوالعلوماالدارية.

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

 الماعاي المعتمدة

 عملي  ظرق

 المماااي او ما ية

Hum 101 0 3 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum 102 0 3 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 0 3 3 اإلسالمفكروحضارة 

Hum 104 0 3 3 الفنوالسلوك 

Hum 105 0 3 3 إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

Hum 106 0 3 3 اإلنسانيةمقدمةفيدراسةالثقافات 

Hum 107 0 3 3 حقوقاإلنسان 

Hum 108 0 3 3 مهاراتالتفكير 

HUM 109 330النظماإلسالمية

HUM 110 30 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية
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رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

 الماعاي المعتمدة

 عملي  ظرق

 المماااي العلمية

Sci 101 0 3 3 البيئةوالصحةالعامة 

Sci 102 0 3 3 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

Sci 103 0 3 3 اللياقةالبدنيةللجميع 

Sci 104 0 3 3 مهاراتالتواصلالفعال 

Sci 105 0 3 3 الطاقةالمتجددة 

Sci 107 0 3 3 البحثالعلمي 

 

 

 :متطل اي الطلية اوج ارية ثا ي ا:

 يلي:(ساعةمعتمدة،حسبماتحددهكليةاإلقتصادوالعلوماإلدارية،وكما24ويخصصلها 

رمت 

 المماق
 اسو المماق راو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

المتطل اي 

 المابية

BA 101 3(1مبادئفياإلدارة 

ECON 1013قتصادالكليمبادئفياإل 

ECON 1053قتصادالرياضيمبادئفياإل 

ACC 1013(1المحاسبة فييءمباد 

PA 1303األردنالعامةفياإلدارة 

BF 2103(1 مبادئفيالمالية
ACC101, 

BA101 

STAT 1073اإلحصاءلطلبةاالقتصادواإلدارة 

SCI 1083مهاراتالحاسوب 



(ساعةمعتمدةيحددهامجلسقسمالتخصصالمنفردوتوزعكمافيالجدولينالتاليين:81وتخصصلها متطل اي اليمو:ب.



 

 تخصص منفرد الخطة الدراسية لدرجة ال طالوريوس تي تخصص التمويه/
 

  ( ساعة معتمدة مولعة كاآلتي: 81: )ا ول 

 ( ساعة معتمدة كما يلي : 69مماااي إج ارية ) . 

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة
 المتطل اي المابية

B.A102 3(2مباديءفياإلدارةB.A101

MKT210 3(1مبادئفيالتسويق-

MKT2113(2التسويق فيمبادئMKT210

MKT2133السياحيالتسويقMKT +210 MKT 211  

MKT2153التسويقالدوليMKT +210 MKT 211  

MKT2163ادارهالتجزئهMKT +210 MKT 211  

MKT2403التسويقالتحليليMKT +210 MKT 211  

Econ2003اساليبالبحثالعلميStat 107
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رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة
 المتطل اي المابية

B.A21313التحليلالكمي

MKT3303تسويقالخدماتMKT +210 MKT 211  

MKT3313ادارهالمبيعاتMKT +210 MKT 211  

MKT3243ادارهالمنتجMKT +210 MKT 211  

MKT3413ادارهالترويجMKT +210 MKT 211  

MKT3423التسويقاالجتماعيMKT +210 MKT 211  

MKT4413التسويقااللكترونيMKT +210 MKT 211  

MKT4313المستهلكسلوكMKT +210 MKT 211  

MKT4213التسويقالمستدامMKT +210 MKT 211  

MKT4223ادارهالتسويقMKT +210 MKT 211  

MKT4263قنواتالتوزيعMKT +210 MKT 211  

MKT4273استراتيجياتالتسويقMKT422

MKT4423التسويقعبرمواقعالتواصلاالجتماعيMKT441

MKT4353انظمهالمعلوماتالتسويقيهMKT +210 MKT 211  

MKT4493بحثالتخرجMKT240+Eco 200



 : ( ساعة معتمدة يختاراا الطالب من الجدول التالي12مماااي اختيارية )

رمت 

 المماق
 المتطل اي المابية الماعاي المعتمدة اسو المماق راو المماق

Econ1023االقتصادالجزئيمباديء-

B.A3013ادارهالمواردالبشريهBA 102

MKT328 3تجارهالجمله MKT +210 MKT 211  

MKT339 3التسويقالمصرفي MKT +210 MKT 211  

MKT315 3ادارهالعالمهالتجاريه MKT +210 MKT 211  

MKT423 3بحوثالتسويق MKT +210 MKT 211  

MKT425 3الصناعيتسويق MKT +210 MKT 211  

MKT4393موضوعاتمعاصرهفيالتسويقMKT +210 MKT 211  

B.A 3303ادارهالمشروعاتالصغيره BA 102



 ملخص الماعاي المعتمدة للتخصص المنفرد تي امو التمويه

 المجموع اختيارق اج ارق مجموعة المماااي

 27 15 12 متطل اي الجامعة

 24 --- 24 متطل اي الطلية

691281 متطل اي التخصص

132المجموعالكلي
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 الخطة الدراسية لدرجة ال طالوريوس تي تخصص التمويه/ ترعي تخصص هخر

قسممممالتخصمممصالفرعي.ويسممممحلطالبالتسمممويق(سممماعةمعتمدةحسمممبمايحدده21متطلباتالتخصمممصالفرعيبواقع 

،علومالحاسممممموب،القانون،جميعاألقسمممممامفيكليةاالقتصمممممادوالعلوماإلدارية:المجاالتالتاليةفيبالتخصمممممصالفرعي

والعالقاتالعامة فيقسمالصحافة(واللغات.،تكنولوجياالمعلومات،اللغةاإلنجليزية،الرياضيات،اإلحصاء



 الفرعيتوليي الماعاي المعتمدة للتخصص الرئيمي تمويه/ التخصص 

 المجموع الماعاي انختيارية الماعاي اوج ارية المتطل اي

21627متطلباتالجامعة

24-24متطلباتالكلية

54660متطلباتالقسم

15621متطلباتالقسمالفرعي

132المجمـــوع



 ( ساعة معتمدة كما يلي: 54مماااي اج ارية ) . 

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة
 المتطل اي المابية

B.A102 3(2مباديءفياإلدارةB.A101

MKT210 3(1مبادئفيالتسويق-

MKT2113(2التسويق فيمبادئMKT210

MKT2403التحليليالتسويقMKT +210 MKT 211  

Econ2003اساليبالبحثالعلميStat 107

B.A21313التحليلالكمي

MKT3303تسويقالخدماتMKT +210 MKT 211  

MKT3313ادارهالمبيعاتMKT +210 MKT 211  

MKT3243ادارهالمنتجMKT +210 MKT 211  

MKT3413ادارهالترويجMKT +210 MKT 211  

MKT4413التسويقااللكترونيMKT +210 MKT 211  

MKT4313سلوكالمستهلكMKT +210 MKT 211  

MKT4223ادارهالتسويقMKT +210 MKT 211  

MKT4263قنواتالتوزيعMKT +210 MKT 211  

MKT4273استراتيجياتالتسويقMKT422

MKT4423التواصلاالجتماعيالتسويقعبرمواقعMKT441

MKT4353انظمهالمعلوماتالتسويقيهMKT +210 MKT 211  

MKT4493بحثالتخرجMKT240+Eco 200



يختارهاالطالبمنالمساقاتفيالجدولالتالي:( ساعاي6مماااي اختيارية ) .ب

رمت 

 المماق
 اسو المماق راو المماق

الماعاي 

 المعتمدة
 المتطل اي المابية

Econ1023مباديءاالقتصادالجزئي-

B.A3013ادارهالمواردالبشريهBA 102

MKT328 3تجارهالجمله MKT +210 MKT 211  

MKT339 3التسويقالمصرفي MKT +210 MKT 211  
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رمت 

 المماق
 اسو المماق راو المماق

الماعاي 

 المعتمدة
 المتطل اي المابية

MKT315 3ادارهالعالمهالتجاريه MKT +210 MKT 211  

MKT423 3التسويقبحوث Eco200+MKT210

MKT221

MKT425 3تسويقالصناعي MKT +210 MKT 211  

MKT4393موضوعاتمعاصرهفيالتسويقMKT +210 MKT 211  

B.A 3303ادارهالمشروعاتالصغيره BA 102
 

.(ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنالقسمالفرعي15  .ج

 .(ساعاتاجباريةيحددهاالقسمالفرعي6  .د

 

 .( ساعة معتمدة21يخصص لو ) التمويهالتخصص الفرعي تي 

 . لطل ة كلية اناتصاد والعلوم اودارية 1

(ساعةمعتمدة15ويخصصلها أ.متطلباتإجبارية:

210MKT،211MKT،431MKT،330MKT،441MKT

منالقسميطرحهاالتيلمساقاتالبمنا(ساعاتمعتمدةيختارهاالط6 لهايخصصوب.متطلباتاختيارية:

.فمافوق200مستوى



 تي تخصص التمويه  للطل ة من خارج كلية اناتصاد والعلوم اودارية. التخصص الفرعي 2

(ساعةمعتمدة18لها يخصصوأ.متطلباتإجبارية:

210MKT،211MKT،341MKT،441MKT،431MKT،442MKT

يختارهاالطالبمنالمساقاتالتييطرحهاالقسم(ساعاتمعتمدة3لها يخصصوب.متطلباتاختيارية:

.فمافوق200منمستوى

 

 

  عضا  اي ة التدريس تي امو التمويه

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 samis@yu.edu.jo دكتوراه استاذ سامي احمد محمد الصمادي

 mkailani@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمود محمدعلي عبدالقادر الكيالني

 hadeel.haddad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد هديل بهجت فرحان الحداد

 khaledhailat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد خالد قاسم محمد هيالت

 ramez@yu.edu.jo ماجستير مدرس رامز محمد احمد ادحيل
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 وا عمال المال امو

منقسمممماالقتصمممادحيثطرحبرنامجا.وكانالقسممممقبلذلكجزًء2016تأسمممسقسممممالمالواألعمالكقسمممممسمممتقلعام

 .2002البكالوريسفياقتصادالمالواألعمالفيالعام

 :الر ية 

علىمسمممممتوىالشمممممرقاألوسمممممطفيمجاالتاالقتصمممممادوالمالامتميًزاأنيكونبرنامجإقتصمممممادالمالواألعمالبرنامًج

 . واألعمال

 :الرسالة 

أنيكونبرنامجإقتصمممممادالمالواألعمالرائدافيمواكبةالتغيراتاالقتصممممماديةوالمالية وبناءالكفاءاتإلدارةالتحديات

 . وإيجادالحلوللتنميةمستدامة،الماليةواالقتصادية

 

6631فرعي0096227211111هاتف

 



 

192 

 

 وا عمال المال تي ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطط

إمتحانمسممممممتوىباللغة:يجبعلىالطالبالمقبولبالجامعةالنجاحفيإمتحاناتالمسممممممتوىالتيتحددهاالجامعةوهي

وفيحالإخفاقالطالبفيأيمنإمتحانات.مهاراتالحاسمممممموبوإمتحان،وإمتحانمهاراتاللغةاإلنجليزية،العربية

:يجبعليهالنجاحفيالمساقالمعادللذلكاإلمتحانالمبينأدناه،المستوىالمحددةمنالجامعة

تحددهالجامعة،وهي:ساعةمعتمدة،وحسبما12وتخصصلها( متطل اي الجامعة انج ارية: 1)

رمت 

 المماق
 الماعاي المعتمدة سو المماقا راو المماق

PS 102 3التربيةالوطنية 

AL 1013لغةعربية 

MILT 1003علومعسكرية 

EL 1013مهاراتلغةانجليزية 



 :ختيارية( متطل اي الجامعة او2)

ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنبينمساقاتمحددهتطرحهاالجامعةشريطةأناليكونأحدهامن15وتخصصلها

المساقاتالتيتطرحهاكليةاإلقتصادوالعلوماالدارية.

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

 الماعاي المعتمدة

 عملي  ظرق

 او ما يةالمماااي 

Hum 101 0 3 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum 102 0 3 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 0 3 3 اإلسالمفكروحضارة 

Hum 104 0 3 3 الفنوالسلوك 

Hum 105 0 3 3 إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

Hum 106 0 3 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

Hum 107 0 3 3 اإلنسانحقوق 

Hum 108 0 3 3 مهاراتالتفكير 

HUM 109 330النظماإلسالمية

HUM 110 0 3 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية 

 المماااي العلمية

Sci 101 0 3 3 البيئةوالصحةالعامة 

Sci 102 0 3 3 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

Sci 103 0 3 3 للجميعاللياقةالبدنية 

Sci 104 0 3 3 مهاراتالتواصلالفعال 

Sci 105 0 3 3 الطاقةالمتجددة 

Sci 107 0 3 3 البحثالعلمي 
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 :متطل اي الطلية اوج ارية ثا ي ا:

 (ساعةمعتمدة،حسبماتحددهكليةاإلقتصادوالعلوماإلدارية،وكمايلي:24ويخصصلها 

رمت 

 المماق
 اسو المماق المماقراو 

الماعاي 

 المعتمدة
 المتطل اي المابية

BA 101 3(1مبادئفياإلدارة 

ECON 1013قتصادالكليمبادئفياإل 

ECON 1053قتصادالرياضيمبادئفياإل 

ACC 1013(1المحاسبة فييءمباد 

PA 1303األردنالعامةفياإلدارة 

BF 2103(1 الماليةمبادئفيACC101, BA101 

STAT 1073اإلحصاءلطلبةاالقتصادواإلدارة 

SCI 1083مهاراتالحاسوب 



 ساعة معتمدة( 81:  متطل اي التخصص )اثالو 

 ساعة معتمدة( 72 . متطل اي التخصص اوج ارية )

 اسو المماق راو المماق رمت المماق
الماعاي 

 المعتمدة
المابيةالمتطل اي   

Acc 102  2مبادئفيالمحاسبة)  3 Acc 101 

BA 102  2مباديءفياإلدارة)  3 BA 101 

BA 330 /ادارةالمنشأتالصغيرةالريادة  3 330 

BA 430 430 3 ادارةاألعمالالدولية 

BF 211  2مبادئفيالمالية)  3 211 

BF 311 311 3 إدارةاستثمار 

BF 318 ماليتحليل  3 318 

BF 328 328 3 األسواقوالمؤسساتالمالية 

ECON 102 102 3 مباديءاالقتصادالجزئي 

ECON 200 200 3 أساليبالبحثالعلمي 

ECON 201 1نظريةاالقتصادالكلي  3 201 

ECON 207 1نظريةاالقتصادالجزئي  3 207 

ECON 311 311 3 نقودوبنوك 

FE 201 الموازنةالماليةوالعامةمبادئ  3 201 

FE 202 202 3 التحليلالرياضيفياقتصادالمالواألعمال 

FE 210 210 3 االقتصادالمالي 

FE 307 307 3 اقتصاداالعمال 

FE 331 331 3 االقتصادالصناعي 

FE 371 )371 3 االقتصادالدولي التجارةوالماليةالدولية 

FE 382 382 3 االقتصادالقياسيالمالي 

FE 402 402 3 تطبيقاتفياقتصادالمالواألعمال 

FE 481 481 3 نظريةاأللعاب 

MKT 210  1مبادئفيالتسويق)  3 210 

PA 231 231 3 السلوكالتنظيمي 
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 ساعة معتمدة( 9متطل اي التخصص انختيارية )  -ب

 يختاراا الطالب من المماااي التالية:

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة
 المتطل اي المابية

BF 313 3 يةمصرفتشريعاتماليةو 

BF 410 3 إدارةماليةBF211 

BF 416 3 إدارةالمخاطرالمالية BF311 

ECON 421 3 دراساتالجدوىاالقتصادية
ECON102 و 

ECON105 

FE 2123 التجارةااللكترونية 

FE 2133اقتصادياتالسكانECON 102 

FE 2303 اإلحصاءواالحتماالتSTAT 107 

FE 3103 مهاراتاالتصالوالريادةفياألعمال- 

FE 390 3 اقتصادياتالطاقة
ECON201 ,

ECON207 

FE 430 3 اقتصادياتالبيئةECON207 

FE 482 3 األقتصاداألسالميبينالنظريةوالتطبيق

FE 498 3 موضوعاتخاصةفياالقتصادالمالي 

 

 

 

 

 

 تي امو المال وا عمال  عضا  اي ة التدريس

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 hallaqsaid@yu.edu.jo دكتوراه استاذ سعيد سامى على حالق

 ahmad.waked@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد عبدالرحمن فهد الواكد

 atefbaniata@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عاطف محمد خليل بني عطا

 hanna.rabadi@yu.edu.jo ماجستير مدرس حنا وليد حنا الربضي
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 التطنولوجية لل ندسة الحجاوق كلية

بتبرعسممخيمنمؤسممسممةهشممامأديبحجاويالعلميةبهدفتخريجمهندسممينمنذويالدراية1984تأسممسممعالكليةعام

العلميممةوالمهمماراتالعمليممةالعمماليممةفيمجمماالتالهنممدسممممممممةوتكنولوجيمماالمعلومممات.وتمنحالكليممةدرجممةالبكممالوريوسفي

هندسممةالنظم،هندسممةالقوىالكهربائية،هندسممةالحاسمموب،هندسممةاالتصمماالت،اإللكترونياتالتخصممصمماتاآلتية:هندسممة

الهندسممةالصممناعية.وكماتمنحالكليةدرجةالماجسممتيرفي،هندسممةالعمارة،الهندسممةالمدنية،والمعلوماتيةالطبيةوالحيوية

سممموبتخصمممصالنظمالمضممممنةحيثيتبعهذانالهندسمممةتخصمممصاألتمتةالصمممناعيةودرجةالماجسمممتيرفيهندسمممةالحا

ودرجةالماجسمتيرفيالهندسمةتخصمصاالتصماالتالالسملكيةودرجةالماجسمتيرفي،التخصمصمانقسممهندسمةالحاسموب

.هندسةالقوىالكهربائية

ليسفقطفيالمعرفةفيزواوقدحققعالكليةسمممممعةطيبةفيالمملكةوالمنطقةالعربيةوالعالممنخاللخريجيهاالذينتمّي

المفاهيمالهندسمممممميةالنظريةفقطبلبالقدرةعلىتطبيقالمفاهيمالهندسمممممميةوالتعاملمعبيئةاألعمالوذلكمنخاللمناهج

(4دراسمميةذاتمسممتوىعالميتتضمممنجوانبعمليةيتمتحصمميلهامنخاللالمختبراتالعلميةومشمماريعالتخرجبواقع 

زتبهالكليةحيثيطلبمنالصبغةالتطبيقيةوالتدريبالميدانيبحجمتسعةساعاتمعتمدةوالذيتميّساعاتمعتمدةذات

الطالبالتدربفيالشممممركاتالهندسمممميةلمدةسممممتةأشممممهرويتمتقييمهمنخاللزياراتأعضمممماءهيئةالتدريسللطلبةفي

نتهاءفترةالتدريب.وقدانعكسإقومالطلبةبتقديمهاعندالشمممركاتالتييتدربونبهاإضمممافةإلىامتحاناتشمممفويةوتقاريري

.اعلىفرصحصولخريجيالكليةعلىوظائفمناسبةفيتخصصاتهمالتدريبالميدانيخاللالسنواتالماضيةايجابًي

اطالًب5000عنمايزيداافيالسمممنواتاألخيرةحيثيدرسفيالكليةحاليًاملموسمممًوقدشمممهدعددالطلبةفيالكليةارتفاعً

وطالبةفيمختلفبرامجالكليةإالأنالكليةوضممممممععخطةلتعيينأعضممممممماءهيئةتدريسجددوخطةلالبتعاثمنأجل

المحافظةعلىمسممتوىونوعيةالتعليمحيثيبلدعددأعضمماءهيئةالتدريسحالياأكثرمنمئةعضمموهيئةتدريسيحملون

افيبعثاتدراسمممميةللحصممممولعلىدرجتيمبعوًث30باإلضممممافةإلىأكثرمندرجةالدكتوراهفيمختلفالتخصممممصممممات

.الماجستيروالدكتوراهفيمختلفالتخصصات

جلتفعيلالعالقةأا.ومناوفنًي(مهندس45ًافيمختلفالتخصصاتيقومباإلشرافعليها اعلمًي(مختبًر39وتضمالكلية 

مجمعالريادةاألكاديمية2004زينفقدأنشمممىءفيالكليةفيعامورعايةطلبةالكليةالمتمّيمعقطاعيالصمممناعةوالخدمات

(حاضممممممناتأبحاثصممممممناعيةلكبرى4لىلتوفيرفرصالتدريبالميدانيللطلبة.ويوجدفيالمجمع إزالذييهدفللتمّي

ةالتدريسمميةفيقسمممهندسممةالحاسمموبحيث(حاضممناتأبحاثوتطويرألعضمماءمنالهيئ3الشممركاتالعالميةوالمحليةو 

.زينبالتدربفيهذهالحاضناتيقومطلبةالكليةالمتمّي

بتطويروتحديثالخططالدراسيةلدرجةالبكالوريوسبماينسجمويتالءممعالتطوراتالتكنولوجيةاوقدقامعالكليةمؤخًر

العالميةالحديثةواحتياجاتسوقالعمل.



http://hijjawi.yu.edu.jo/ 

fac_hij@yu.edu.jo 

4251فرعي 0096227211111  هاتف
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 ا امام ا كاديمية

 قسمهندسةالحاسوب •

 تصاالتقسمهندسةاإل •

 الكهربائيةقسمهندسةالقوى •

 لكترونياتقسمهندسةاإل •

 قسمهندسةالنظموالمعلوماتيةالطبيةالحيوية •

 قسمالهندسةالمدنية •

 قسمالهندسةالصناعية •

 قسمهندسةالعمارة •
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 الحاسوب اندسة امو

تأسيسالقسـممممقسامالرئيسيةفيكليةالحجاويللهندسةالتكنولوجيةفيجامعةاليرموك.تّمقسمهندسةالحاسوبهوأحداأل

لمواكبةالتطورالتعليميوالتكنولوجيفيمجالالحاسمممممموبوتكنولوجياالمعلوماتلرفـممممممممممممدحاجةالصممممممناعة1993عام

ـممابالكوادرالبشريـممةالمؤهلـممةبالمنهجالتعليميوالعمليالمبدعالمستنـممدإلـممىالمعاييـممراوإقليمًيـمماوعربيـمًمالتكنولوجيـممةأردنًي

ستقرئ شبكاتالحاسوبلحاجـمممممممةالمنطقـمممممممةإلىالتميّالمثلىوالم سيبوبنائهـممممممماوتصميم زفيمجاالتبرمجياتالحوا

وتطبيقاتمتعـممممددةالوسائطوقواعدالبياناتوالنظمالمضمنةوريرهـممممامنالمواضيعالمتخصصةفيهذاالمجال.وتنبـممممع

فيقطاعاتعريضةمنمؤسساتالمجتمعالمدنيأهميـممةهذاالتخصصمنالتوجـممهالعالمـمميإلىحوسبـممةنظمالمعلومات

 .بحيثأصبحهذاالعلمنـواةعصرالعولمـةوأسـاساقتصادياتالمعرفـةوآلـةتشكـلالعالـمالرقمـي

والماجسمممتيرفي،والماجسمممتيرفيالنظمالمضممممنة،كاديمية:البكالوريسفيهندسمممةالحاسممموبأيطرحالقسممممثالثبرامج

زةوالتيتطرحالعديدمنالمواضيعالمتقدمةفيويحتويكلبرنامجعلىمجموعـةمنالمساقاتالمتميّاألتمتةالصناعية.

 .المجاالتالمختلفةفيهندسةالحاسوبوتطبيقاتهاالمتصلةبالصناعةالتكنولوجية



computer.dept@yu.edu.jo 

4439فرعي    0096227211111  هاتف
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 الحاسوب اندسة في ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

(167هو حاسوبهندسةالدنىلعددالساعاتالمعتمدةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيتخصصيكونالحداأل

ساعةموزعةعلىالنحوالتالي:

 انخـتيارية انجــ ارية عدد الماعاي المتطــل اي

271215 متطل اي جامعـة

-2727 متطل اي كلــية

1131049 متطل اي امو التخصص

   167 المجمــوع

 

 المتطلب
مجموع الماعاي 

 المعتمدة

النم ة الم وية من مجموع 

 ساعاي الخطة الدراسية

 متطل اي الجامعة
% 7.18 12 إج ارق

 % 8.98 15 اختيارق

 الطليةمتطل اي 
 % 16.16 27 إج ارق

 -- اختيارق

 متطل اي التخصص
 % 10462.27 إج ارق

 % 95.38 اختيارق

% 167100 المجموع الطلي



 ساعة معتمدة(: 27متطل اي الجامعة ) :ا ول 

 ساعة معتمدة(: 12متطل اي إج ارية ) -أ

 الممــــاق اســــو راو المماق الممـاق رمــت
 المـاعـايعــدد 

 المعتمدة عملي  ظرق

MILT100*3-3علــومعسكريــة

AL 1013-3لغـــةعـربــية

EL1013-3مهاراتاللغـةاإلنجليزية

PS 1023-3التربيةالوطنية


ـائجهـذاالمسـاقعلىأساسالنجاحوالرسـوب* ـررةللتخرجوتعطىنت والتدخل،ويحسبضمنالساعاتالمعتمدةالمق

ويعفىمندراستهخريجوالكليةالعسكريةالملكيةومدرسةالمرشحينوالمعاهد،نتائجـممممممهفيحسابالمعـممممممدلالتراكمي

،(مساقابديال376األردنيينأنيدرسـممموامساق تاريخاالردنالحديثتخالمعادلـمممةلهافياألردنويجـممموزللطلبةرير

وفيهذهالحالةتدخلعالمةهذاالمساقفيحسابالمعدلالتراكميللطالب.
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ساعاي معتمدة(: 15متطل اي اختيارية ) -ب

-:التاليةوالعلميةاإلنسانيةالمساقاتمنالطالب(ساعاتمعتمدةيختارها15يخصصلها 

 عدد الماعاي المماقاسو  راو المماق المماق رمت

 او ما ية المماااي

HUM101 3 الثقافةاإلعالمية 

HUM102 3 المواطنةواالنتماء 

HUM103 3 اإلسالمفكروحضارة 

HUM104 3 الفنوالسلوك 

HUM105 3 ردنفيالحضارةاإلنسانيةإسهاماأل 

HUM 106 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

HUM107 3 حقوقاإلنسان 

HUM108 3 مهاراتالتفكير 

HUM 109 3النظماإلسالمية

HUM 110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية 

 المماااي العملية

SCI1013العامةوالصحةالبيئة

SCI1023 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

SCI1033 اللياقةالبدنيةللجميع

SCI1043 مهاراتالتواصلالفعال

SCI1063 اإلدارةوتنميةالمجتمع

SCI1073 البحثالعلمي



التقدم2009/2010منبدايةالفصلاألولايتوجبعلىكافةالطلبةالمستجدينإعتباًر،أمامايتعلقبإمتحاناتالمستوى

لرمتحانفياللغةالعربيةواللغةاإلنجليزيةوالحاسوبعلىأنيسجلالطالبالذييخفقفيالنجاحفيأيمنهذهاإلمتحانات

وهذهالمساقاتهي:،(خارجخطتهالدراسية099 امساقاإستدراكًي

-099EL)مهاراتلغةإنجليزية إستدراكي

-099AL إستدراكي(1لغةعربية )

-099COMP)مهاراتحاسوب إستدراكي
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 رمول المماااي تي ا امام ا كاديمية لطلية الحجاوق لل ندسة التطنولوجية

ELEهندسةاإللكترونيات 

CMEهندسةاالتصاالت 

CPEهندسةالحاسبات 

EPEهندسةالقوىالكهربائية 

BMEالنظموالمعلوماتيةالطبيةالحيويةهندسة 

CEالهندسةالمدنية 

IEالهندسةالصناعية 

AEهندسةالعمارة 

 

 ساعة معتمدة(:   27: متطل اي كلية إج ارية )اثا ي 

 رمت

 المماق

 راو

 المماق
 المماق اسو

 عــدد المـاعـاي
 المـابه المتطلب

 المعتمدة عملي  ظرق

MATH101 3 - 3 1تفـاضـلوتكامـل - 

MATH 102 3 - 3 2تفـاضـلوتكامـل MATH 101 

PHYS 101 3 - 3 1فيزيـاءعامة -

PHYS 105 1 3 - 1فيزيـاءعامةعملي PHYS 101* 

PHYS 102 3 - 3 2فيزياءعامة PHYS 101 

PHYS 106 102 1 3 - 2فيزياءعامةعملي*PHYS

CHEM 104 3 - 3  لطلبهالهندسة(كيميــاءعـامـة - 

CHEM 105 1 3 - كيمياءعـامـةعملي CHEM 104 

MATH 205 )3 - 3 معادالتتفاضليةعادية لطلبةالهندسة MATH 102 

CPE 150 4 - 3 مقدمةالىالبرمجة - 

CPE 150L 0 3 - مختبرمقدمةالىالبرمجة - 

BME 152 2-2الهندسةمقدمةفي- 

 .* يمطن الجمي

 

 ساعة معتمدة( 113) متطل اي امو اندسة الحاسوبثالوا: 

 ساعة معتمدة(. 104متطل اي امو إج ارية  ) -أ

ساعاي معتمدة(. 9متطل اي امو اختيارية  ) -ب 

: وعلىالنحوالتاليمعتمدةة(ساع104اإلجبارية متطلباتالقسم

 رمت

 المماق

 راو

 المماق
 المماق اسو

 المتطلب عدد الماعاي

 معتمدة عملي  ظرق المـابه

MATH 152 3 - 3 رياضياتمتقطعـة MATH 101 

ELE 205 3 - 3 مهاراتاالتصال BME 152 

CME 216 3 - 3 طرقالتحليلالهندسي MATH 205 

EPE 220 3 - 3 1دوائركهربائية 
PHYS 102 

+MATH 205 
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 رمت

 المماق

 راو

 المماق
 المماق اسو

 المتطلب عدد الماعاي

 معتمدة عملي  ظرق المـابه

EPE2223 - 3 2دوائركهربائية EPE 220 

EPE2231 3 - مختبردوائركهربائية EPE 222 

CPE2303- 3 المنطقالرقمي EPE 220 

CPE2311 3 - مختبرالمنطقالرقمي CPE 230 

ELE2503 - 3 1الكترونيات EPE 220 

ELE2511 3 - 1مختبرالكترونيات ELE 250 

CPE3103 - 3 التحليالتالعدديةفيالهندسة 
MATH 205

+CPE 150 

CME3123 - 3 اإلشاراتوالنظم EPE 220 

CME314
االحتماالتوالعملياتالعشوائيةفي

 الهندسة
3 - 3 CME 312 

CPE3203 - 3 تنظيمالحاسوب CPE 230 

CPE344
تصميمنظمالمعالجاتوالمتحكمات

 الدقيقة
3 - 3 CPE 230 

CPE345
مختبرتصميمنظمالمعالجات

 والمتحكماتالدقيقة
- 3 1 CPE 344 

CPE 354 4 - 3 هيكلةالبياناتوالخوارزميات CPE 150 

CPE 354L 0 3 - مختبرهيكلةالبياناتوالخوارزميات CPE 150 

CPE360 4 - 3 (1برمجةمتقدمة CPE 150 

CPE360L 0 3 - (1مختبربرمجةمتقدمة CPE 150 

CPE4403 - 3 بناءالحاسوب CPE 320 

CPE441 1 3 - مختبرتنظيمالحاسوب CPE 440 

ELE4503 - 3 اإللكترونياتالرقمية ELE 250 

CPE 450 4 - 3تصميمأنظمةقواعدالبيانات CPE 360

CPE 450L 0 3 -مختبرتصميمأنظمةقواعدالبيانات CPE 360

CPE4523 - 3 هندسةالبرمجيات CPE 360 

CPE453
مختبرهندسةالبرمجياتوالتصميم

 الكينوني
- 3 1 CPE 452 

CME456 3 - 3أنظمةاالتصاالت CME 312 

CPE4604 - 3 تصميمأنظمةتشغيلالحاسوب CPE 354 

CPE460L0 3 - مختبرتصميمأنظمةتشغيلالحاسوب CPE 354 

CPE4664 - 3 برمجةانظمةتشغيلالحاسبات 
CPE 460 

+ CPE 360 

CPE466L0 3 - مختبربرمجةانظمةتشغيلالحاسبات 
CPE 460 

+ CPE 360 

CME462 3 - 3 تراسلالبيانات 
CME 456 

 CME 452أو

CPE 498 1 - 1 1مشروعالتخرج 

ساعة120دراسة

بنجاح

+ ELE 205 

CPE500الميدانيالتدريب 

 اربعة

شهور

 متتالية

66 
ساعة120دراسة

 بنجاح

CPE5423 - 3 مبادئالنظمالمضمنة CPE 344 
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 رمت

 المماق

 راو

 المماق
 المماق اسو

 المتطلب عدد الماعاي

 معتمدة عملي  ظرق المـابه

CPE5431 3 - مختبراألنظمةالمضمنة CPE 542 

CPE5623 -3 شبكاتالحاسبات CME 462

CPE5631 3 - مختبرشبكاتالحاسبات CPE 562 

CPE5763  3 االصطناعيالذكاء CME 312 

CPE5783 - 3 أمنأنظمةالكمبيوتر CPE 562 

CPE5843 - 3 معالجةالصورالرقمية CME 312 

CPE5983 - 3 2مشروعالتخرج CPE 498 

 

 المماااي التالية:             ( ساعاي معتمدة يختاراا الطالب من9انختيارية )اليمو متطل اي 

 رمـت

 المماق
 راو

 المماق
 الممــاق اسو

 عـدد المـاعـاي
 المابه المتطلب

 معتمدة عملي  ظرق

EPE 320 3 - 3 أنظمةالتحكماآللي 
EPE 222 

 ELE 220أو

CS3803 - 3 الرسمبالحاسوب CPE 354 

CIS4673 - 3التنقيبعنالمعلومات CIS 260

CPE5603 - 3 أنظمةتشغيلالحاسباتالموزعة CPE 460 

CPE5643 - 3 بروتوكوالتالشبكات CPE 562 

CME5683 - 3 أنظمةاالتصاالتالمتحركة 
CME 452 

 CME 456أو

CPE5703 - 3 المعالجاتالمتوازية CPE 440 

CPE574 
الشبكاتالعصبيةواألنظمة

 المشوشةالذكية
3 - 3 CME 312 

CPE596ساعةبنجاح120دراسة 3 - 3 مواضيعمختارة 

 

 المماااي التي يطرح ا اليمو لطل ة ا امام ا خرى

 رمـت

 المماق

 اور

 المماق

 اسو

 الممــاق

 المتطلب عـدد المـاعـاي

 معتمدة عملي  ظرق المابه

CPE 352 3 - 3هيكلةالبيانات CPE 150 

CPE4543 - 3قواعدالبياناتأنظمة CPE 352
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  عضا  اي ة التدريس تي امو اندسة الحاسوب

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 halzoubi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ حسين راشد ابراهيم الزعبي

 fomari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ فاروق عبداهلل رشيد العمري

 jarrah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد الجراحمحمد عبداهلل 

 amin.alqudah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك امين تركي يوسف القضاه

 zakaria.al-qudah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك زكريا محمد أحمد القضاه

 shamdan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك سامى فتحى سليم الحمدان

 ansour@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عاطف عبداهلل عوده ابو ياسين النسور

 altamimi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبدالكريم رحاب كامل التميمي

 mdhall@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد دميثان ابديوي حلوش

 maalzubaidi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد عبدالهادي محمد الزبيدي

 Khassaweneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمود عاليا جميل الخصاونه

 mof.otoom@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك موفق نايف محمد عتوم

 osameh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد اسامه محمود مجلي الكوفحي

 amin.jarrah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبدالكريم امين جراحامين 

 Safaa_b@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد صفاء احمد هجرس بطاينه

 emomani@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبدالمهدي محمد علي المومني

 olataani@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عال علي عايد طعاني

 mbzoor@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد منال حسن عبداهلل البزور

 almasaeid@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد هشام محمد خلف المساعيد

 almehai@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد هيثم عبدالرزاق احمد المفلح

 alissay@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد يزن محمد توفيق سليم العيسى

 atoumyou@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد يوسف عدنان يوسف العتوم

 tasneem@yu.edu.jo ماجستير مدرس تسنيم ابراهيم احمد دواهده

 momare@yu.edu.jo ماجستير مدرس ماهر محمد ونس العمرى
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 تصانياو اندسة موا

يمنحالقسمممدرجةالبكالوريوسفيهندسممة1989االتصمماالتفيكليةالحجاوي/جامعةاليرموكعامنشمميءقسمممهندسممةأ

ودرجةالماجسمممتيرفيهندسمممةاالتصممماالتالالسممملكية.يقومالقسممممبدورحيويبرفدالسممموقالمحليوالعربي،االتصممماالت

كفاءاتعلميةعاليةالمستوى.ويبمهندسينذ

سةاإلبرنامج ضيعالنظريةوالعمليةلهند سيمتطوريركزعلىالموا سمبرنامجهند صاالت.تتكونالبكالوريوس:يقدمالق ت

ومتخصصةفيهندسةمساقاتمتقدمةساعةمعتمدةتغطياساسياتالهندسةالكهربائيةوكذلك167الخطةالدراسيةمن

االتالالسممملكيةوهندسمممةالمكيروويفوالهوائياتوتراسممملالبياناتتصمممتصممماالتالتماثليةوالرقميةواإلتصممماالتمثلاإلاإل

شارةالرقميةوريرها.وشبكاتالكمبيوتروتحليلاإل

زالقسمممممببرنامجالتدريبالميدانيالذييعطيالطالبالخبرةالعمليةفيافضمممملالشممممركاتالمحليةوالعربيةفيمجاليتمّي

9يسمممتحقالطالبعليها،كاديميةالمتواصممملةألمنالدوامالكاملوالمراقبةاشمممهورمتواصممملة6بواقع،تصممماالتهندسمممةاإل

ردنوالخارج.وقدساهمهذاالبرنامجبمساعدةالخريجينللحصولعلىفرصوظيفيةفياأل،ساعاتمعتمدة

المتالحقةلرفعالمسممتوىيواكبالقسمممعلىتحديثخططهالدراسمميةباسممتمراروذلكتحديثخطةالقسممملتواكبالتطورات

كسابهالمهاراتالالزمةفيتكنولوجياالمعلومات.إالعلميللخريجو

ويمنحالخريجشهادةالماجستير2004تصاالتالالسلكيةعامنشيءبرنامجالماجستيرفيتخصصاإلأبرنامجالماجستير:

سةاإل شاملفيهند سالةوال ساريالر سلكيةفيم صاالتالال صةومتطورةفييدرسالط،ت ص ساقاتمتخ البمنخاللهم

التيسممميكونبمقدورهامواكبةةمنالكوادرالمؤهلافريًداتصممماالتالالسممملكية.لذافانبرنامجالماجسمممتيرسممميخرجنوعًاإل

كاديمي.التطوراتالسريعةفيهذاالمجالالحيويةفيالمجالينالعمليواأل



Communications.dept@yu.edu.jo

 4539فرعي   0096227211111  تفاه
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 انتصاني اندسة في ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

البكالوريوسفيتخصص للحصولعلىدرجة الساعاتالمعتمدة هوهندسةاإلتصاالتيكونالحداالدنىلعدد

 (ساعةموزعةعلىالنحوالتالي:167 

 انخـتيارية انجــ ارية عدد الماعاي المتطــل اي

271215متطلباتجامعـة

-2727متطلباتكلــية

1131049متطلباتقسمالتخصص

167المجمــوع

 

 المتطلب
مجموع الماعاي 

 المعتمدة

النم ة الم وية من مجموع 

 ساعاي الخطة الدراسية

 متطل اي الجامعة
%7.18 12 إج ارق

 %158.98 اختيارق

 متطل اي الطلية
 %2716.16 إج ارق

-- اختيارق

 متطل اي التخصص
 %10462.27 إج ارق

 %95.38 اختيارق

%167100 المجموع الطلي



 ساعة معتمدة(: 27متطل اي الجامعة ) :ا ول 

 ساعة معتمدة(: 12متطل اي إج ارية ) -أ

 اســــو الممــــاق المماق راو رمــت الممـاق
 عــدد المـاعـاي

 المعتمدة عملي  ظرق

MILT* 100 3-3علــومعسكريــة

AL101 3-13لغـــةعـربــية

EL101 3-3مهاراتاللغـةاإلنجليزية

PS102 3-3التربيةالوطنية



والتدخل،ويحسبضمنالساعاتالمعتمدةالمقـررةللتخرجوتعطىنتـائجهـذاالمسـاقعلىأساسالنجاحوالرسـوب*

الملكيةومدرسةالمرشحينوالمعاهدويعفىمندراستهخريجوالكليةالعسكرية،نتائجـممممهفيحسابالمعـممممدلالتراكمي

،(مساقابديال376المعادلـممةلهافياألردنويجـمموزللطلبةريراألردنيينأنيدرسـمموامساق تاريخاالردنالحديثتخ

 وفيهذهالحالةتدخلعالمةهذاالمساقفيحسابالمعدلالتراكميللطالب.
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معتمدة(:ساعاي  15متطل اي اختيارية ) -ب

-(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:15يخصصلها 

 عدد الماعاي المماقاسو  راو المماق المماق رمت

 او ما ية المماااي

HUM101 3 الثقافةاإلعالمية 

HUM102 3 المواطنةواالنتماء 

HUM103 3 اإلسالمفكروحضارة 

HUM104 3 الفنوالسلوك 

HUM105 3 ردنفيالحضارةاإلنسانيةإسهاماأل 

HUM 106 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

HUM107 3 حقوقاإلنسان 

HUM108 3 مهاراتالتفكير 

HUM 109 3النظماإلسالمية

HUM 110 3 الثقافةالسياحيةوالفندقية 

 المماااي العملية

SCI1013العامةوالصحةالبيئة

SCI1023 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

SCI1033 اللياقةالبدنيةللجميع

SCI1043 مهاراتالتواصلالفعال

SCI1063 اإلدارةوتنميةالمجتمع

SCI1073 البحثالعلمي



التقدم2009/2010منبدايةالفصلاألولاالمستجدينإعتباًريتوجبعلىكافةالطلبة،أمامايتعلقبإمتحاناتالمستوى

لرمتحانفياللغةالعربيةواللغةاإلنجليزيةوالحاسوبعلىأنيسجلالطالبالذييخفقفيالنجاحفيأيمنهذهاإلمتحانات

وهذهالمساقاتهي:،(خارجخطتهالدراسية099 امساقاإستدراكًي

-099 ELنجليزية إستدراكي(مهاراتلغةإ.

-099 AL إستدراكي(1لغةعربية ).

-099 COMP)مهاراتحاسوب إستدراكي.
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 ساعة معتمدة(:   27: متطل اي كلية إج ارية )اثا ي 

 رمت

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

 المتطلب عــدد المـاعـاي

 المعتمدة عملي  ظرق المـابه

MATH101 3 - 3 1تفـاضـلوتكامـل - 

MATH 102 3 - 3 2تفـاضـلوتكامـل MATH 101 

PHYS 101 3 - 3 1فيزيـاءعامة -

PHYS 105 1 3 - 1فيزيـاءعامةعملي PHYS 101* 

PHYS 102 3 - 3 2فيزياءعامة PHYS 101 

PHYS 106 1 3 - 2فيزياءعامةعملي PHYS 102*

CHEM 104 )3 - 3 كيميــاءعـامـة لطلبهالهندسة -

CHEM 105 1 3 - كيمياءعـامـةعملي 
CHEM 

101E 

MATH 205 3 - 3  لطلبةالهندسة(معادالتتفاضليةعادية MATH 102 

CPE 150 4 - 3 مقدمةالىالبرمجة - 

CPE 150L 0 3 - مختبرمقدمةالىالبرمجة - 

BME 152 2-2الهندسةمقدمةفي- 

 * يمطن الجمي

 

 

 رمول المماااي تي ا امام ا كاديمية لطلية الحجاوق لل ندسة التطنولوجية

ELEهندسةاإللكترونيات 

CMEهندسةاالتصاالت 

CPEهندسةالحاسبات 

EPEهندسةالقوىالكهربائية 

BMEهندسةالنظموالمعلوماتيةالطبيةالحيوية 

CEالهندسةالمدنية 

IEالهندسةالصناعية 

AEهندسةالعمارة 
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 ساعة معتمدة( 113ا: متطل اي امو اندسة اوتصاني )ثالو 

 ساعة معتمدة(. 104متطل اي امو إج ارية   ) - 

ساعاي معتمدة(. 9متطل اي امو اختيارية  )  -ب

 : التاليوعلر النحو معتمدة  ة( ساع104اوج ارية ) متطل اي اليمو

 رمت

 المماق

 راو

 المماق

 المـابه المتطلب عدد الماعاي المماق اسو

 معتمدة عملي  ظرق

ELE205 3-3مهاراتاالتصالBME 152

CME216 3-3طرقالتحليلالهندسيMATH 205 

MATH241 3-3الجبرالخطيMATH 101 

EPE220 3-13دوائركهربائية+ PHYS 102 

MATH 205 

EPE222 3-23دوائركهربائيةEPE 220 

EPE223 31-مختبردوائركهربائيةEPE 222 

CPE230 3-3المنطقالرقميEPE 220 

CPE231 31-مختبرالمنطقالرقميCPE 230 

ELE250 3-13 الكترونياتEPE 220 

ELE251 31-1مختبرالكترونياتELE 250 

CPE310 3-3التحليالتالعدديةفيالهندسةMATH 205 

+  CPE 150 

CME3123-3اإلشاراتوالنظمEPE 220 

CME3143-3العملياتالعشوائيةفيالهندسةواالحتماالتCME 312 

EPE320 3-3أنظمةالتحكماآلليEPE 222أو

ELE 220

CME342 3-3الكهرومغناطيسيةالهندسيةCME 216 

CPE3443-3المتحكماتالدقيقةوتصميمنظمالمعالجاتCPE 230 

CPE345مختبرتصميمنظمالمعالجاتوالمتحكمات

الدقيقة

-31CPE 344 

ELE3503-23الكترونياتELE 250 

ELE35131-2مختبرالكترونياتELE 350+

ELE 251 

IE432 3-3االقتصادالهندسيMATH 205 

CME442 3-3المجاالتالكهرومغناطيسيةاألمواجوCME 342 

CME4463-3ةاألنظمةالمايكرويCME 442 

CME4503-3التماثليةاالتصاالتCME 314 

CME451 31-التماثليةاالتصاالتمختبرCME 450 

CME452 3-3االتصاالتالرقميةCME 450 

CME453 31-االتصاالتالرقميةمختبرCME 452 

CME454 3-3معالجةاإلشارةالرقميةCME 312 

CME455 31-معالجةاإلشارةالرقميةمختبرCME 454 

CME4603-3اتصاالتاألليافالضوئيةCME 442 

+  CME 452 
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CME461 31-اتصاالتاألليافالضوئيةمختبرCME 460 

CME462 3-3تراسلالبياناتCME 452 

 CME 456 أو

CME498ساعة120دراسة1--  1 مشروعالتخرج

بنجاحمعتمدة

+ ELE 205 

CME500اربعةالتدريبالميداني 

شهور

 متتالية

ساعة120دراسة 66

 بنجاحمعتمدة

CME5483-3الهوائياتوانتشاراألمواجCME 442 

CME549 31-والميكرويف الهوائياتمختبرCME 446 

+  CME 548* 

CPE562 3-3شبكاتالحاسباتCME 462 

CME5683-3أنظمةاالتصاالتالمتحركةCME 452 أو

CME 456 

CME5703-3شبكاتاالتصاالتالالسلكيةCME 452 أو

CME 456 

ELE575 3-3الكترونياتاالتصاالتELE 350 

CME576 3-3 أنظمةاالتصاالتالمتقدمةCME 452 

CME5983--2 مشروعالتخرجCME 498 

* يمطن الجمي

 

 ( ساعاي معتمدة يختاراا الطالب من المماااي التالية:9انختيارية )اليمو متطل اي 

 رمـت

 المماق

 راو

 المماق
 الممــاق اسو

 المتطلب عـدد المـاعـاي

 معتمدة عملي  ظرق المابه

EPE354 3-3اآلالتالكهربائية
EPE 222 أو

ELE 220

ELE4503-3االلكترونياتالرقميةELE 250 

CPE542 3-3مبادئالنظمالمضمنةCPE 344 

CME552 3-3المتقدمةاالتصاالتالرقميةCME 452 

CME556 3-3النقلفيأنظمةاالتصاالت
CME 452 أو 

CME 456 

CME558 3-3 نظريةالمعلوماتCME 452 

CPE5643-3شبكاتبروتوكوالتالCPE 562 

CME578 3-3أنظمةالرادارCME 452 

CME596 3-3مواضيعمختارة
ساعة120دراسة

بنجاحمعتمدة
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 مـدلـول  راـام العشـراي تـي الخطـة الدراسـية ليمـو اندسـة اوتصاني

التدريبالميداني (0)

االحتماالتوالعملياتالعشوائية،اإلشاراتوالنظم،طرقالتحليلالهندسي (1)

الهوائياتوانتشاراألمواج،األنظمةالميكروية،الكهرومغناطيسية (4)

النقلفيأنظمةاالتصاالت،نظريةالمعلومات،االتصاالتالتماثليةوالرقمية،أنظمةاالتصاالت،معالجةاإلشارة (5)

تراسلالبيانات،أنظمةاالتصاالتالمتحركة،اتصاالتاألليافالضوئية (6)

أنظمةاالتصاالتالمتقدمةوأنظمةالرادار،شبكاتاالتصاالتالالسلكية (7)

مواضيعمختارة،مشروعالتخرج (9)

 

 

             المماااي التي يطرح ا اليمو لألامام ا خرى:

 رمـت

 المماق

 راو

 المماق
 الممــاق اسو

 المتطلب عـدد المـاعـاي

 معتمدة عملي  ظرق المابه

CME456 3-3أنظمةاالتصاالتCME 312 

CME457 3-3مختبرأنظمةاالتصاالتCME 456 





 المماااي المطات ة:

 2016الخطة الدراسية  2013الخطة الدراسية 

 رمت

 المماق

 راو

 المماق

 اسو

 المماق

 الماعاي

 المعتمدة

 رمت

 المماق

 راو

 المماق

 اسو

 المماق

 الماعاي

 المعتمدة

 3CME216طرقالتحليلالهندسي 216هع
طرقالتحليل

الهندسي
3

3اإلشاراتوالنظم3CME312اإلشاراتوالنظمب312 هع

أ314 هع
االحتماالتوالعمليات

العشوائيةفيالهندسة
3CME314

االحتماالت

والعملياتالعشوائية

فيالهندسة

3

342 هع
الكهرومغناطيسية

الهندسية
3CME342

الكهرومغناطيسية

الهندسية
3

442 هع
المجاالتاألمواجو

الكهرومغناطيسية
3CME442

األمواجوالمجاالت

الكهرومغناطيسية
3

3األنظمةالمايكروية3CME446األنظمةالمايكروية446 هع

3االتصاالتالتماثلية3CME450االتصاالتالتماثليةأ450 هع

451 هع
مختبراالتصاالت

التماثلية
1CME451

مختبراالتصاالت

التماثلية
1

3االتصاالتالرقمية3CME452االتصاالتالرقمية452 هع

453 هع
مختبراالتصاالت

الرقمية
1CME453

مختبراالتصاالت

الرقمية
1

3CME454معالجةاإلشارةالرقمية454 هع
معالجةاإلشارة

الرقمية
3

455 هع
مختبرمعالجةاإلشارة

الرقمية
1CME455

مختبرمعالجة

اإلشارةالرقمية
1
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 2016الخطة الدراسية  2013الخطة الدراسية 

 رمت

 المماق

 راو

 المماق

 اسو

 المماق

 الماعاي

 المعتمدة

 رمت

 المماق

 راو

 المماق

 اسو

 المماق

 الماعاي

 المعتمدة

3أنظمةاالتصاالت3CME456أنظمةاالتصاالت456 هع

457 هع
مختبرأنظمة

االتصاالت
3CME457

مختبرأنظمة

االتصاالت
3

أ460 هع
اتصاالتاأللياف

الضوئية
3CME460

اتصاالتاأللياف

الضوئية
3

461 هع
اتصاالتمختبر

األليافالضوئية
1CME461

مختبراتصاالت

األليافالضوئية
1

3تراسلالبيانات3CME462تراسلالبيانات462 هع

 496هع
دورةتدريبية

متخصصة
3- - --

1 1 مشروعالتخرج1CME498 1 مشروعالتخرجج498 هع

 3التدريبالميدانيأ500 هع
CME 5006الميدانيالتدريب 

 6التدريبالميدانيب500 هع

أ548 هع
الهوائياتوانتشار

األمواج
3CME548

الهوائياتوانتشار

األمواج
3

549 هع
 مختبرالهوائيات

والميكرويف
1CME549

 مختبرالهوائيات

والميكرويف
1

أ568 هع
أنظمةاالتصاالت

المتحركة
3CME568

االتصاالتأنظمة

المتحركة
3

570 هع
شبكاتاالتصاالت

الالسلكية
3CME570

شبكاتاالتصاالت

الالسلكية
3

576 هع
أنظمةاالتصاالت

 المتقدمة
3CME576

أنظمةاالتصاالت

 المتقدمة
3

23 مشروعالتخرج23CME598 مشروعالتخرجج598 هع

552 هع
االتصاالتالرقمية

المتقدمة
3CME552

االتصاالتالرقمية

المتقدمة
3

556 هع
النقلفيأنظمة

االتصاالت
3CME556

النقلفيأنظمة

االتصاالت
3

3 نظريةالمعلومات3CME558 نظريةالمعلومات558 هع

3أنظمةالرادار3CME578أنظمةالرادار578 هع

3مواضيعمختارة3CME596مواضيعمختارة596 هع
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تصاني عضا  اي ة التدريس تي امو اندسة او  

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 Al-Ajlouni@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد فخري محمد العجلوني

 ashamali@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد محمود علي الشمالي

 bharb@yu.edu.jo دكتوراه استاذ بسام احمد يوسف حرب

 kmgharai@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خالد محمد عبدالرحمن غرايبه

 mohbat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد حسين مفلح البطاينة

 haythem@yu.edu.jo دكتوراه استاذ هيثم أحمد محمد بني سالمة

 as.shorman@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمد سليمان صالح موسى

 Hejazi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك زهير محمد عبداهلل حجاز

 asem@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عاصم شحاده بشير الزعبي

 aeyadeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك علي احمد حسن اعيده

 mohamads@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد شامخ حمد العقله

 mohamadfa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد فايز فالح البطاينه

 asma.qudah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد اسماء احمد علي القضاه

 aabubaker@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد امجد كمال يوسف ابوبكر

 eyad.zuraiqi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد اياد طالل محمد الزريقي

 hazim.s@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد حازم محمد علي الشخاتره

 hasan.aldiabat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد حسن علي جابر الذيابات

 hamzehjaradat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد حمزه محمود مصطفى جرادات

 k.hayajneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد هياجنهخالد فاروق محمد 

 rami.h@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رامي دميثان ابديوي حلوش

 sharief@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد شريف نصر شريف عبدالرازق

 alrwashd@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد روحي محمد الرواشده
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 الط ربائية اليوى اندسة امو

فيتزويداهاًماقسمهندسةالقوىالكهربائيةأحداألقساماألكاديميةفيكليةالحجاويللهندسةالتكنولوجية.يلعبالقسمدوًر

السوقاألردنيوالمناطقالمجاورةبخريجينأكّفاءفيمجالهندسةالقوىالكهربائية.يطرحالقسمبرنامجبكالوريوسيركز

نبينالنظريوالعمليفيهندسةالقوىالكهربائية.فيالجانبالمقابليعنىالقسمبالتركيزالكبيرعلىالمهاراتفيعلىالجا

كترونياتالقوىوتحليلأنظمةالقوىوحمايةإلالجوانباألساسيةللرياضياتالهندسيةوعلومالفيزياءواآلالتالكهربائيةو

 ساعة.167ددالساعاتالمعتمدةالالزمةللتخرجأنظمةالقوىوهندسةالضغطالعالي.ع

بدأالقسمبطرحبرنامجماجستيرمتقدمفيهندسةالقوىالكهربائيةلمهندسيالقوىالكهربائيةالعاملينفيشركاتالقوى

يلتزويدالكهربائيةوقطاعاتالطاقةاألخرىفياألردن.تتميزالكليةبشكلعاموالقسمبشكلخاصبطرحبرنامجتدريب

نذلكيعززفرصإالطالببخبرهميدانيةفيشركاترائدةفيمجالالقوىالكهربائيةسواءفياألردنأوفيالخارج.

ومنالجديربالذكرإن،باإلضافةإلىذلكفانالبرنامجيقويالعالقةألعضاءهيئةالتدريسمعالصناعة،توظيفالخريجين

طالبستةشهوربمايعادلتسعساعاتمعتمدة.يشرفعلىبرنامجالتدريبأعضاءهيئةفترةالتدريبالالزمةلتخرجال

التدريسللتأكدمناكتسابالطلبةللمهاراتالعمليةالمطلوبة.إنذلكيعززمنفرصالعملللخريجينوبناءعالقاتبحثية

 ألعضاءهيئةالتدريسمعالصناعة.



Electric.dept@yu.edu.jo 

4239فرعي    0096227211111  تفاه







mailto:%20Electric.dept@yu.edu.jo
mailto:%20Electric.dept@yu.edu.jo
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 الط ربائية اليوى اندسة في ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

هوهندسمممممةالقوىالكهربائيةيكونالحداالدنىلعددالسممممماعاتالمعتمدةللحصمممممولعلىدرجةالبكالوريوسفيتخصمممممص

 (ساعةموزعةعلىالنحوالتالي:167 

 انخـتيارية انجــ ارية عدد الماعاي المتطــل اي

271215متطلباتجامعـة

-2727متطلباتكلــية

1131049التخصصمتطلباتقسم

167المجمــوع

 

 المتطلب
مجموع الماعاي 

 المعتمدة

النم ة الم وية من مجموع 

 ساعاي الخطة الدراسية

متطلباتالجامعة
%7.18 12إجباري

 %158.98اختياري

 متطلباتالكلية
 %2716.16 إجباري

--اختياري

 متطلباتالتخصص
 %10462.27إجباري

 %95.38اختياري

 %100 167المجموعالكلي



 ساعة معتمدة(: 27متطل اي الجامعة ):  ون

 ساعة معتمدة(: 12متطل اي إج ارية ) -أ

 اســــو الممــــاق المماق راو رمــت الممـاق
 عــدد المـاعـاي

 المعتمدة عملي  ظرق

MILT* 100 3-3علــومعسكريــة

AL101 3-13عـربــيةلغـــة

EL101 3-3مهاراتاللغـةاإلنجليزية

PS102 3-3التربيةالوطنية



ويحسبضمنالساعاتالمعتمدةالمقـررةللتخرجوتعطىنتـائجهـذاالمسـاقعلىأساسالنجاحوالرسـوب،والتدخل*

الكليةالعسكريةالملكيةومدرسةالمرشحينوالمعاهدنتائجـممممهفيحسابالمعـممممدلالتراكمي،ويعفىمندراستهخريجو

(مساقابديال،376المعادلـممةلهافياألردنويجـمموزللطلبةريراألردنيينأنيدرسـمموامساق تاريخاالردنالحديثتخ

 وفيهذهالحالةتدخلعالمةهذاالمساقفيحسابالمعدلالتراكميللطالب.
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ساعاي معتمدة(: 15اختيارية )متطل اي  -ب

-(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:15يخصصلها 

 عدد الماعاي المماقاسو  راو المماق المماق رمت

 او ما ية المماااي

HUM101 3 الثقافةاإلعالمية 

HUM102 3 المواطنةواالنتماء 

HUM103 3 اإلسالمفكروحضارة 

HUM104 3 الفنوالسلوك 

HUM105 3 ردنفيالحضارةاإلنسانيةإسهاماأل 

HUM 106 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

HUM107 3 حقوقاإلنسان 

HUM108 3 مهاراتالتفكير 

HUM 109 3النظماإلسالمية

HUM 110 3 الثقافةالسياحيةوالفندقية 

 المماااي العملية

SCI1013العامةوالصحةالبيئة

SCI1023 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

SCI1033 اللياقةالبدنيةللجميع

SCI1043 مهاراتالتواصلالفعال

SCI1063 اإلدارةوتنميةالمجتمع

SCI1073 البحثالعلمي



التقدم2009/2010يتوجبعلىكافةالطلبةالمستجدينإعتباًرامنبدايةالفصلاألولأمامايتعلقبإمتحاناتالمستوى،

لرمتحانفياللغةالعربيةواللغةاإلنجليزيةوالحاسوبعلىأنيسجلالطالبالذييخفقفيالنجاحفيأيمنهذهاإلمتحانات

(خارجخطتهالدراسية،وهذهالمساقاتهي:099مساقاإستدراكًيا 

-099 EL)مهاراتلغةإنجليزية إستدراكي.

-099 AL إستدراكي(1لغةعربية ).

-099 COMP)مهاراتحاسوب إستدراكي.
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 ساعة معتمدة(:   27ثا ي ا: متطل اي كلية إج ارية )

 رمز

المساق

رقم

 المساق

 السـابق المتطلب عــددالسـاعـات اسمالمساق

 المعتمدة عملي نظري

MATH101 3 - 3 1تفـاضـلوتكامـل - 

MATH 102 3 - 3 2تفـاضـلوتكامـل MATH 101 

PHYS 101 3 - 3 1فيزيـاءعامة -

PHYS 105 1 3 - 1فيزيـاءعامةعملي PHYS 101* 

PHYS 102 3 - 3 2فيزياءعامة PHYS 101 

PHYS 106 1 3 - 2فيزياءعامةعملي PHYS 102*

CHEM 104 )3 - 3 كيميــاءعـامـة لطلبهالهندسة -

CHEM 105 1 3 - كيمياءعـامـةعملي CHEM 101E 

MATH 205 )3 - 3 معادالتتفاضليةعادية لطلبةالهندسة MATH 102 

CPE 150 4 - 3 مقدمةالىالبرمجة - 

CPE 150L 0 3 - مختبرمقدمةالىالبرمجة - 

BME 152 2-2الهندسةمقدمةفي- 

 * يمطن الجمي

 

 رمول المماااي تي ا امام ا كاديمية لطلية الحجاوق لل ندسة التطنولوجية

ELEهندسةاإللكترونيات 

CMEهندسةاالتصاالت 

CPEهندسةالحاسبات 

EPEهندسةالقوىالكهربائية 

BMEهندسةالنظموالمعلوماتيةالطبيةالحيوية 

CEالهندسةالمدنية 

IEالهندسةالصناعية 

AEهندسةالعمارة 

 

 ساعة معتمدة( 113ا: متطل اي امو اندسة اليوى الط ربائية )ثالو 

 ساعة معتمدة(. 104متطل اي امو إج ارية  ) -أ

ساعاي معتمدة(. 9متطل اي امو اختيارية  ) -ب 

 : النحو التاليوعلر معتمدة  ة( ساع104اوج ارية ) متطل اي اليمو

رمز

المساق

رقم

 المساق
 المساقاسم

 عددالساعات
 السـابقالمتطلب

 معتمدة عملي نظري

CE 200 2 6 - الرسمالهندسي PHYS 101 

IE 205 62-المشارلالهندسيةPHYS 102 

ELE 2053 - 3 مهاراتاإلتصالBME 152

CE 206 3 - 3 ميكانيكاهندسية PHYS 101
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رمز

المساق

رقم

 المساق
 المساقاسم

 عددالساعات
 السـابقالمتطلب

 معتمدة عملي نظري

CME 2163-3 طرقالتحليلالهندسيMATH 205

EPE220 3-13دوائركهربائية
PHYS 102 

+MATH 205

EPE2223-23دوائركهربائيةEPE 220

EPE22331-دوائركهربائيةمختبرEPE 222

CPE 2303-3المنطقالرقميEPE 220

CPE 23131-المنطقالرقميختبرمCPE 230

EPE240 2-2موادهندسيةPHYS 102

CE 2833-3الديناميكيةالحراريةوانتقالالحرارة
PHYS 101

+MATH 102

MATH 2413-3الجبرالخطيMATH 101

ELE 2503-13الكترونياتEPE 220

ELE 25131-1الكترونياتختبرمELE 250

CME3123-3اإلشاراتوالنظمEPE 220

EPE3203-3أنظمةالتحكماآللي
EPE 222 

ELE 220أو

EPE32131-أنظمةالتحكماآلليختبرمEPE 320

CME 3423-3الهندسيةكهرومغناطيسيةالCME 216

CPE344
تصميمنظمالمعالجاتوالمتحكمات

الدقيقة
3-3CPE 230

CPE345
تصميمنظمالمعالجاتختبرم

والمتحكماتالدقيقة
-31CPE 344

EPE 350 3-3مستمرالتيارالتآالمحوالتوال
EPE 222 

+CME 342

EPE 3523-13الكترونياتالقوىELE 250

EPE 35331-1الكترونياتالقوىختبرمEPE 352

EPE3603-13القوىتحليلأنظمةEPE 222

IE 4323-3اإلقتصادالهندسيMATH 205 

EPE441 31-أجهزةوقياساتختبرمEPE 360

EPE4523-3متغيرالتيارآالتالEPE 350

EPE 45331-اآلالتالكهربائيةختبرم
EPE 4521 

 EPE 354أو

CME 4563-3أنظمةاإلتصاالتCME 312 

EPE4603-23تحليلأنظمةالقوى
EPE 360 

+EPE 452

EPE 461
الحاسوبفيأنظمةتطبيقاتختبرم

القوى
-31EPE 460 

EPE 4623-3وقايةأنظمةالقوىEPE 460

EPE 46331-وقايةأنظمةالقوىختبرمEPE 462

EPE 4703-13هندسةالضغطالعالي
EPE 350 

+EPE 360
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رمز

المساق

رقم

 المساق
 المساقاسم

 عددالساعات
 السـابقالمتطلب

 معتمدة عملي نظري

EPE 4981 - 1 1مشروعالتخرج 
ساعة120دراسة

بنجاح

+ELE 205 

EPE500التدريبالميداني 
 اربعة

شهور

 متتالية
66 

ساعة120دراسة

 بنجاح

EPE5563-3أنظمةالقيادةالكهربائية

EPE 352 
+EPE 452 
+EPE 320

EPE5603-3أنظمةالتوزيعالكهربائيةEPE 360

EPE5683- 3أنظمةالقوىجودة EPE 460

EPE580
محطاتالتوليدومصادرالطاقة

المتجددة
3-3EPE 452

EPE5983-23 مشروعالتخرجEPE 498

 

 

 ( ساعاي معتمدة يختاراا الطالب من المماااي التالية:            9انختيارية )اليمو متطل اي 

رمـز

 المساق
رقم

 المساق
 المســاقاسم

 عـددالسـاعـات
 السابقالمتطلب

 معتمدة عملي نظري

CPE3103- 3التحليالتالعدديةفيالهندسة 
CPE 150 

+MATH 205

ELE3503-23الكترونياتELE 250

EPE 420 3-3انظمةالتحكمالرقمية
EPE 320 

+CPE 344 

IE 477 3-3هندسةالسياراتCE 200 

EPE 520 3-3الشبكاتالذكيةEPE 460 

EPE 552 3- 23الكترونياتالقوى EPE 352 

EPE 5543- 3تصميماآلالتالكهربائية EPE 452

EPE 5623- 3تحكماستقراريةأنظمةالقوىوال 
EPE 460 

+EPE 452 

EPE 5643- 3الحمايةالرقميةألنظمةالقوى EPE 462

EPE 5663- 3تصميمأنظمةالقوىالكهربائية EPE 360

EPE 5743- 3الحاالتالعابرة EPE 470

ELE 
 

 3- 3تطبيقاتالمتحكماتالدقيقة 574
ELE 450

 EPE 441أو

EPE 5963- 3مواضيعمختارة 
ساعة120دراسة

بنجاح
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 مـدلـول  راـام العشـراي تـي الخطـة الدراسـية ليمـو اندسـة اليوى الط ربائية

 التدريبالميداني/الميكانيكاالهندسية/الرسمالهندسي/المشارلالهندسية. (0 

 الدوائرالكهربائية/انظمةالتحكمااللي. (2 

 هندسية/مختبرقياسات.مواد (4 

محوالتواالتتيارمستمر/الكترونياتالقوى/مختبرالكترونياتالقوى/االالتتيارمتغير/تصميماالالت (5 

 انظمةالقيادة.

 تحليل/وقاية/استقرارية/جودةانظمةالقوى. (6 

 هندسةالضغطالعالي. (7 

 محطاتالتوليدومصادرالطاقة. (8 

 مواضيعمختارةفيهندسةالقوىالكهربائية.،لنهائيمشروعاالتخرجاالبتدائيوا (9 

 

 

 ةالتطنولوجي ةل امام ا خرى بطليو الحجاوق لل ندس ةالمماااي التي يطرح ا امو اندسو اليوى الط ربائي

 رمت

 المماق

 راو

 المماق
 المماق اسو

 عدد الماعاي
 المـابه المتطلب

 معتمدة عملي  ظرق

EPE 225 1 3 - التيارالثابعمختبردوائر EPE 220 

EPE 354 3-3االالتالكهربائيه
EPE 222 

 ELE 220أو

 

 

 ةتي امو اندسو اليوى الط ربائي ةجدول المماااي المتطات 

 ةاندسو اليوى الط ربائي اليمو ةالتطنولوجي ةالحجاوق لل ندس الطليو

 ي
رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 س اسو المماق

رمت 

 المطاتي 

راو 

 المطاتي 
 س اسو المطاتي 

1EPE220 3(1دوائركهربائية  220هق13دوائركهربائية

2EPE 2223(2 دوائركهربائية222 هق23دوائركهربائية

3EPE2231دوائركهربائيةمختبر223 هق1دوائركهربائيةمختبر

4EPE 225 1التيارالثابعدوائرمختبر 225هق1التيارالثابعدوائرمختبر

5EPE 240 2موادهندسية 240 هق2موادهندسية

6EPE3203أنظمةالتحكماآللي320 هق3أنظمةالتحكماآللي

7EPE3211أنظمةالتحكماآلليختبرم321 هق1أنظمةالتحكماآلليختبرم

8EPE 350 
تيارالتآالمحوالتوال

مستمرال
 350أ هق3

تيارالتآالمحوالتوال

مستمرال
3

9EPE 3523(1 الكترونياتالقوى352 هق13الكترونياتالقوى

10EPE 353الكترونياتالقوىختبرم

1
الكترونياتالقوىختبرم353 هق1

 1)
1

11EPE 3543الكهربائيهاالالت354هق3االالتالكهربائيه

12EPE3603(1 تحليلأنظمةالقوى360 هق13تحليلأنظمةالقوى

13EPE441 1أجهزةوقياساتختبرم 441 هق1أجهزةوقياساتختبرم

14EPE4523متغيرالتيارالآالت452أ هق3متغيرالتيارالآالت

15EPE 4533اآلالتالكهربائيةختبرم453 هق3اآلالتالكهربائيةختبرم

16EPE4603(2 تحليلأنظمةالقوى 460أ هق23تحليلأنظمةالقوى
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 ةاندسو اليوى الط ربائي اليمو ةالتطنولوجي ةالحجاوق لل ندس الطليو

 ي
رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 س اسو المماق

رمت 

 المطاتي 

راو 

 المطاتي 
 س اسو المطاتي 

17EPE 461
الحاسوبتطبيقاتختبرم

فيأنظمةالقوى
461 هق1

الحاسوبتطبيقاتختبرم

فيأنظمةالقوى
1

18EPE 4623وقايةأنظمةالقوى462 هق3وقايةأنظمةالقوى

19EPE 4631وقايةأنظمةالقوىختبرم463 هق1وقايةأنظمةالقوىختبرم

20EPE 4703(1هندسةالضغطالعالي 470 هق13هندسةالضغطالعالي

21EPE 4981 1مشروعالتخرجج498 هق1 1مشروعالتخرج

22EPE5006 التدريبالميدانيب500 هق6 التدريبالميداني

23EPE 5543تصميماآلالتالكهربائية554 هق3تصميماآلالتالكهربائية

24EPE5563أنظمةالقيادةالكهربائية556 هق3أنظمةالقيادةالكهربائية

25EPE5603أنظمةالتوزيعالكهربائية560 هق3أنظمةالتوزيعالكهربائية

26EPE 562 
استقراريةأنظمةالقوى

تحكموال
562 هق3

استقراريةأنظمةالقوى

تحكموال
3

27EPE 566
تصميمأنظمةالقوى

الكهربائية
566 هق3

تصميمأنظمةالقوى

الكهربائية
3

28EPE5683أنظمةالقوىجودة568أ هق3أنظمةالقوىجودة

29EPE580
محطاتالتوليدومصادر

المتجددةالطاقة
580 هق3

محطاتالتوليدمصادر

الطاقةالمتجددة
3

31EPE 5963مواضيعمختارة596 هق3مواضيعمختارة

32EPE59823 مشروعالتخرج598 هق23 مشروعالتخرج



 

  عضا  اي ة التدريس تي امو اندسة اليوى الط ربائية

 اإللكترونيالبري   المؤهل العلمي الرتبة االسم

 abder@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد حسن عياده الزعبي

 ma@yu.edu.jo دكتوراه استاذ موفق ارشيد حامد العموش

 anagrehy@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ياسر نواف فندي عناقره

 ialtawil@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ابراهيم احمد ابراهيم الطويل

 ala.hussein@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك توفيق السعيدعالء رائف 

 ALifarhan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك علي فرحان محسن بني سلمان

 mohammadh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد عوض حسين المومني

 akoran@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد محمد عبداهلل القرعان

 a.radaideh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد اشرف غصاب محمد ردايده

 aymanqran@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ايمن عطيه ابديوي القرعان

 h.almasri@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد حسين محمد خلف المصري

 athamneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبدالغني عبداهلل محمد عثامنه

 lina.hmoud@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد لينا عدنان عبداهلل الحمود

 asma.s@yu.edu.jo ماجستير مدرس اسماء سليمان محمد حاتمي

 mahaz@yu.edu.jo ماجستير مدرس مها اسماعيل خليل زقوت

 noha@yu.edu.jo ماجستير مدرس نهى محمود مصلح ردايده
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 لطترو ياياو اندسة امو

ومن،لتجسيرالفجوةبينمخرجاتالتعليمفيمجاالتهندسةاإللكترونياتوربطهامعاحتياجاتالسوقومتطلباتالعصر

أجلالوصـمممممممولإلىصيغةحديثةللتعليمالهندسيتستشرفالتكنولوجياالحديثةوتوجههاخدمةألهدافالتعليمالعاليتأتي

الحاجةإلىوجودبرنامجبكالوريوسيقومعلىصمممممميارةخطةدراسمممممميةنوعيةفيمجالهندسمممممممةاإللكترونياتفيكلية

موكُتمّكنالطلبةالملتحقينفيهذاالبرنامجمنمواكبةالتكنولوجياواإلستفادةالحجاويللهندسةالتكنولوجيةفيجامعةالير

منهاواسمممتطالعأهمالمنجزات.هذاالبرنامجيسممماهمفيإيجادقاعدةمنأصمممحابالكفاءاتالهندسممميةلتطويروابتكارحلول

 يهندسةاإللكترونيات.ويمنحالقسمدرجةالبكالوريوسف،1993هندسيةفيمجاالت.أنشىءالقسمعام

وقدشممماركأعضممماءهيئةالتدريسفيالقسممممفيالعديدمنالمؤتمراتالعلميةالدوليةوالمحلية.يقومأعضممماءهيئةالتدريس

،ومعالجةاإلشممممممماراتالرقمية،المجسممممممّماتاإللكترونية،بتنفيذأبحاثعلميةفيمجاالتمختلفةمثلاإللكترونياتالدقيقة

 .طبيةواإللكترونياتالضوئيةوالدقيقةوالتطبيقاتال





Eedepartment@yu.edu.jo

4339فرعي    0096227211111  هاتف
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 لطترو ياياو اندسة في ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

(167 هولكترونياتهندسممةاإلتخصممصفيالبكالوريوسدرجةعلىللحصممولالمعتمدةالسمماعاتلعدداألدنىالحديكون

:التاليالنحوعلىموزعةساعة

 انخـتيارية انجــ ارية عدد الماعاي المتطــل اي

271215متطلباتجامعـة

-2727متطلباتكلــية

1131049التخصصمتطلباتقسم

167المجمــوع

 

 المتطلب
مجموع الماعاي 

 المعتمدة

النم ة الم وية من مجموع 

 ساعاي الخطة الدراسية

متطلباتالجامعة
%7.18 12إجباري

 %158.98اختياري

 متطلباتالكلية
 %2716.16 إجباري

--اختياري

 متطلباتالتخصص
 %10462.27إجباري

 %95.38اختياري

%167100المجموعالكلي



 

 ساعة معتمدة(: 27متطل اي الجامعة ):  ون

 ساعة معتمدة(: 12متطل اي إج ارية ) -أ

 اســــو الممــــاق المماق راو رمــت الممـاق
 عــدد المـاعـاي

 المعتمدة عملي  ظرق

MILT* 100 3-3علــومعسكريــة

AL101 3-13لغـــةعـربــية

EL101 3-3مهاراتاللغـةاإلنجليزية

PS102 3-3التربيةالوطنية



ويحسبضمنالساعاتالمعتمدةالمقـررةللتخرجوتعطىنتـائجهـذاالمسـاقعلىأساسالنجاحوالرسـوب،والتدخل*

دراستهخريجوالكليةالعسكريةالملكيةومدرسةالمرشحينوالمعاهدنتائجـممممهفيحسابالمعـممممدلالتراكمي،ويعفىمن

(مساقابديال،376المعادلـممةلهافياألردنويجـمموزللطلبةريراألردنيينأنيدرسـمموامساق تاريخاالردنالحديثتخ

 وفيهذهالحالةتدخلعالمةهذاالمساقفيحسابالمعدلالتراكميللطالب.
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ساعاي معتمدة(: 15متطل اي اختيارية ) -ب

-(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:15يخصصلها 

 عدد الماعاي المماقاسو  راو المماق المماق رمت

 او ما ية المماااي

HUM101 3 الثقافةاإلعالمية 

HUM102 3 المواطنةواالنتماء 

HUM103 3 اإلسالمفكروحضارة 

HUM104 3 الفنوالسلوك 

HUM105 3 ردنفيالحضارةاإلنسانيةإسهاماأل 

HUM 106 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

HUM107 3 حقوقاإلنسان 

HUM108 3 مهاراتالتفكير 

HUM 109 3النظماإلسالمية

HUM 110 3 الثقافةالسياحيةوالفندقية 

 المماااي العملية

SCI1013العامةوالصحةالبيئة

SCI1023 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

SCI1033 اللياقةالبدنيةللجميع

SCI1043 مهاراتالتواصلالفعال

SCI1063 اإلدارةوتنميةالمجتمع

SCI1073 البحثالعلمي

التقدم2009/2010يتوجبعلىكافةالطلبةالمستجدينإعتباًرامنبدايةالفصلاألولأمامايتعلقبإمتحاناتالمستوى،

لرمتحانفياللغةالعربيةواللغةاإلنجليزيةوالحاسوبعلىأنيسجلالطالبالذييخفقفيالنجاحفيأيمنهذهاإلمتحانات

(خارجخطتهالدراسية،وهذهالمساقاتهي:099مساقاإستدراكًيا 

-099 EL)مهاراتلغةإنجليزية إستدراكي.

-099 AL إستدراكي(1لغةعربية ).

-099 COMP)مهاراتحاسوب إستدراكي.
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 ساعة معتمدة(:   27ثا ي ا: متطل اي كلية إج ارية )

رقمالمساق رمز

 المساق

 السـابق المتطلب عــددالسـاعـات اسمالمساق

 المعتمدة عملي نظري

MATH101 3 - 3 1تفـاضـلوتكامـل - 

MATH 102 3 - 3 2تفـاضـلوتكامـل MATH 101 

PHYS 101 3 - 3 1فيزيـاءعامة -

PHYS 105 1 3 - 1فيزيـاءعامةعملي PHYS 101* 

PHYS 102 3 - 3 2فيزياءعامة PHYS 101 

PHYS 106 1 3 - 2فيزياءعامةعملي PHYS 102*

CHEM 104 )3 - 3 كيميــاءعـامـة لطلبهالهندسة -

CHEM 105 1 3 - كيمياءعـامـةعملي CHEM 101E 

MATH 205 
معادالتتفاضليةعادية

  لطلبةالهندسة(
3 - 3 MATH 102 

CPE 150 4 - 3 مقدمةالىالبرمجة - 

CPE 150L 0 3 - مختبرمقدمةالىالبرمجة - 

BME 152 2-2مقدمةفيالهندسة- 

 * يمطن الجمي

 

 

 رمول المماااي تي ا امام ا كاديمية لطلية الحجاوق لل ندسة التطنولوجية

ELEهندسةاإللكترونيات 

CMEهندسةاالتصاالت 

CPEهندسةالحاسبات 

EPEهندسةالقوىالكهربائية 

BMEالحيويةهندسةالنظموالمعلوماتيةالطبية 

CEالهندسةالمدنية 

IEالهندسةالصناعية 

AEهندسةالعمارة 
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 ساعة معتمدة( 113ا: متطل اي امو اندسة انلطترو ياي )ثالو 

 ساعة معتمدة(. 104متطل اي امو إج ارية   ) -أ

ساعاي معتمدة(. 9متطل اي امو اختيارية ) -ب 

 :وعلر النحو التاليمعتمدة  ة( ساع104اوج ارية ) متطل اي اليمو-أ

 رمت

 المماق
 المماق اسو المماق راو

 عددالماعاي
 المـابه المتطلب

 معتمدة عملي  ظرق

ELE 202 1 3 - الحاسوبباستخدامالهندسيالرسم PHYS 101 

ELE 205 3 - 3 االتصالمهارات BME 152 

CME 216 3 - 3 الهندسيالتحليلطرق MATH 205 

EPE 220 3 - 3 1كهربائيةدوائر 
PHYS 102 

+MATH 205 

EPE 222 3 - 3 2كهربائيةدوائر EPE 220 

EPE 223 1 3 - كهربائيةدوائرمختبر EPE 222 

CPE 230 3 - 3 الرقميالمنطق EPE 220 

CPE 231 1 3 - الرقميالمنطقمختبر CPE 230 

ELE 250 3 - 3 1الكترونيات EPE 220 

ELE 251 1 3 - 1الكترونياتمختبر ELE 250 

CPE 310 3 - 3 الهندسةفيالعدديةالتحليالت 
CPE 150 

+MATH 205 

CME 312 3 - 3 والنظماإلشارات EPE 220 

CME 314 3 - 3 الهندسةفيالعشوائيةوالعملياتاالحتماالت CME 312 

EPE 320 3 - 3 اآلليالتحكمأنظمة 
EPE 222 

 ELE220أو

EPE 321 1 3 - اآلليالتحكمأنظمةمختبر EPE 320 

ELE 340 3 - 3 الموصالتاشباهالكترونيات ELE 250 

CME 342 3 - 3 الهندسيةالكهرومغناطيسية CME 216 

CPE 344 3 - 3 الدقيقةوالمتحكماتالمعالجاتنظمتصميم CPE 230 

CPE 345 
والمتحكماتالمعالجاتنظمتصميممختبر

 الدقيقة
- 3 1 CPE 344 

ELE 350 3 - 3 2الكترونيات ELE 250 

ELE 351 1 3 - 2الكترونياتمختبر 
ELE 251

+ELE 350 

ELE 352 3 - 3 االلكترونيوالتصنيعالتصميم 
ELE 350 

 BME 356أو

ELE 353 1 3 - االلكترونيوالتصنيعالتصميممختبر 
ELE 352 

 BME 356أو

EPE 354 3 - 3 الكهربائيةاآلالت 
EPE 222 

 ELE 220أو

ELE 402 1 3 - الحاسوببمساعدةالتصميم ELE 351 

IE 432 3 - 3 الهندسياالقتصاد MATH 205 

ELE 440 3 - 3 االلكترونيةالبصريات ELE 340 

CME 456 3 - 3 االتصاالتأنظمة CME 312 
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 رمت

 المماق
 المماق اسو المماق راو

 عددالماعاي
 المـابه المتطلب

 معتمدة عملي  ظرق

CME 457 1 3 - االتصاالتأنظمةمختبر CME 456 

ELE 450 3 - 3 الرقميةااللكترونيات ELE 250 

ELE 451 1 3 - الرقميةااللكترونياتمختبر ELE 450 

ELE 452 3 - 3 المتكاملةالدوائر ELE 350 

ELE 454 3 - 3 التخصصيةالقياسات ELE 452 

ELE 455 1 3 - التخصصيةالقياساتمختبر ELE 454 

ELE 456 3 - 3 3الكترونيات ELE 350 

ELE 458 3 - 3 والمنظماتالجهدمصادر ELE 350 

ELE 498 1 - - 1التخرجمشروع 

ساعة120دراسة

بنجاح

+ELE 205 

ELE 500 الميدانيالتدريب 

اربعة

شهور

 متتالية

6 6 
ساعة120دراسة

 بنجاح

ELE 551 1 3 - والحاسوبااللكترونيةالصيانةمختبر ELE 353 

ELE 574 3 - 3 الدقيقةالمتحكماتتطبيقات 
ELE 450 

 EPE 441أو

ELE 575 3 - 3 االتصاالتالكترونيات ELE 350 

ELE 576 3 - 3 الصناعيةااللكترونيات ELE 458 

ELE 598 3 - 3 2التخرجمشروع ELE 498 

 

:            التالية المماااي من الطالب يختاراا معتمدة ساعاي( 9) انختيارية اليمو متطل اي –ب   

 رمـت

 المماق

 راو

 المماق
 الممــاق اسو

 المـاعـاي عـدد
 المابه المتطلب

 معتمدة عملي  ظرق

ELE 442 3 - 3 المايكرويهالموصالتاشباهعناصر ELE 340 

ELE 446 3 - 3 الدقيقةااللكتروميكانيكيهاالنظمه ELE 340 

ELE 448 
ذاتالمتكاملةالدوائرتصميمفيمقدمه

 الواسعالنطاق
3 - 3 ELE 350 

ELE 462 3 - 3 الشمسيةالخالياتكنولوجيافيمقدمه ELE 340 

ELE 548 3 - 3 المتقدمةااللكترونيةالبصريات ELE 440 

CME 454 3 - 3 الرقميةاالشارةمعالجة CME 312 

ELE 552 3 - 3 التناظريةالمتكاملةالدوائرتصميم 
ELE 454 

+ELE 456 

ELE 558 3 - 3 واإللكترونيةالكهربائيةالسياراتنظم ELE 454 

CPE 576 3 - 3 االصطناعيالذكاء CME 312 

ELE 578 3 - 3 الصناعيةاالتمته 
ELE 454 

 ELE 574أو

ELE 590 3 - 3 مختارةمواضيع 
ساعة120دراسة

 بنجاح
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 المماااي التي يطرح ا امو اندسو انلطترو ياي لألامام ا خرى بطلية الحجاوق لل ندسة التطنولوجية

 رمـت

 المماق

 راو

 المماق

 اسو

 الممــاق

 المتطلب المـاعـاي عـدد

 معتمدة عملي  ظرق المابه

ELE 220 3 - 3 الدوائراإللكترونية PHYS 102 

 

 انلطترو ياي اندسـة ليمـو الدراسـية الخطـة تـي العشـراي  راـام مـدلـول

 .الميدانيالتدريب (0 

االلكترونيةالبصريات،االلكترونيةوالعناصرالمواد (4 

االلكترونيةالدوائر (5 

 االتصاالتأنظمة (6 

 واألتمتةااللكترونيةالنظم (7 

 .مختارةمواضيع،التخرجمشروع (9 

 

 

 

 

 لطترو يايتدريس تي امو اندسة او عضا  اي ة ال

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 oahmad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد ناصر عقله العمري

 okhreis@yu.edu.jo دكتوراه استاذ اسامه محمود عبدالنبي خريس

 husam@yu.edu.jo دكتوراه استاذ حسام احمد محمد حمد

 smadi98@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عدنان محمدخير احمد الصمادي

 a.m.k.dagamseh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمد محمد خلف دقامسه

 ikofahi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ادريس سليمان على الكوفحي

 a.ababneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبداهلل صالح محمد عبابنه

 qzabi50@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك قاسم محمد منصور الحميدي

 zaid.bataineh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد زيد محمد تيسير مشعل البطاينه

 shboon@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد شادي عبدالمجيد محمد اللبون

 yusra.obeidat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد يسرى محمود فندي عبيدات

 tantawi@yu.edu.jo ماجستير مدرس مأمون سامي عبدالهادي الطنطاوي

 alsumady@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد عقله عبدالقادر الصمادي
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 الحيوية الط ية والمعلوماتية النظو اندسة امو

وروبي/برنامجتمبسوالذييطرحبدعممناالتحاداأل2007تأسيسقسمهندسةالنظموالمعلوماتيةالطبيةالحيويةسنةتّم

اعدادبرنامجيالبكالوريوسفيهندسممممةالنظمالطبيةالحيويةوالبكالوريوسفيهندسممممةالمعلوماتيةالطبيةالحيويةوقدتمّ

دوليضمممممثالثةجامعاتاوروبيةوالمؤسممممسمممماتالتعليميةاالردنيةوقدراععالخطةالخطةالدراسمممميةللبرنامجينبتعاون

. ساعةمعتمدةتدرسعلىمدىخمسسنوات167منالدراسيةاحتياجاتالسوقيناالقليميوالعالميوتتألفبرامجالقسم

الجديدلكليةالحجاويللهندسةالتكنولوجية.ويقعمقرقسمهندسةالنظمالمعلوماتيةالطبيةالحيويةفيالطابقالخامسللمبنى

خطواتواسعةباتجاهالتقدمومجاراةاألقساماألخرىفيكليةالهندسةومازاليسعىإلىاألفضلعلىالدوامالقسمخطاو

.جتمعهموأمتهملتقديمالمعرفةوالعلموالخبرةاألكاديميةالالزمةلطلبتهإلكسابهممايحتاجونهبعدتخرجهملخدمةوطنهموم



medical.dept@yu.edu.jo

4551فرعي0096227211111تفاه
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 الحيوية الط ية المعلوماتية اندسة في ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

الحيويةالطبيةالمعلوماتيةهندسةيكونالحداالدنىلعددالساعاتالمعتمدةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيتخصص

(ساعةموزعةعلىالنحوالتالي:167هو 

 انخـتيارية انجــ ارية عدد الماعاي المتطــل اي

271215متطلباتجامعـة

-2727متطلباتكلــية

1131049متطلباتقسمالتخصص

167المجمــوع

 

 المتطلب
مجموع الماعاي 

 المعتمدة

النم ة الم وية من مجموع 

 ساعاي الخطة الدراسية

 متطل اي الجامعة
%7.18 12 إج ارق

 %158.98 اختيارق

 متطل اي الطلية
 %2716.16 إج ارق

-- اختيارق

 متطل اي التخصص
 %10462.27 إج ارق

 %95.38 اختيارق

%167100 المجموع الطلي



 ساعة معتمدة(: 27متطل اي الجامعة )  ول ا:

 ساعة معتمدة(: 12متطل اي إج ارية ) -أ

 اســــو الممــــاق المماق راو رمــت الممـاق
 عــدد المـاعـاي

 المعتمدة عملي  ظرق

MILT* 100 3-3علــومعسكريــة

AL101 3-13لغـــةعـربــية

EL101 3-3مهاراتاللغـةاإلنجليزية

PS102 3-3التربيةالوطنية



ويحسبضمنالساعاتالمعتمدةالمقـررةللتخرجوتعطىنتـائجهـذاالمسـاقعلىأساسالنجاحوالرسـوب،والتدخل*

دراستهخريجوالكليةالعسكريةالملكيةومدرسةالمرشحينوالمعاهدنتائجـممممهفيحسابالمعـممممدلالتراكمي،ويعفىمن

(مساقابديال،376المعادلـممةلهافياألردنويجـمموزللطلبةريراألردنيينأنيدرسـمموامساق تاريخاالردنالحديثتخ

 وفيهذهالحالةتدخلعالمةهذاالمساقفيحسابالمعدلالتراكميللطالب.
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ساعاي معتمدة(: 15متطل اي اختيارية ) -ب

-(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:15يخصصلها 

 عدد الماعاي المماقاسو  راو المماق المماق رمت

 او ما ية المماااي

HUM101 3 الثقافةاإلعالمية 

HUM102 3 المواطنةواالنتماء 

HUM103 3 اإلسالمفكروحضارة 

HUM104 3 الفنوالسلوك 

HUM105 3 ردنفيالحضارةاإلنسانيةإسهاماأل 

HUM 106 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

HUM107 3 حقوقاإلنسان 

HUM108 3 مهاراتالتفكير 

HUM 109 3النظماإلسالمية

HUM 110 3 الثقافةالسياحيةوالفندقية 

المساقاتالعملية

SCI1013العامةوالصحةالبيئة

SCI1023 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

SCI1033 اللياقةالبدنيةللجميع

SCI1043 مهاراتالتواصلالفعال

SCI1063 اإلدارةوتنميةالمجتمع

SCI1073 البحثالعلمي



التقدم2009/2010يتوجبعلىكافةالطلبةالمستجدينإعتباًرامنبدايةالفصلاألولأمامايتعلقبإمتحاناتالمستوى،

لرمتحانفياللغةالعربيةواللغةاإلنجليزيةوالحاسوبعلىأنيسجلالطالبالذييخفقفيالنجاحفيأيمنهذهاإلمتحانات

(خارجخطتهالدراسية،وهذهالمساقاتهي:099مساقاإستدراكًيا 

-099 EL)مهاراتلغةإنجليزية إستدراكي.

-099 AL إستدراكي(1لغةعربية ).

-099 COMP)مهاراتحاسوب إستدراكي.
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 ساعة معتمدة(:   27ثا ي ا: متطل اي كلية إج ارية )

 رمت

 المماق
 اسو المماق راو المماق

 عــدد المـاعـاي
 المـابه المتطلب

 المعتمدة عملي  ظرق

MATH101 3 - 3 1تفـاضـلوتكامـل - 

MATH 102 3 - 3 2تفـاضـلوتكامـل MATH 101 

PHYS 101 3 - 3 1فيزيـاءعامة -

PHYS 105 1 3 - 1فيزيـاءعامةعملي PHYS 101* 

PHYS 102 3 - 3 2فيزياءعامة PHYS 101 

PHYS 106 1 3 - 2فيزياءعامةعملي PHYS 102*

CHEM 104 )3 - 3 كيميــاءعـامـة لطلبهالهندسة -

CHEM 105 1 3 - كيمياءعـامـةعملي CHEM 101E 

MATH 205 
معادالتتفاضليةعادية

  لطلبةالهندسة(
3 - 3 MATH 102 

CPE 150 4 - 3 مقدمةالىالبرمجة - 

CPE 150L 0 3 - مختبرمقدمةالىالبرمجة - 

BME 152 2-2مقدمةفيالهندسة- 

 * يمطن الجمي

 

 

 رمول المماااي تي ا امام ا كاديمية لطلية الحجاوق لل ندسة التطنولوجية

ELEهندسةاإللكترونيات 

CMEهندسةاالتصاالت 

CPEهندسةالحاسبات 

EPEهندسةالقوىالكهربائية 

BMEالحيويةهندسةالنظموالمعلوماتيةالطبية 

CEالهندسةالمدنية 

IEالهندسةالصناعية 

AEهندسةالعمارة 
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 ساعة معتمدة( 113) الحيوية الط ية المعلوماتيةاندسة  تخصصمتطل اي ا: ثالو 

 ساعة معتمدة(. 104إج ارية   ) تخصصمتطل اي  -أ

ساعاي معتمدة(. 9اختيارية  ) تخصصمتطل اي  -ب 

 : وعلر النحو التاليمعتمدة  ة( ساع104اوج ارية ) تخصصمتطل اي ال

 رمت

 قالمما

 راو

 المماق
 المماق اسو

 عدد الماعاي
 المـابه المتطلب

 معتمدة عملي  ظرق

Bio 108 3 - 3 بيولوجيااإلنسان- 

BME 102 3 - 3 الباثولوجيع ْلموظائفاألعضاء Bio 108 

ELE205 3 - 3 مهاراتاالتصال BME 152 

Stat 203 3 - 3  لغيرطلبةاإلحصاء(اإلحصاءالحيوي BME 102 

EPE 220 3 - 3 1دوائركهربائية 
PHYS102 + 

Math 205 

EPE 225 1 3 - مختبردوائرالتيارالثابعEPE 220 

ELE 250 3 - 3 1الكترونيات EPE 220 

ELE2511 3 - 1مختبرالكترونياتELE 250 

CME3123 - 3 اإلشاراتوالنظمEPE 220 

BMIE324
مقدمةفيالميكانيكاوالموادالحيوية

وتطبيقاتها
3 - 3PHYS 101

BMIE3503 - 3برمجةتطبيقيةفيعلماألحياءالحسابيCPE 150 

BMIE 352
والكيمياءالجزيئيةمقدمةالىالبيولوجيا

الحيوية
3 - 3

BME 102 + 

CHEM 104

CPE3523 - 3 هيكلةالبياناتCPE 150 

BME3563 - 3اإللكترونياتالطبيةالحيويةELE 250 

BME366
الدوائرالقابلةللبرمجةوتطبيقاتهاالطبية

 الحيوية
3 - 3CPE 150

BME367
الدوائرالقابلةللبرمجةومعالجاتمختبر

 التحكمالدقيقة
- 3 1BME 366

BME3803 - 3 المجساتالطبية
ELE 350 

 BME 356أو

BMIE388
إدارةالمشاريعالبرمجيةللمعلوماتيةالطبية

 الحيوية
3 - 3CPE 150 

BME 3903 - 3 معالجةاإلشاراتالطبيةCME 312 

BMIE4023 - 3 المريضاإللكترونيةسجالتBMIE 388

BME4203 - 3 القياساتالطبيةBME 380 

BME4211 3 - مختبرالقياساتوالمجساتالطبيةBME 420* 

BME422 3 - 3 مفاهيمالتصويرالطبيBME 390 

BMIE4303 - 3 1الحيويةيةالمعلوماتBMIE 352 

BMIE4311 3 - الحيويةيةمختبرالمعلومات
BMIE 430

+CPE 150

BMIE4323 - 13طرقإحصائيةللمعلوماتيةالحيوية
Stat 203

+BMIE 430

BMIE435
مختبرتطبيقاتالحاسوبفيالمعلوماتية

 الحيوية
- 3 1

BMIE 430 

+ BMIE 350 

+ BMIE 402 

BMIE4403 - 3 النظمالصحيةاإللكترونيةBMIE 388

BMIE4523 - 3معلوماتيةالحيويةللالخوارزمياتوتطبيقاتها
CPE 352 

+ BMIE 352 
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 رمت

 قالمما

 راو

 المماق
 المماق اسو

 عدد الماعاي
 المـابه المتطلب

 معتمدة عملي  ظرق

BMIE453
معلوماتيةللمختبرالخوارزمياتوتطبيقاتها

الحيوية
- 3 1BMIE 452

CPE 454 3 - 3أنظمةقواعدالبيانات BMIE 350 

BMIE4551 3 -مختبرأنظمةقواعدالبياناتCPE 454

BME 460 3 - 3األجهزةالطبية BME 420 

BME 461 1 3 - مختبراألجهزةوالمعداتالطبية BME 460 *  

BMIE4981 - 1 1مشروعالتخرج 

120دراسة

ساعةبنجاح

+ELE 205 

BMIE500 التدريبالميداني 

اربعة

شهور

 متتالية

66 
120دراسة

 ساعةبنجاح

BMIE5303 -3 2الحيويةيةالمعلوماتBMIE 430

BMIE532 2 - 2 تصميموإدارةأنظمةالرعايةالصحية BMIE 350 

BMIE540 3 - 3الشبكاتألنظمةالرعايةالصحية BMIE 440 

BMIE542  2 - 2أمنوسالمةنظم المعلومات الصحية BMIE 440 

BMIE598 3 - 3 2مشروعالتخرج BMIE 498 

 * يمطن الجمي

 

 المماااي التالية:         ( ساعاي معتمدة يختاراا الطالب من9انختيارية ) تخصصالمتطل اي 

 رمـت

 المماق

 اور

 المماق
 الممــاق اسو

 عـدد المـاعـاي
 المابه المتطلب

 معتمدة عملي  ظرق

BMIE533
التنقيبعنالبياناتوتعليماآللةفيالمعلوماتية

الحيوية
3 - 3

BMIE 430 

+ CPE 454 

BMIE5343 - 3 ع ْلماألحياءالحسابيBMIE 430

BMIE536 3 - 3 أنظمةالحوسبةالصحيةBMIE 350 

BME 544  3 - 3 معالجةالصورة الطبية BME 422 

BMIE550 3 - 3 التوثيقالطبي BMIE 532 

BMIE552 3 - 3 تحليالتعدديةمتقدمة 
CPE 352 

+ MATH 205 

BMIE554 3 - 3 المعلوماتيهالحيويهنمذجةBMIE 430 

BMIE5563 - 23طرقإحصائيةللمعلوماتيةالحيوية BMIE 432

BMIE558 3 - 3 برمجةمتقدمةفيالمعلوماتيةالحيوية BMIE 452 

BMIE564 3 - 3 التراسلالطبيعنبعد BME 460*

BMIE5963 - 3 موضوعاتخاصة 
120دراسة

 ساعةبنجاح

 يمطن الجمي* 
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 مـدلـول  راـام العشـراي تـي الخطـة الدراسـية لتخصص اندسـة المعلوماتية الط ية الحيوية

 .ميدانيتدريب،المريضسجالت(0 

،حسابيأحياء،اآللةوتعلمالبياناتتنقيب،صحيةرعاية،حاسوبتطبيقات،حيوياحصاء،حيويةمعلومات (2 

 .صحيةحوسبة،رياضيأحياء

 .وسالمةأمن،شيكات،إلكترونيةصحيةنظم (4 

برمجة،حيويةإحصائيات،نمذجة،عدديةتحليالت،طبيتوثيق،بياناتقواعد،خوارزميات،تطبيقيةبرمجة (5 

 .متقدمة

 .طبيتراسل (6 

 .مشاريعإدارة (7 

 .خاصةموضوعات،تخرجمشروع (8 

 

 

 الحيوية الط ية النظو اندسة في ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

الحيويةالطبيةالمعلوماتيةهندسةيكونالحداالدنىلعددالساعاتالمعتمدةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيتخصص

(ساعةموزعةعلىالنحوالتالي:167هو 

 انخـتيارية انجــ ارية عدد الماعاي المتطــل اي

271215متطلباتجامعـة

-2727متطلباتكلــية

1131049متطلباتقسمالتخصص

167المجمــوع

 

 المتطلب
مجموع الماعاي 

 المعتمدة

النم ة الم وية من مجموع 

 ساعاي الخطة الدراسية

متطلباتالجامعة
%7.18 12إجباري

 %158.98اختياري

 متطلباتالكلية
 %2716.16 إجباري

--اختياري

 متطلباتالتخصص
 %10462.27إجباري

 %95.38اختياري

%167100المجموعالكلي



 ساعة معتمدة(: 27 ول ا: متطل اي الجامعة )

 ساعة معتمدة(: 12متطل اي إج ارية ) -أ

 اســــو الممــــاق المماق راو رمــت الممـاق
 عــدد المـاعـاي

 المعتمدة عملي  ظرق

MILT* 100 3-3عسكريــةعلــوم

AL101 3-13لغـــةعـربــية

EL101 3-3مهاراتاللغـةاإلنجليزية

PS102 3-3التربيةالوطنية
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ويحسبضمنالساعاتالمعتمدةالمقـررةللتخرجوتعطىنتـائجهـذاالمسـاقعلىأساسالنجاحوالرسـوب،والتدخل*

التراكمي،ويعفىمندراستهخريجوالكليةالعسكريةالملكيةومدرسةالمرشحينوالمعاهدنتائجـممممهفيحسابالمعـممممدل

(مساقابديال،376المعادلـممةلهافياألردنويجـمموزللطلبةريراألردنيينأنيدرسـمموامساق تاريخاالردنالحديثتخ

 لب.وفيهذهالحالةتدخلعالمةهذاالمساقفيحسابالمعدلالتراكميللطا



ساعاي معتمدة(: 15متطل اي اختيارية ) -ب

-(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:15يخصصلها 

 عدد الماعاي المماقاسو  راو المماق المماق رمت

 او ما ية المماااي

HUM101 3 الثقافةاإلعالمية 

HUM102 3 واالنتماءالمواطنة 

HUM103 3 اإلسالمفكروحضارة 

HUM104 3 الفنوالسلوك 

HUM105 3 ردنفيالحضارةاإلنسانيةإسهاماأل 

HUM 106 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

HUM107 3 حقوقاإلنسان 

HUM108 3 مهاراتالتفكير 

HUM 109 3النظماإلسالمية

HUM 110 3 السياحيةوالفندقيةالثقافة 

 المماااي العملية

SCI1013العامةوالصحةالبيئة

SCI1023 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

SCI1033 اللياقةالبدنيةللجميع

SCI1043 مهاراتالتواصلالفعال

SCI1063 اإلدارةوتنميةالمجتمع

SCI1073 البحثالعلمي



التقدم2009/2010بإمتحاناتالمستوى،يتوجبعلىكافةالطلبةالمستجدينإعتباًرامنبدايةالفصلاألولأمامايتعلق

لرمتحانفياللغةالعربيةواللغةاإلنجليزيةوالحاسوبعلىأنيسجلالطالبالذييخفقفيالنجاحفيأيمنهذهاإلمتحانات

وهذهالمساقاتهي:(خارجخطتهالدراسية،099مساقاإستدراكًيا 

-099 EL)مهاراتلغةإنجليزية إستدراكي.

-099 AL إستدراكي(1لغةعربية ).

-099 COMP)مهاراتحاسوب إستدراكي.
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 ساعة معتمدة(:   27ثا ي ا: متطل اي كلية إج ارية )

 اسو المماق راو المماق المماق رمت
 عــدد المـاعـاي

 المـابه المتطلب
 المعتمدة عملي  ظرق

MATH101 3 - 3 1تفـاضـلوتكامـل - 

MATH 102 3 - 3 2تفـاضـلوتكامـل MATH 101 

PHYS 101 3 - 3 1فيزيـاءعامة -

PHYS 105 1 3 - 1فيزيـاءعامةعملي PHYS 101* 

PHYS 102 3 - 3 2فيزياءعامة PHYS 101 

PHYS 106 1 3 - 2عمليفيزياءعامة PHYS 102*

CHEM 104 )3 - 3 كيميــاءعـامـة لطلبهالهندسة -

CHEM 105 1 3 - كيمياءعـامـةعملي CHEM 101E 

MATH 205 
معادالتتفاضليةعادية

  لطلبةالهندسة(
3 - 3 MATH 102 

CPE 150 4 - 3 مقدمةالىالبرمجة - 

CPE 150L 0 3 - مقدمةالىالبرمجةمختبر - 

BME 152 2-2مقدمةفيالهندسة- 

 * يمطن الجمي

 

 

 رمول المماااي تي ا امام ا كاديمية لطلية الحجاوق لل ندسة التطنولوجية

ELEهندسةاإللكترونيات 

CMEهندسةاالتصاالت 

CPEهندسةالحاسبات 

EPEهندسةالقوىالكهربائية 

BMEالنظموالمعلوماتيةالطبيةالحيويةهندسة 

CEالهندسةالمدنية 

IEالهندسةالصناعية 

AEهندسةالعمارة 
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 ساعة معتمدة( 113) الحيوية الط ية النظواندسة  تخصصمتطل اي ا: ثالو 

 ساعة معتمدة(. 104إج ارية   ) تخصصمتطل اي  -أ

ساعاي معتمدة(. 9اختيارية  ) تخصصمتطل اي  -ب 

 : وعلر النحو التاليمعتمدة  ة( ساع104اوج ارية ) تخصصمتطل اي ال

 رمت

 قالمما

 راو

 المماق
 المماق اسو

 عدد الماعاي
 المـابه المتطلب

 معتمدة عملي  ظرق

Bio 108 3 - 3 بيولوجيااإلنسان - 

BME 102 3 - 3 الباثولوجياألعضاءوظائفع ْلم Bio 108 

BME 105 1 3 - الباثولوجياألعضاءوظائفعلممختبر BME 102 

Stat 203 3 - 3  لغيرطلبةاإلحصاء(الحيوياإلحصاء BME 102 

ELE 205 3 - 3 االتصالمهارات BME 152 

CME 216 3 - 3 الهندسيالتحليلطرق MATH  205 

EPE 220 3 - 3 1كهربائيةدوائر 
PHYS 102 + 

MATH 205 

EPE 222 3 - 3 2كهربائيةدوائر EPE 220 

EPE 223 1 3 - كهربائيةدوائرمختبر EPE 222 

CPE 230 3 - 3 الرقميالمنطق EPE 220 

ELE 250 3 - 3 1الكترونيات EPE 220 

ELE 251 1 3 - 1الكترونياتمختبر ELE 250 

BME 300 3 - 3 1الحيويةالميكانيكاعلم CME 216 

CPE 3103 - 3 الهندسةفيالعدديةالتحليالت 
CPE 150 

+ MATH 205 

CME 3123 - 3 والنظماإلشارات EPE 220 

BME 340 3 - 3 الحيوياآلليالتحكمنظم CME 312 

ELE 3531 3 - اإللكترونيالتصنيعوالتصميممختبر 

BME 356 

 أو

ELE 352 

BME 356 3 - 3 الحيويةالطبيةاإللكترونيات ELE 250 

BME 357 1 3 - الحيويةالطبيةالرلكترونياتمختبر 
BME 356 

 ELE 350 أو

BME 366
الطبيةوتطبيقاتهاللبرمجةالقابلةالدوائر

 الحيوية
3 - 3 CPE 150 

BME 367 
ومعالجاتللبرمجةالقابلةالدوائرمختبر

 الدقيقةالتحكم
- 3 1 BME 366 

BME 380 3 - 3 الطبيةالمجسات 
ELE 350 

 BME 356 أو

BME 390 3 - 3 الطبيةاإلشاراتمعالجة CME 312 

BME 391 1 3 - الحيويةالطبيةاإلشاراتمعالجةمختبر 
BME 390 

أو  CME 454 

BME 396 3 - 3 الحيويةالسوائل CME 216 

BME 420 3 - 3 الطبيةالقياسات BME 380 

BME 421 1 3 - الطبيةوالمجساتالقياساتمختبر BME 420* 
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 رمت

 قالمما

 راو

 المماق
 المماق اسو

 عدد الماعاي
 المـابه المتطلب

 معتمدة عملي  ظرق

BME 422 3 - 3 الطبي التصويرمفاهيم BME 390 

BME 460 3 - 3 الطبيةاألجهزة BME 420 

BME 461 1 3 - الطبيةوالمعداتمختبراألجهزة BME 460* 

BME 462 3 - 3 الطبيةالتصويرأجهزة BME 422 

BME 463 1 3 - الطبيالتصويرمختبر BME 422 

BME 464 3 - 3 الحيويةالطبيةاإلشاراتتحليلونمذجة BME 390 

BME 466 
فيوتطبيقاتهاالكهربائيةالمحركات

 الطبيةاألجهزة
2 - 2 

EPE 222 

+ BME 356 

BME 496 
الديناميكاوالطبياإلنتقالظاهرة

 الحرارية
3 - 3 BME 396 

BME 498 1 - 1 1التخرجمشروع 

ساعة120دراسة

 بنجاح

+ELE 205 

BME 500 التدريبالميداني 

 اربعة

شهور

 متتالية

6 6 
ساعة120دراسة

 بنجاح

BME 544  3 - 3 معالجةالصورة الطبية BME 422 * 

ELE 551 1 3 - مختبرالصيانةاإللكترونيةوالحاسوب ELE 353  

BME 566 3 - 3 الصناعيةاألعضاءواألطراف 
BME 300 

+ BME 420 

BME 576 3 - 3 الموادالحيوية 
BME 300  

+ BME 420 

BME 598 3 - 3 2مشروعالتخرج BME 498  

 * يمطن الجمي

 

 

 المماااي التالية:         ( ساعاي معتمدة يختاراا الطالب من9انختيارية ) تخصصالمتطل اي 

رمـز

 المساق

قمر

 المساق
 المســاقاسم

 عـددالسـاعـات
 السابقالمتطلب

 معتمدة عملي نظري

ELE 352 3 - 3 التصميموالتصنيعااللكتروني 
BME 356 

أو ELE 350  

BME 446 3 - 3 تمييزاألنماطواتخاذالقرارات BME 390  

BME 520 3 - 3 تصميموصيانةاالجهزةالطبيهالحيويه BME 460 * 

BME 546 3 - 3 مبادئالتصويرباستخدامالرنينالمغناطيسي BME 422  

BME 560 3 - 3 التشخيصوالعالجبمساعدةالحاسوب BME 460 * 

BME 562 3 - 3 الكهرومغناطيسيهالحيوية BME 420  

BME 568 3 - 3 األنظمةالكهروميكانيكيةالحيويةالدقيقة BME 460 * 

BME 570 الشعاعيةوالُجَرعاتالمعالجة  3 - 3 BME 422  

BME 574 3 - 3 الميكانيكاالحيويةالمتقدمه 
BME 300  

+ BME 420 

BME 596 3 - 3 موضوعاتخاصة 
120دراسة

 ساعةبنجاح

 * يمطن الجمي
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 مـدلـول  راـام العشـراي تـي الخطـة الدراسـية لتخصص اندسـة النظو الط ية الحيوية

 .حيويةوميكانيكاأعضاءوظائفالميدانيالتدريب (1 

 .الطبيةاألجهزةصيانة،تصميم،تصوير،قياسات (3 

 .مغناطيسيرنين،أنماطتمييز،الصورمعالجة،تحكمنظم (9 

 .طبيةإلكترونيات (10 

،كهرومغناطيسمممية،صمممناعيةأطراف،كهربائيةمحركات،طبيةإشمممارات،للبرمجةقابلةدوائر،طبيةأجهزة (11 

CAD،الكهروميكانيكيةاألنظمة 

 .شعاعيةمعالجة،متقدمةحيويةوميكانيكامواد (12 

 .طبيةمجسات (13 

 .اإلشارةمعالجة،الطبياالنتقالظاهرة،حيويةسوائل،خاصةمواضيع،التخرجمشروع (14 

 

 

 

 

اندسة النظو والمعلوماتية الط ية الحيوية عضا  اي ة التدريس تي امو   

 البري  اإللكتروني العلميالمؤهل  الرتبة االسم

 afahoum@yu.edu.jo دكتوراه استاذ امجد صبحي حسن الفاهوم

 azaben@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عوض سميران قطيش الزبن

 imasad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احسان صبري سعيد مسعد

 aomari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد منصور عقله العمري

 anas.abudoleh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد انس عبداهلل محمود ابو دولة

 alsheikh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد بهاء وليد فالح الشيخ حسين

 ateka.khader@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عاتكه محمد عربي الشيخ حسنين خضر

 abdullah.t@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ابراهيم طشطوشعبداهلل محمد 

 iabuqasmieh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عصام فتحي يوسف ابوقاسمية

 qasem.qananwah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد قاسم محمد موسى قنانوه

 lebbini@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد لينا محمد خير موسى العبيني

 heyam.q@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد هيام حمد العلي القرعان

 sami.m@yu.edu.jo ماجستير مدرس سامي فارس موسى المشاقبه
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 المد ية ال ندسة امو

بتطويروتسممهيلحياةهميةبالغةفيعمليةالتطورالحضممريفهيتعنىأحدفروعالهندسممةالتيلهاأتعتبرالهندسممةالمدنية

نشممماءوصممميانةالمنشمممآتالهندسممميةالمختلفةكالمبانيإنسمممانبمايتالءمومتطلباته.حيثتعنىالهندسمممةالمدنيةبتصمممميمواإل

دارةانظمةالنقلإوكذلكبتصميمو،والجسوروالخزاناتوالسدودوالطرقوشبكاتمياةالشربوالريوالصرفالصحي

يجادالحلوللمشممماكلإاسمممتخدامهاووإعادةرالمياهالمختلفةوطرقمعالجةمياهالصمممرفالصمممحيالمختلفةوالعنايةبمصممماد

 ساليبالتشييدالمختلفة.أدارةالمشاريعالهندسيةوتحليلالتكاليفوإالتربةمنالناحيةاالنشائيةوكذلك

ليرموكمعبدايةالفصمممملالثانيمنالعامتأسممممسقسمممممالهندسممممةالمدنيةفيكليةالحجاويللهندسممممةالتكنولوجيةفيجامعةا

.ليمنحدرجةالبكالوريوسفيالهندسممةالمدنيةفيإدارةاإلنشمماء.يهدفهذاالبرنامجإلىرفعكفاءة2011/2012الدراسممي

سوقالعملداخليً سبو صصبمايتنا صالوالعملالجماعياوخارجًيخريجيالتخ سابمهاراتاالت ساعدتهمعلىاكت اوم

ا.حيثتتضمممناواسممتخداًماوتنفيًذاوتصممميًمدارةاإلنشمماءللوصممولإلىأفضمملصممورلنجاحالمشممروعالهندسمميإداريًفيإ

واإللمام،والفحوصمماتالحديثة،والتصممميم،واسممتخدامالبرمجياتالمتخصممصممة،الخطةمجاالتإدارةالمشمماريعواإلنشمماء

 واختياراآللياتالمناسبة.،وحسابالكمياتواالقتصاديات،والمعرفةبمواصفاتوكودالبناءاألردني

تكنولوجياالبناءلرفدالقطاعالهندسممممي-اسممممتحداثتخصممممصالهندسممممةالمدنيةتّم2012/2013وفيبدايةالعامالدراسممممي

يةمؤهلةقادرةعلى رتقاءبالعملالهندسممممممينظمةالبناءواإلأدارةوتطبيقاحدثالمعاييرالعالميةفيإبكفاءاتهندسمممممم

نياتوالمفاهيمالعلميةالحديثةفيهذادخالوتطويروتعزيزالتقإنشاءاتوإلواالنشائيوبالقدراتالهندسيةلقطاعالمبانيوا

نظمةالبناءأنشممائيةبتركزخطةدراسممتهمعلىزخريجوهذاالتخصممصعننظرائهمفيتخصممصالهندسممةاإلالمجال.ويتمّي

نارةإنظمةالكهربائيةمننظمةخدمةهذهالمبانيمثلاألأمنحيثالتصميمالمعماريوالهندسيللمبانيوتصميمالمتكاملة

امنالمسممممماقاتنارةالطبيعيةوالصمممممناعية.كذلكتتضممممممنالخطةعددًنظمةالتدفئةوالتهويةوالتكييفواإلأو،صممممموتياتو

نظمةالخاصمممممممةبمبانياأل،نظمةالتحكمفيالبناءأ،خرىفيمجالتكنولوجياالبناءكتكنولوجياحفظالطاقةفيالمبانياأل

نظمةالبناءالبيئيةوريرهامنالمسمممماقاتالمتخصممممصممممةأو،بنيةسمممميةفياألنظمةالطاقةالشمممممأتصممممميم،الرعايةالصممممحية

 مختبراتفيمختلفمجاالتالهندسةالمدنية.6يبلدعددالمختبراتفيقسمالهندسةالمدنيةخرى.األ


 

civil.dept@yu.edu.jo

  4523فرعي:0096227211111 : هاتف

mailto:civil.dept@yu.edu.jo
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 المد ية ال ندسة امو تي ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

الهندسممةالمدنية إدارةاإلنشمماء/يكونالحداالدنىلعددالسمماعاتالمعتمدةللحصممولعلىدرجةالبكالوريوسفيتخصممص

(ساعةموزعةعلىالنحوالتالي:167هو تكنولوجياالبناء(

 انخـتيارية انجــ ارية عدد الماعاي المتطــل اي

271215متطلباتجامعـة

-2727متطلباتكلــية

1131049متطلباتقسمالتخصص

167المجمــوع

 

 المتطلب
الماعاي مجموع 

 المعتمدة

النم ة الم وية من مجموع 

 ساعاي الخطة الدراسية

متطلباتالجامعة
%7.18 12إجباري

 %158.98اختياري

 متطلباتالكلية
 %2716.16 إجباري

--اختياري

 متطلباتالتخصص
 %10462.27إجباري

 %95.38اختياري

%167100المجموعالكلي



 ساعة معتمدة(: 27متطل اي الجامعة ) ول ا: 

 ساعة معتمدة(: 12متطل اي إج ارية ) -أ

 اســــو الممــــاق المماق راو رمــت الممـاق
 عــدد المـاعـاي

 المعتمدة عملي  ظرق

MILT* 100 3-3علــومعسكريــة

AL101 3-13لغـــةعـربــية

EL101 3-3اإلنجليزيةمهاراتاللغـة

PS102 3-3التربيةالوطنية



ويحسبضمنالساعاتالمعتمدةالمقـررةللتخرجوتعطىنتـائجهـذاالمسـاقعلىأساسالنجاحوالرسـوب،والتدخل*

المرشحينوالمعاهدنتائجـممممهفيحسابالمعـممممدلالتراكمي،ويعفىمندراستهخريجوالكليةالعسكريةالملكيةومدرسة

(مساقابديال،376المعادلـممةلهافياألردنويجـمموزللطلبةريراألردنيينأنيدرسـمموامساق تاريخاالردنالحديثتخ

 وفيهذهالحالةتدخلعالمةهذاالمساقفيحسابالمعدلالتراكميللطالب.
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ساعاي معتمدة(: 15متطل اي اختيارية ) -ب

-ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:(15يخصصلها 

 عدد الماعاي المماقاسو  راو المماق المماق رمت

 او ما ية المماااي

HUM101 3 الثقافةاإلعالمية 

HUM102 3 المواطنةواالنتماء 

HUM103 3 اإلسالمفكروحضارة 

HUM104 3 الفنوالسلوك 

HUM105 3 ردنفيالحضارةاإلنسانيةإسهاماأل 

HUM 106 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

HUM107 3 حقوقاإلنسان 

HUM108 3 مهاراتالتفكير 

HUM 109 3النظماإلسالمية

HUM 110 3 الثقافةالسياحيةوالفندقية 

 المماااي العملية

SCI1013العامةوالصحةالبيئة

SCI1023 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

SCI1033 اللياقةالبدنيةللجميع

SCI1043 مهاراتالتواصلالفعال

SCI1063 اإلدارةوتنميةالمجتمع

SCI1073 البحثالعلمي



التقدم2009/2010الفصلاألولأمامايتعلقبإمتحاناتالمستوى،يتوجبعلىكافةالطلبةالمستجدينإعتباًرامنبداية

لرمتحانفياللغةالعربيةواللغةاإلنجليزيةوالحاسوبعلىأنيسجلالطالبالذييخفقفيالنجاحفيأيمنهذهاإلمتحانات

(خارجخطتهالدراسية،وهذهالمساقاتهي:099مساقاإستدراكًيا 

-099 EL)مهاراتلغةإنجليزية إستدراكي.

-099 AL إستدراكي(1لغةعربية ).

-099 COMP)مهاراتحاسوب إستدراكي.
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 ساعة معتمدة(:   27ثا ي ا: متطل اي كلية إج ارية )

 المماق رمت
راو 

 المماق
 اسو المماق

 عــدد المـاعـاي
 المـابه المتطلب

 المعتمدة عملي  ظرق

MATH101 3 - 3 1تفـاضـلوتكامـل - 

MATH 102 3 - 3 2تفـاضـلوتكامـل MATH 101 

PHYS 101 3 - 3 1فيزيـاءعامة -

PHYS 105 1 3 - 1فيزيـاءعامةعملي PHYS 101* 

PHYS 102 3 - 3 2فيزياءعامة PHYS 101 

PHYS 106 1 3 - 2فيزياءعامةعملي PHYS 102*

CHEM 104 )3 - 3 كيميــاءعـامـة لطلبهالهندسة -

CHEM 105 1 3 - كيمياءعـامـةعملي CHEM 101E 

MATH 205 3 - 3  لطلبةالهندسة(معادالتتفاضليةعادية MATH 102 

CPE 150 4 - 3 مقدمةالىالبرمجة - 

CPE 150L 0 3 - مختبرمقدمةالىالبرمجة - 

BME 152 2-2مقدمةفيالهندسة- 

 * يمطن الجمي

 

 

 ا امام ا كاديمية لطلية الحجاوق لل ندسة التطنولوجيةرمول المماااي تي 

ELEهندسةاإللكترونيات

CMEهندسةاالتصاالت

CPEهندسةالحاسبات

EPEهندسةالقوىالكهربائية

BMEهندسةالنظموالمعلوماتيةالطبيةالحيوية

CEالهندسةالمدنية

IEالهندسةالصناعية

AEهندسةالعمارة
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 ساعة معتمدة( 113ا: متطل اي امو ال ندسة المد ية )ثالو 

 ساعة معتمدة(. 85متطل اي امو إج ارية   ) - 

 ساعة معتمدة(. 22متطل اي تخصص إج ارية   ) -ب

ساعاي معتمدة(. 6متطل اي امو اختيارية  ) -ج 

 : وعلر النحو التاليمعتمدة  ة( ساع85اوج ارية ) متطل اي اليمو

 رمت

 المماق

 راو

 المماق
 المماق اسو

 عدد الماعاي
 المـابه المتطلب

 معتمدة عملي  ظرق

CE 200 2 6 - الرسمالهندسي - 

CE 201 3 - 3 ستاتيكا PHYS 101 

CE 2023 - 3 ديناميكا CE 201 

CE 203 3  3 مقاومةالمواد 
CE 201 or 

CE 206 

IE 205 3-3 المشارلالهندسيةPHYS 102 

CE 210 3 - 3االحتماالتلطلبةالهندسة اإلحصاء MATH 102 

CE 261 2-2جيولوجياهندسيةCHEM 104

CPE 310 3 - 3 التحليالتالعدديةفيالهندسة 
CPE 150

+MATH 205 

CE 322 2 - 2 تكنولوجياالخرسانة 
CE 203

+CHEM 104 

CE 3261 3 - االنشاء مختبرمواد CE 322*

CE 3313 - 3 انشاءالمباني 
CE 200

+CE 203 

CE 332 3 - 3 1تحليلانشائي CE 203 

CE 3413 - 3 المساحــه CE 210 

CE 3431 3 - مختبرالمساحـــه CE 341*

CE 351 3 - 3 ميكانيكاالموائعللهندسةالمدنية CE 202*

CE 3523 - 3 الهيدروليكاوالهيدرولجيا CE 351 

CE 3541 3 - مختبرميكانيكاالموائعوالهيدروليكا CE 352*

CE 362 3 - 3 هندسةالتربه CE 203 

CE 363 1 3 - مختبرهندسةالتربه CE 362* 

CE 3702 - 2 واالقتصادالهندسي اإلدارة MATH 205 

CE 4313 - 3 2تحليلانشائي CE 332 

CE 4323 - 3 1خرسانهمسلحه 
CE 322

+CE 431 

CE 4343 - 3 تصميممنشآتمعدنيه 
CE332

+CE 331 

CE 4523 - 3 الهندسةالبيئية CE 352 

CE 4531 3 - مختبرالهندسةالبيئية CE 452* 

CE 4643 -3هندسةاالساساتCE 362

CE 471
المواصفاتوالعقودوضمانجودةمواد

اإلنشاء
3 - 3 CE 432* 
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 رمت

 المماق

 راو

 المماق
 المماق اسو

 عدد الماعاي
 المـابه المتطلب

 معتمدة عملي  ظرق

CE 4722 - 2الكمياتحساب CE 432* 

CE 531 3 - 3 2خرسانهمسلحه CE 432 

CE 552 3 - 3الهندسةالصحية CE 452

CE 570 3 - 3 1 إدارةمشاريعإنشائية 
CE 471

+CE 472 

CE 500التدريبالميداني 
8

 أسابيع
3 3 

ساعة120دراسة

 بنجاح

CE 5971 - 1 1مشروعالتخرج 
ساعة120دراسة

 بنجاح

CE 598 3 - 3 2مشروعالتخرج CE 597 

 * يمطن الجمي

 

 : وعلر النحو التاليمعتمدة  ة( ساع22اوج ارية ) متطل اي التخصص

 اندسة مد ية / إدارة او شا تخصص  (1)

رمز

المساق

رقم

 المساق

 السـابقالمتطلب عددالساعات المساقاسم

 معتمدة عملي نظري

CE 3453-3 المواصالتهندسةCE 341 

CE 4423 - 3 موادوتصميمالرصفات CE 345

CE 443 3 - 3 التصميمالهندسيللطرق CE 345

CE 444 1 3 - مختبرالطـرق CE 442* 

CE 5433 - 3هندسةالمرور CE 345

CE 572 3 - 3معداتاإلنشاء CE 570 

CE 574 3 - 3 إدارةشركاتاإلنشاء CE 570 

CE 571 3 - 23إدارةمشاريعإنشائية CE 570 

 * يمطن الجمي

 

 

 تخصص اندسة مد ية / تطنولوجيا ال نا  (2)

 رمت

 المماق

 راو

 المماق
 المماق اسو

 المتطلب عدد الماعاي

 معتمدة عملي  ظرق المـابه

CE 2812 6- الرسمالهندسيللبناءومقدمةللتصميمCE 200 

CE 2822 -2 التصميمالمعماريلهندسةالبناء CE 200 

CE 2833 - 3 الديناميكاالحراريةوانتقالالحرارة 
PHYS 101

+MATH 102 

CE 4813 - 3 تصميموتركيبأنظمةالبناءالكهربائية MATH 205 

CE 4823 - 3 اإلضاءهوالصوتيات CE 381 

CE 485 3 - 3موادالبناءالحديثة CE 322 

CE 5813 - 3 أنظمةالتحكمالبيئيفيالمباني CE 381 

CE 582 3 - 3األنظمةالمكانيكيةفيالمباني CE 381 
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 ( ساعاي معتمدة يختاراا الطالب من المماااي التالية:            6انختيارية )اليمو متطل اي 

رمـز

 المساق

رقم

 المساق

 السابقالمتطلب عـددالسـاعـات المســاقاسم

 معتمدة عملي نظري

CE 5473 - 3 هندسةالمساحةالتطبيقية CE 341 

CE 532 3 - 3 الخرسانةمسبقةاالجهاد CE 432 

CE 536 3 - 3 هندسةالجسور CE 531 

CE 5463 - 3 إدارةوصيانةالطرق CE 442 

CE 5533-3إدارةمصادرالمياهCE 352 

CE 5573-3إدارةالمخلفاتالصلبةCE 552 

CE 565 3 - 3 الهندسةالجيوتقنيةالتطبيقية CE 464 

CE 549 3-3إدارةأنظمةالمواصالتCE 345 

CE 573 3 - 3إدارةمواردالمشاريع CE 570 

CE 575 3 - 3 إدارةوصيانةالبنيةالتحتية CE 570 

CE 577 3 - 3 إدارةالمخاطرفيالمشاريعاإلنشائية CE 570 

 
 

 مـدلـول  راـام العشـراي تـي الخطـة الدراسـية ليمـو ال ندسة المد ية

 التدريبالميدانيوأساسيات. (0 

 عام (1 

 موادعلم (2 

 تحليلوتصميمإنشائي. (3 

 هندسةطرقومواصالت. (4 

 مياهوبيئة. (5 

 تربة (6 

 إدارةواقتصادهندسي. (7 

 تكنولوجياالبناء. (8 

 .مشروعالتخرج (9 
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  عضا  اي ة التدريس تي امو ال ندسة المد ية

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 g.abufarsakh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ غازي عبدالفتاح رشيد ابوفرسخ

 hashem.mattarneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ هاشم محمد علي المطارنه

 qwajeeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ وجيه فايز عواد قاسم

 yahia.qawasmi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ يحيى عبد الرحمن محمود القواسمي

 ayman.j@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ايمن قاسم حسن جرادات

 mtaamneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك مظهر محمد محمود طعامنه

 ahmed.salama@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد حامد السيد سالمه

 ahmad.gt@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد غازي محمد الطرابشه

 alomarish@yu.edu.jo دكتوراه مساعداستاذ  احمد هاني سالم العمري

 khaled.alakhras@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد خالد محمد علي االخرس

 randahi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رنده ابراهيم سليمان حتامله

 matalkah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد فارس عبدالكريم سالم مطالقه

 mohammad.delgawy@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد سليمان الدلجاويمحمد احمد 

 musab.addous@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد مصعب يوسف مسلم ابو العدوس

 mohanad.khodier@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد مهند علي منصور خضير

 walid.edris@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد وليد احمد فؤاد عبدالحي ادريس

 yjaradat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ياسر محمود مصطفى جرادات

 suzan.ateek@yu.edu.jo ماجستير مدرس سوزان عبداهلل صالح العتيق

 heba.j@yu.edu.jo ماجستير مدرس هبه محمد حسن الجبالي

 walaa.d@yu.edu.jo ماجستير مدرس والء حمزه محمد درويش
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 الصناعية ال ندسة امو

لمنحدرجةالبكالوريوسفيالهندسمممةالصمممناعية.إنالقسممممالعملييعتبر2013تمإنشممماءقسممممالهندسمممةالصمممناعيةفيعام

كما،منالمقرراتالعمليةلطالبهاواسعًاوبوجودالمختبراتالتكنولوجيةيقدمالقسممجالً،فيعمليةالتعليماأساسيًاعنصرً

 أنالمنهاجالدراسييتطوربشكلدائملمتابعةالتطورالمستمرفيالهندسةالتكنولوجية.

وتحليلالمعطيات،واإللكترونياتالدقيقة،يقومأعضممممممماءالقسمممممممبإجراءأبحاثفيمجاالتمختلفةفي:الطاقةالمتجددة

وتكنولجيا،وإدارةسممملسمممةالتزويد،والنمذجةواألمثلية،والمراقبةالصمممحيةالهيكلية،والتحكمبالجودةوالوثوقية،ومعالجتها

.ةوقدتمنشرنتائجأبحاثهموتقديمهافيعددمنالمجالتوالمؤتمراتالدوليوتصميمالتجارب.،الحركةاأللية



ie.dept@yu.edu.jo

4291فرعي0096227211111تفاه
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 الصناعية ال ندسة امو /ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

(167هو الصمممناعيةالهندسمممةيكونالحداالدنىلعددالسممماعاتالمعتمدةللحصمممولعلىدرجةالبكالوريوسفيتخصمممص

ساعةموزعةعلىالنحوالتالي:

 انخـتيارية انجــ ارية عدد الماعاي المتطــل اي

271215متطلباتجامعـة

-2727متطلباتكلــية

1131049متطلباتقسمالتخصص

167المجمــوع

 

 المتطلب
مجموع الماعاي 

 المعتمدة

النم ة الم وية من مجموع 

 ساعاي الخطة الدراسية

 متطل اي الجامعة
%7.18 12 إج ارق

 %158.98 اختيارق

 متطل اي الطلية
 %2716.16 إج ارق

-- اختيارق

 متطل اي التخصص
 %10462.27 إج ارق

 %95.38 اختيارق

%167100 المجموع الطلي



 ساعة معتمدة(: 27 ول ا: متطل اي الجامعة )

 ساعة معتمدة(: 12متطل اي إج ارية ) -أ

 اســــو الممــــاق المماق راو رمــت الممـاق
 عــدد المـاعـاي

 المعتمدة عملي  ظرق

MILT* 100 3-3علــومعسكريــة

AL101 3-13لغـــةعـربــية

EL101 3-3مهاراتاللغـةاإلنجليزية

PS102 3-3التربيةالوطنية



ويحسبضمنالساعاتالمعتمدةالمقـررةللتخرجوتعطىنتـائجهـذاالمسـاقعلىأساسالنجاحوالرسـوب،والتدخل*

الملكيةومدرسةالمرشحينوالمعاهدنتائجـممممهفيحسابالمعـممممدلالتراكمي،ويعفىمندراستهخريجوالكليةالعسكرية

(مساقابديال،376المعادلـممةلهافياألردنويجـمموزللطلبةريراألردنيينأنيدرسـمموامساق تاريخاالردنالحديثتخ

 وفيهذهالحالةتدخلعالمةهذاالمساقفيحسابالمعدلالتراكميللطالب.
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معتمدة(:ساعاي  15متطل اي اختيارية ) -ب

-(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:15يخصصلها 

 عدد الماعاي المماقاسو  راو المماق المماق رمت

 او ما ية المماااي

HUM101 3 الثقافةاإلعالمية 

HUM102 3 المواطنةواالنتماء 

HUM103 3 اإلسالمفكروحضارة 

HUM104 3 الفنوالسلوك 

HUM105 3 ردنفيالحضارةاإلنسانيةإسهاماأل 

HUM 106 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

HUM107 3 حقوقاإلنسان 

HUM108 3 مهاراتالتفكير 

HUM 109 3النظماإلسالمية

HUM 110 3 الثقافةالسياحيةوالفندقية 

 المماااي العملية

SCI1013العامةوالصحةالبيئة

SCI1023 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

SCI1033 اللياقةالبدنيةللجميع

SCI1043 مهاراتالتواصلالفعال

SCI1063 اإلدارةوتنميةالمجتمع

SCI1073 البحثالعلمي



التقدم2009/2010المستجدينإعتباًرامنبدايةالفصلاألولأمامايتعلقبإمتحاناتالمستوى،يتوجبعلىكافةالطلبة

لرمتحانفياللغةالعربيةواللغةاإلنجليزيةوالحاسوبعلىأنيسجلالطالبالذييخفقفيالنجاحفيأيمنهذهاإلمتحانات

(خارجخطتهالدراسية،وهذهالمساقاتهي:099مساقاإستدراكًيا 

-099 ELلغةإنجليزية إستدراكي(مهارات.

-099 AL إستدراكي(1لغةعربية ).

-099 COMP)مهاراتحاسوب إستدراكي.
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 ساعة معتمدة(:   27ثا ي ا: متطل اي كلية إج ارية )

 اسو المماق راو المماق المماق رمت
 عــدد المـاعـاي

 المـابه المتطلب
 المعتمدة عملي  ظرق

MATH101 3 - 3 1تفـاضـلوتكامـل - 

MATH 102 3 - 3 2تفـاضـلوتكامـل MATH 101 

PHYS 101 3 - 3 1فيزيـاءعامة -

PHYS 105 1 3 - 1فيزيـاءعامةعملي PHYS 101* 

PHYS 102 3 - 3 2فيزياءعامة PHYS 101 

PHYS 106 1 3 - 2فيزياءعامةعملي PHYS 102*

CHEM 104 )3 - 3 كيميــاءعـامـة لطلبهالهندسة -

CHEM 105 1 3 - كيمياءعـامـةعملي CHEM 101E 

MATH 205 
معادالتتفاضليةعادية

  لطلبةالهندسة(
3 - 3 MATH 102 

CPE 150 4 - 3 مقدمةالىالبرمجة - 

CPE 150L 0 3 - مختبرمقدمةالىالبرمجة - 

BME 152 2-2مقدمةفيالهندسة- 

 * يمطن الجمي

 

 

 رمول المماااي تي ا امام ا كاديمية لطلية الحجاوق لل ندسة التطنولوجية

ELEهندسةاإللكترونيات 

CMEهندسةاالتصاالت 

CPEهندسةالحاسبات 

EPEهندسةالقوىالكهربائية 

BMEهندسةالنظموالمعلوماتيةالطبيةالحيوية 

CEالهندسةالمدنية 

IEالهندسةالصناعية 

AEهندسةالعمارة 

 

 ساعة معتمدة( 113) الصناعية ال ندسةمتطل اي امو ا: ثالو 

 ساعة معتمدة(. 104متطل اي امو إج ارية   ) -أ

ساعاي معتمدة(. 9متطل اي امو اختيارية  ) -ب 

 : النحو التاليوعلر معتمدة  ة( ساع104اوج ارية ) متطل اي اليمو

 رمت

 المماق

 راو

 المماق
 المماق اسو

 عدد الماعاي
 المـابه المتطلب

 معتمدة عملي  ظرق

CE 200 2- 2 الرسمالهندسي - 

CE 203 3- 3 مقاومةالمواد 
CE201 أو

CE 206

IE 205 2- 2 المشارلالهندسية PHYS 102 
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 رمت

 المماق

 راو

 المماق
 المماق اسو

 عدد الماعاي
 المـابه المتطلب

 معتمدة عملي  ظرق

ELE 205 3- 3 مهاراتاألتصال BME152 

CE 206 3- 3 ميكانيكاهندسية PHYS 101 

CE 210 3- 3 االحتماالتواإلحصاءللمهندسين MATH 102 

IE 212 3- 3 القياسات PHYS 102 

IE 213 1 3- مختبرالقياسات IE 212 

ELE 220 3- 3 الدوائراإللكترونية PHYS 102 

CE 283 3- 3 الديناميكاالحراريةوانتقالالحرارة 
PHYS 101 

+ MATH 102 

IE 262 3- 3 علومالموادالهندسية CHEM 104 

CPE 310 3 - 3 التحليالتالعدديهفيالهندسة 
MATH 205 

+ CPE 150 

IE 318 3 - 3 قياسوتحليلالعمل IE 212 

EPE 320 3 - 3 أنظمةالتحكماآللي 
EPE 222 

 ELE 220أو

EPE 321 1 3 - مختبرأنظمةالتحكماآللي EPE 320 

IE 354 3 - 3 اإلحصاءالهندسيالتطبيقي CE 210 

EPE 354 3 - 3اآلالتالكهربائية 
EPE 222 

 ELE 220أو

IE 358 3 - 3 (1) بحوثعمليات 
CE 210 أو  

CE 310 

IE 360 3 - 3 ادارةالعمليات IE 358 

IE 361 3 - 3 الهندسيةإدارةالمشاريع IE 360 

IE 364 3 - 3 أجزاءااَلالتتصميم CE 203 

IE 366 3 - 3 (1)  عملياتالتصنيع 
CE 203 

+ IE 262 

IE 367 1 3 - مختبرعملياتالتصنيع IE 366 

IE 422 3 - 3 هندسةالعواملالبشرية IE 318 

IE 423 1 3 - مختبرهندسةالعواملالبشرية IE 422 

IE 432 3 - 3 اقتصادهندسي MATH 205 

EPE 453 1 3 - مختبراآلالتالكهربائية 
EPE 452 أو  

EPE 354 

IE 454 3 - 3 ضبطالجودةاإلحصائي IE 354 

IE 458 3 1 2 نظمالمحاكاة 
IE 354 

+ IE 358 

IE 466 3 - 3 (2) عملياتالتصنيع IE 366 

IE 476 3 - 3 أنظمةالمعلوماتفيالهندسةالصناعية IE 360 

IE 498 3 - 3 1التخرجمشروع 
ساعة120دراسة

 بنجاح

IE 500 التدريبالميداني
ثمانية

 أسابيع
3 3 

 ساعة120دراسة

بنجاح معتمدة

IE 522 2 - 2 هندسةالسالمةالمهنية IE 318 

IE 532 3 - 3 حسابوتحليلالتكاليف IE 432 



 

253 

 

 رمت

 المماق

 راو

 المماق
 المماق اسو

 عدد الماعاي
 المـابه المتطلب

 معتمدة عملي  ظرق

IE 546 3 - 3 تخطيطالمنشآت IE 360 

IE 548 3 - 3 سلسلةالتزويداللوجستيةوادارة IE 360 

IE 572 3 - 3 تكنولوجياالطاقة CE 283 

IE 568 3 - 3 تصميمالمنتج IE 364 

 

المماااي التالية:             ( ساعاي معتمدة يختاراا الطالب من9انختيارية )اليمو متطل اي   

 رمـت

 المماق

 راو

 المماق
الممــاق اسو  

 عـدد المـاعـاي
 المابه المتطلب

 معتمدة عملي  ظرق

IE  477 3 - 3 هندسةالسيارات CE 200 

IE  478 3 - 3 الوثوقيةوادامةالصيانة MATH 102 

IE  534 3 - 3 مبادئتحليلالقرارات IE 458 

IE 542 3 - 3 الرياديةوأدارةالمشاريعالصغيرة IE 361 

IE  545 دارةالجودةالشاملةا  3 - 3 IE 454 

IE  547 3 - 3 التخطيطاالستراتيجي IE 360 

IE  552 3 - 3 االمثلةالمتقدمة IE 458 

IE  564 3 - 3 أنظمةاإلنتاجالحديثة IE 318 

IE  599 الصناعيةموضوعاتخاصةفيالهندسة  توجيهالقسم 3 - 3 

 

 الصناعية ال ندسةمـدلـول  راـام العشـراي تـي الخطـة الدراسـية ليمـو 

 التدريبالميداني (0 

 القياسات. (1 

 العواملالبشرية (2 

 األقتصاد (3 

 اإلدارةالهندسية (4 

 األحصاء (5 

 هندسةالتصنيع. (6 

 المعلوماتية (7 

 المساقاتالتطبيقية. (8 

 .مختارةمواضيع،مشروعالتخرج (9 

 

 

 ال ندسة الصناعية عضا  اي ة التدريس تي امو 

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 rifaimb@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمدبشير محمد  رفاعي

 alrousana@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عمار احمد دخل اهلل الروسان

 ahmad.mumani@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد عبدالحفيظ محمد مومني

 ghazi.magableh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد غازي مصطفى علي مقابله

 mahmoud.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمود زيدان خليل مستريحي

 a.towaiq@yu.edu.jo ماجستير مدرس االء عبداهلل محمود الطويق
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 العمارة ال ندسة امو

فيجامعةاليرموكوالتابعةلكليةالحجاويللهندسمممةالتكنولوجيةبهدفتخريج2012هندسمممةالعمارةفيعامأنشممماقسمممم

.العمليةالعاليةفيمجالالهندسةالمعمارية2015مهندسينمنذويالدرايةالعلميةوالمهارات



arch@yu.edu.jo

2470فرعي0096227211111تفاه
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 العمارة اندسة امو /ال طالوريوس لدرجة الدراسية لخطةا

ساعاتالمعتمدةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيتخصص (ساعة167هو العمارةهندسةيكونالحداالدنىلعددال

موزعةعلىالنحوالتالي:

 انخـتيارية انجــ ارية عدد الماعاي المتطــل اي

271215متطلباتجامعـة

-2727متطلباتكلــية

1131049متطلباتقسمالتخصص

167المجمــوع

 

 المتطلب
مجموع الماعاي 

 المعتمدة

النم ة الم وية من مجموع 

 ساعاي الخطة الدراسية

 متطل اي الجامعة
%7.18 12 إج ارق

 %158.98 اختيارق

 متطل اي الطلية
 %2716.16 إج ارق

-- اختيارق

 متطل اي التخصص
 %10462.27 إج ارق

 %95.38 اختيارق

%167100 المجموع الطلي



 

 ساعة معتمدة(: 27 ول ا: متطل اي الجامعة )

 ساعة معتمدة(: 12متطل اي إج ارية ) -أ

 اســــو الممــــاق المماق راو رمــت الممـاق
 عــدد المـاعـاي

 المعتمدة عملي  ظرق

MILT* 100 3-3علــومعسكريــة

AL101 3-13لغـــةعـربــية

EL101 3-3مهاراتاللغـةاإلنجليزية

PS102 3-3التربيةالوطنية



ويحسبضمنالساعاتالمعتمدةالمقـررةللتخرجوتعطىنتـائجهـذاالمسـاقعلىأساسالنجاحوالرسـوب،والتدخل*

الملكيةومدرسةالمرشحينوالمعاهدنتائجـممممهفيحسابالمعـممممدلالتراكمي،ويعفىمندراستهخريجوالكليةالعسكرية

(مساقابديال،376المعادلـممةلهافياألردنويجـمموزللطلبةريراألردنيينأنيدرسـمموامساق تاريخاالردنالحديثتخ

 وفيهذهالحالةتدخلعالمةهذاالمساقفيحسابالمعدلالتراكميللطالب.
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معتمدة(:ساعاي  15متطل اي اختيارية ) -ب

-(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:15يخصصلها 

 عدد الماعاي المماقاسو  راو المماق المماق رمت

 او ما ية المماااي

HUM101 3 الثقافةاإلعالمية 

HUM102 3 المواطنةواالنتماء 

HUM103 3 اإلسالمفكروحضارة 

HUM104 3 الفنوالسلوك 

HUM105 3 ردنفيالحضارةاإلنسانيةإسهاماأل 

HUM 106 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

HUM107 3 حقوقاإلنسان 

HUM108 3 مهاراتالتفكير 

HUM 109 3النظماإلسالمية

HUM 110 3 الثقافةالسياحيةوالفندقية 

 المماااي العملية

SCI1013العامةوالصحةالبيئة

SCI1023 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

SCI1033 اللياقةالبدنيةللجميع

SCI1043 مهاراتالتواصلالفعال

SCI1063 اإلدارةوتنميةالمجتمع

SCI1073 البحثالعلمي



التقدم2009/2010المستجدينإعتباًرامنبدايةالفصلاألولأمامايتعلقبإمتحاناتالمستوى،يتوجبعلىكافةالطلبة

لرمتحانفياللغةالعربيةواللغةاإلنجليزيةوالحاسوبعلىأنيسجلالطالبالذييخفقفيالنجاحفيأيمنهذهاإلمتحانات

(خارجخطتهالدراسية،وهذهالمساقاتهي:099مساقاإستدراكًيا 

-099 ELنجليزية إستدراكي(مهاراتلغةإ.

-099 AL إستدراكي(1لغةعربية ).

-099 COMP)مهاراتحاسوب إستدراكي.
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 ساعة معتمدة(:   27ثا ي ا: متطل اي كلية إج ارية )

 اسو المماق راو المماق المماق رمت
 عــدد المـاعـاي

 المـابه المتطلب
 المعتمدة عملي  ظرق

MATH101 3 - 3 1تفـاضـلوتكامـل - 

MATH 102 3 - 3 2تفـاضـلوتكامـل MATH 101 

PHYS 101 3 - 3 1فيزيـاءعامة -

PHYS 105 1 3 - 1فيزيـاءعامةعملي PHYS 101* 

PHYS 102 3 - 3 2فيزياءعامة PHYS 101 

PHYS 106 1 3 - 2فيزياءعامةعملي PHYS 102*

CHEM 104 )3 - 3 كيميــاءعـامـة لطلبهالهندسة -

CHEM 105 1 3 - كيمياءعـامـةعملي CHEM 101E 

MATH 205 معادالتتفاضليةعادية

  لطلبةالهندسة(

3 - 3 MATH 102 

CPE 150 4 - 3 مقدمةالىالبرمجة - 

CPE 150L 0 3 - مختبرمقدمةالىالبرمجة - 

BME 152 2-2مقدمةفيالهندسة- 

 * يمطن الجمي

 

 

 رمول المماااي تي ا امام ا كاديمية لطلية الحجاوق لل ندسة التطنولوجية

ELEهندسةاإللكترونيات

CMEهندسةاالتصاالت

CPEهندسةالحاسبات

EPEهندسةالقوىالكهربائية

BMEهندسةالنظموالمعلوماتيةالطبيةالحيوية

CEالهندسةالمدنية

IEالهندسةالصناعية

AEهندسةالعمارة
 

 ساعة معتمدة( 114ثالوا: متطل اي امو اندسة العمارة )

 : وعلر النحو التاليمعتمدة  ة( ساع105اوج ارية ) متطل اي اليمو - 

 رمت

 المماق

 راو

 المماق
 المماق اسو

 عدد الماعاي
 المـابه المتطلب

 معتمدة مرسو عملي  ظرق

AE 111 1 - - 2 الرسمالحر - 

AE 112 3 - - 6 تعبيرمعماري AE 114 

AE 114 3 - - 6 الرسمالمعماري - 

AE 121  3 - - 6 (1مدخلإلىالتصميمالمعماري - 

AE 122  3 - - 6 (2مدخلإلىالتصميمالمعماري 
النجاحفي

AE 121 

AE 241  3 3 - - (1تاريخونظرياتالعمارة - 

AE 214  3 1 4 - (1الرسموالتصميمبالحاسوب AE 112 

AE 221  5 - - 10 (1التصميمالمعماري 
النجاحفي

AE 122 

AE 222  5 - - 10 (2التصميمالمعماري 
النجاحفي

AE 221 

AE 231  3 3 - - (1إنشاءالمباني - 
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 رمت

 المماق

 راو

 المماق
 المماق اسو

 عدد الماعاي
 المـابه المتطلب

 معتمدة مرسو عملي  ظرق

AE 232  3 3 - - (2إنشاءالمباني AE 231 

AE 242  3 3 - - (2تاريخونظرياتالعمارة AE 241 

AE 244  3 3 - - (3تاريخونظرياتالعمارة AE 242 

AE 311  3 1 4 - (2الرسموالتصميمبالحاسوب AE 214 

AE 315 2 1 2 - الرسوماتالتنفيذية 
AE 214

+AE 231 

AE 321  5 - - 10 (3التصميمالمعماري 
النجاحفي

AE 222 

AE 322  5 - - 10 (4التصميمالمعماري 

النجاحفي

AE 214

+AE 321 

AE 331  2 2 - - (3إنشاءالمباني AE 232 

AE 333 )3 3 - - ميكانيكااإلنشاء لطلبةالعمارة PHYS 101 

AE 336 
مقدمةفيالتصميماإلنشائي لطلبة

 العمارة(
- - 3 3 AE 333 

AE 350 3 2 - 2 المواقعهندسةتنسيق AE 321 

AE 352 3 3 - - نظرياتالتصميمالحضري AE 244 

AE 421  5 - - 10 (تصميمحضري5التصميمالمعماري 

النجاحفي

AE 322

+AE 352 

AE 422  5 - - 10 (6التصميمالمعماري 
النجاحفي

AE 421 

AE 451 
نظرياتالتصميمالمستداموالعمارة

 الخضراء
- - 3 3 AE 473 

AE 473 
،فيزياءعمارةياإلضاءةوالصوتيات

 الحرارةوالرطوبةي
- - 3 3 

PHYS 101

+AE 232 

AE 475 2 2 - - أنظمةميكانيكيةوكهربائية AE 473 

AE 480 2 2 - - أحكامالبناءوممارسةالمهنة AE 421* 

AE 482 2 2 - - المواصفاتوالعقودوحسابالكميات 
AE 315

+AE 331 

AE 500 التدريبالميداني 
ثمانية

 أسابيع
3 - 3 

النجاحفي

AE 421

100قطع+

 ساعةبنجاح

AE 531 
تطبيقاتمتقدمةفيالتصميمالمعماري

  مرسمالتصنيع(واإلنشائي
8 - - 4 

AE 331

+ AE 336 

+ AE 422 

AE 597  2 2 - - (1مشروعالتخرج 

النجاحفي

AE 422 

+ AE 350

+ ELE 205 

AE 598  4 0 0 8 (2مشروعالتخرج 

النجاحفي

AE 597

120قطع+

 ساعةبنجاح

 * يمطن الجمي
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 ( ساعاي معتمدة يختاراا الطالب من المماااي التالية:            9انختيارية )اليمو متطل اي  -ب

 رمـت

 المماق

 راو

 المماق
 الممــاق اسو

 المتطلب عـدد المـاعـاي

 معتمدة مرسو عملي  ظرق المابه

 - 3 - - 3 مقدِّمةفيصيانةالمصادرالتراثيَّةوإدارتها 101 مت

AE 467 
وماتالجغرافيةلالستخداماتنظمالمعل

 الحضرية
2 2 - 3 - 

AE 511 3 - 3 2 تطبيقاتمتقدمةبالحاسوب AE 311 

AE 542  3 - - 3 م(1500-662العمارةفيالعهداإلسالمي AE 222 

AE 545 3 - - 3 العمارةالمحلية AE 244 

AE 550 موافقةالقسم 3 - - 3 قضايامعاصرةفيمجالالتنسيقالمعماري 

AE 551 موافقةالقسم 3 - - 3 السلوكاإلنسانيفيالبيئةالعمرانية 

AE 552 موافقةالقسم 3 - - 3 التصميمالمتكاملللطرقات 

AE 570 موافقةالقسم 3 - - 3 التصميمالداخليوإعادةاستخدامالمباني 



 

 مـدلـول  راـام العشـراي تـي الخطـة الدراسـية ليمـو اندسـة العمارة

 التدريبالميداني. (0 

 رسميدويوباستخدامالحاسوب (1 

 تصميم (2 

 إنشاءمباني (3 

 تاريخونظريات (4 

 التصميمالحضريوتنسيقالمواقع (5 

 مواضيعخاصة (6 

 البيئةالداخليةللمباني (7 

 قوانينوأنظمة (8 

 .مشروعالتخرج (9 
 

العمارة عضا  اي ة التدريس تي امو اندسة   

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 issam.o@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عصام عوده احمد عوده

 ahlam.e@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احالم محمد جمال ابراهيم اشرق لبن

 zaid.d@yu.edu.jo دكتوراه مساعداستاذ  زيد عبداللطيف عقله الديك

 lamees.said@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد لميس سيد محمدي عبدالقادر

 mohammad.s@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد يوسف سالم ابوحسين

 marwa.k@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد مروه سليمان خالد الخالدي

 eiman.graiz@yu.edu.jo ماجستير مدرس ايمان محمد حسين غريز

 ayah.husban@yu.edu.jo ماجستير مدرس ايه ابراهيم خلف الحسبان

 samia.ayyoub@yu.edu.jo ماجستير مدرس ساميه ايوب سليم ايوب

 salwa.m@yu.edu.jo ماجستير مدرس سلوى محمد سليمان عالونه
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 التربية كلية

والتربية،والفنونالجميلة،ثالثةهيالتربيةاوكانعتضمممأقسمماًم،1988/1989بدايةالعامالجامعيأنشممئعكليةالتربيةفي

انبثقعثالثةأقسممام1991/1992فيكليةاآلداب.ومعبدايةالفصمملالثانيمنالعامالجامعياالرياضمميةبعدأنكانعقسمممً

وقسماإلدارةوأصولالتربية.وفيبداية،شادوعلمالنفسالتربويوقسماإلر،عنقسمالتربيةوهي:قسمالمناهجوالتدريس

اسمممممتحداثكليةالتربيةوتّم،انفصممممملقسممممممالتربيةالرياضممممميةعنالكلية1992/1993الفصممممملالثانيمنالعامالجامعي

وفيالفنونالجميلة.حيثتماستحداثكلية،انفصلقسمالفنونالجميلة2001/2002ومعبدايةالعامالدراسي،الرياضية

انبثققسممممالتربيةاالبتدائيةعنقسممممالمناهجوالتدريسليصمممبحالقسمممماألكاديميالرابعفي2006/2007العامالدراسمممي

.الكلية

 :ال راما التي تطرح ا كلية التربية

 :اآلتيةتمنحالكليةدرجةالبكالوريوسوالدبلوموالماجستيروالدكتوراةفيالتخصصات

 .واإلرشادالنفسي،وتربيةالطفل،البكالوريوس:معلمالصف .1

 .واإلدارةالمدرسية،دبلومالتربية:المناهجوطرقالتدريس .2

ومناهجالعلوم،ومناهجاللغةالعربيةوأساليبتدريسها،الماجستير:مناهجالدراساتاالجتماعيةوأساليبتدريسها .3

ومناهج،ومناهجاللغةاإلنجليزيةوأسممماليبتدريسمممها،ومناهجالرياضمممياتوأسممماليبتدريسمممها،وأسممماليبتدريسمممها

،واإلرشمممادالنفسمممي،والقياسوالتقويم،وعلمالنفسالتربوي،وتكنولوجياالتعليم،التربيةالمهنيةوأسممماليبتدريسمممها

 .وأصولالتربية،واإلشرافالتربوي،واإلدارةالتربوية،والتربيةالخاصة

ومناهجالعلوم،ومناهجاللغةالعربيةوأسمماليبتدريسممها،الدكتوراة:مناهجالدراسمماتاالجتماعيةوأسمماليبتدريسممها .4

ساليب ساليبتدريسها،تدريسهاوأ ساليبتدريسها،ومناهجالرياضياتوأ وعلمالنفس،ومناهجاللغةاإلنجليزيةوأ

 .واإلرشادالنفسي،والقياسوالتقويم،واإلدارةالتربوية،التربيةولوأص،التربوي



https://education.yu.edu.jo/

education.fac@yu.edu.jo

3729/3728فرعي 0096227211111هاتف

 

 كاديميةامام ا ا 

 علمالنفسواإلرشادالتربويقسم •

 قسمالمناهجوطرقالتدريس •

 التربيةدارةوأصولقسماإل •
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 التربوقو قاورااد النفس علو امو

قسماإلرشاد1998منعاماوتمتسميتهاعتبارً،تحعاسمعلمالنفسالتربوي1991/1992أنشاالقسمفيالعامالجامعي

التربوي النفس أيلول/،وعلم شمممممممهر في القسمممممممم تسمممممممميمممة تم والتربوي2006ثم اإلرشمممممممممادي النفس علم  .قسمممممممم

القسمممإلىالتطويرواالنفتاحعلىالمجتمعالمحليضمممنآليةمعينةوالقيامبدراسمماتتتناولالمشممكالتالتييعانيويسممعى

.منهاالطلبةفيالجامعةوأفرادالمجتمعالمحلي

ويقدمالمختبرخدماتهللطلبة،ويوجدفيالقسمممممختبرلررشمممادالنفسمممييشمممرفعليهفنيمتخصمممصفياإلرشمممادالنفسمممي

ويوجدفيمختبراإلرشمممادأحدثاألجهزةمثلكرسمممياالسمممترخاءعضممماءهيئةالتدريسوبعضأفرادالمجتمعالمحلي.وأ

ويرفدالقسمممالمؤسممسمماتالتربويةوالصممحيةوتجريفيهاالختباراتالنفسمميةبأنواعها.،وأدواتالتغذيةالبيولوجيةالراجعة

.لبةوالمرضىوذوياالحتياجاتالخاصةعلىالصعيديناألردنيوالعربيواالجتماعيةبالخريجينالمؤهلينللعملمعالط

واإلرشممماد،ودرجةالماجسمممتيرفيتخصمممصممماتعلمالنفسالتربوي،ويمنحالقسممممدرجةالبكالوريوسفياإلرشمممادالنفسمممي

واإلرشممماد،ودرجةالدكتوراهفيتخصمممصممماتعلمالنفسالتربوي،والتربيةالخاصمممة،والقياسوالتقويم،النفسممميوالتربوي

 .والقياسوالتقويم،النفسي



Psychology.dept@yu.edu.jo 

 3411فرعي0096227211111تفاه



 

 

  

mailto:Psychology.dept@yu.edu.jo
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 النفمي رااداو تخصص /سوال طالوري لدرجة الدراسية الخطة

(سمماعةموزعة132هو رشممادالنفسممياإليكونالحداالدنىلعددالسمماعاتالمعتمدةللحصممولعلىدرجةالبكالوريوسفي

علىالنحوالتالي:

 ساعة معتمدة(: 27 ول ا: متطل اي الجامعة )

 ساعة معتمدة(: 12متطل اي إج ارية ) -أ

 اســــو الممــــاق المماق راو رمــت الممـاق
 المـاعـايعــدد 

 المعتمدة عملي  ظرق

MILT 100 3-3علــومعسكريــة

AL101 3-13لغـــةعـربــية

EL101 3-3مهاراتاللغـةاإلنجليزية

PS102 3-3التربيةالوطنية

EL993.*إستدراكي–مهاراتلغةإنجليزية 

AL993*استدراكي–لغةعربية 

COMP993.*إستدراكي–مهاراتحاسوب 



 تدرس عند اوخفاق تي النجاح تي امتحان الممتوى المناظر. *

 

ساعاي معتمدة(: 15متطل اي اختيارية ) -ب

-(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:15يخصصلها 

 الماعايعدد  المماقاسو  راو المماق المماق رمت

 او ما ية المماااي

HUM101 3 الثقافةاإلعالمية 

HUM102 3 المواطنةواالنتماء 

HUM103 3 اإلسالمفكروحضارة 

HUM104 3 الفنوالسلوك 

HUM105 3 ردنفيالحضارةاإلنسانيةإسهاماأل 

HUM 106 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

HUM107 3 اإلنسانحقوق 

HUM 109 3النظماإلسالمية

HUM 110 3 الثقافةالسياحيةوالفندقية 

 المماااي العملية

SCI1013العامةوالصحةالبيئة

SCI1023 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

SCI1033 اللياقةالبدنيةللجميع

SCI1053 الطاقةالمتجددة

SCI1063 المجتمعاإلدارةوتنمية

SCI1073 البحثالعلمي
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 ساعة معتمدة( 21:  متطل اي كلية التربية )اثا ي 

 ساعة معتمدة( 12متطل اي الطلية  اوج ارية ) . 

 عدد الماعاي اسو المماق راو رمت المماق

CURI 258 3 تعلمالقيموتعليمها 

EDAF 301 3 األسسالفلسفيةواالجتماعية 

PSYC 341 علمالنفسالتربويمقدمةفي  3 

SCI 108 3 مهاراتحاسوب 

 

 ساعاي معتمدة( 9المتطل اي انختيارية ) .ب

 عدد الماعاي اسو المماق الراو الرمت

CURI 131 3 األسرةوتربيةالطفل 

CURI 153 3 نماذجالتعليمواستراتيجياته 

CURI 238 3 تعليمالمواطنةفيمراحلالتعليمالعام 

CURI 331 3 رسوماتاألطفالوأشغالهماليدوية 

CURI 405 3 تخطيطالمناهجوتطويرها 

EDAF 102 3 التعليمفياألردن 

EDAF 307 3 تربيةاألطفالفياإلسالم 

PSYC 116 3 إرشاداألطفال 

PSYC 233 3 التنشئةاالجتماعية 



 ساعة معتمدة( 84:  متطل اي اليمو )اثالو 

 ساعة معتمدة(: 75التخصص اوج ارية ) .  متطل اي 

 المتطلب المابه عدد الماعاي اسو المماق الراو الرمت

Psyc111 3 مقدمةفياإلرشادالنفسي   

Psyc 142 3 مقدمةفيعلمالنفسالعام   

Psyc 213 3 نظرياتاإلرشادالنفسي Psyc 111 

Psyc 214 3 االتصالفياالرشادالنفسي  

Psyc 215 3 االرشادالمهني  

Psyc 219 3 اإلرشادالجماعي Psyc 213 

Psyc 242 3 علمالنفسالتطوري  

Psyc 243 3علمالنفساالجتماعي 

Psyc 319 3 االرشادالمدرسي  

Psyc 320 3 مبادئاالرشادالزواجيواالسري  

Psyc 334 3 مشكالتالطفولةوالمراهقة  

Psyc 345 3 التعلمصعوبات  

Psyc 351 3 مقدمةفيالبحثالتربويواالحصاء  

Psyc 353 3 النموالعقليوقياسه  

Psyc 4133 مهاراتالجلسةاالرشادية Psyc 214 
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 المتطلب المابه عدد الماعاي اسو المماق الراو الرمت

Psyc 427 3 التربيةالخاصة  

Psyc 429 3ارشادالفئاتالخاصة 

Psyc 340 3 الصحةالنفسية  

Psyc 447 3 تعديلالسلوك  

Psyc 455 3 مبادئفيالقياسوالتقويم  

Psyc 456 3 اختباراتنفسية Psyc 455 

Psyc 499 12 تدريبميدانيفياالرشادالنفسي Psyc 413 

 

 ساعاي معتمدة(: 9متطل اي التخصص انختيارية ) .ب

 المتطلب المابه عدد الماعاي اسو المماق الراو الرمت

Psyc 244 3 مقدمهفيعلمالنفسالعيادي  

Psyc 2453علمالنفسالفسيولوجي 

Psyc 248 3 نظرياتالشخصية  

Psyc 3123االرشادباللعب 

Psyc 2173قضاياأخالقيةوقانونيةفياالرشادالنفسي 

Psyc 3573ارشاداألزمات 

Psyc 4183قضايامعاصرةفياالرشادالنفسي 

Psyc 4143ارشادالمدمنين 

Psyc 3423علمنفسالتفكير

 

 

 وعليه،فإنتوزيعالساعاتالمعتمدةلبكالوريوستربيةالطفليكونعلىالنحواآلتي

 المجموع الماعاي انختيارية الماعاي اوج ارية المتطل اي

121527متطلباتالجامعة

12921متطلباتالكلية

75984متطلباتالتخصص

9636132المجموع
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 التربوقو قرااداوعلو النفس  عضا  اي ة التدريس تي امو 

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 Audeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد سليمان عوده بني احمد

 A.A.Smadi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد عبدالمجيد عبدالرحمن صمادى

 Qwasmeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد يوسف محمد قواسمه

 O.M.Bataineh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ اسامه محمد فالح بطاينه

 rzghoul@yu.edu.jo دكتوراه استاذ رافع عقيل احمد النصير الزغول

 Shadia.Tal@yu.edu.jo دكتوراه استاذ شاديه احمد محمد التل

 A.M.Jaradat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالكريم محمد سليمان جرادات

 A.D.Jarrah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالناصر ذياب ذيب الجراح

 atoum@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عدنان يوسف محمود العتوم

 Hamouri@yu.edu.jo دكتوراه استاذ فراس احمد مصلح الحموري

 Sawalhah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد احمد الصالح صوالحة

 Shraifin@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نضال كمال محمد الشريفين

 yasser.h@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ياسر عبداهلل عبدالرحيم الحيلواني

 yousefs@yu.edu.jo دكتوراه استاذ يوسف محمد خنيفس السوالمه

 ahmed.sh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمد عبداهلل محمد الشريفين

 amal@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك امال احمد محمود الزعبي

 Hijazi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك تغريد عبدالرحمن محمد حجازي

 hanan.i@yu.edu.jo دكتوراه مشاركاستاذ  حنان ابراهيم عبدالرحمن الشقران

 ramitash@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك رامي عبداهلل يوسف طشطوش

 Zaid.BaniAta@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك زايد صالح ابراهيم بني عطا

 Shawashereh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عمر مصطفى حسن الشواشره

 fawwazm@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك مومنيفواز ايوب حمدان 

 faisal.khalil@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك فيصل خليل صالح الربيع

 Sammour@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك قاسم محمد صالح سمور

 qmeqdad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك قيس ابراهيم صالح المقداد

 mmohaidat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك مهيداتمحمد علي محمود 

 mahmoud.q@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمود فيصل علي القرعان

 AbuGhazal@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك معاويه محمود محمد ابوغزال

 manar.mostafa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك منار سعيد يعقوب بني مصطفى

 Magableh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك نصر يوسف مصطفى مقابلة

 ahmad.gh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد سالم عبدالهادي الغليالت

 hamzeh@yu.edu.jo ماجستير استاذ مساعد حمزه عبدالكريم سليمان الربابعة

 aisha.s@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد السوالمهعائشه احمد محمد 

 ali.alodat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد علي مصلح علي العودات

 feras.j@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد فراس قريطع حسين الجبور

 aladin.obaidat@yu.edu.jo ماجستير مدرس عالء الدين محمد احمد عبيدات

 ali.saleh@yu.edu.jo ماجستير مدرس علي صالح جروان اسماعيل

 muayyad@yu.edu.jo ماجستير مدرس مؤيد محمد احمد مقدادي
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 التدريس ولرق المنااا امو

العامالجامعيباشممممممرقسمممممممالمناهجوالتدريسكأحدأقسمممممممامكليةالتربيةعملهفيبدايةالفصممممممملالدراسمممممميالثانيمن

 :ويسعىالقسمإلىتحقيقاألهدافاآلتية.1991/1992

.إعدادالمعلمينللتدريسفيالمراحلالتعليميةالمختلفة .1

.إجراءالبحوثالعلميةالتيتهدفإلىتطويرالعمليةالتربويةوالنهوضبها .2

.ألبناءالمجتمعالمحليخدمةالمجتمعمنخاللإلقاءالمحاضراتوعقدالندواتوورشالعمل .3

.المشاركةفيتصميممناهجوزارةالتربيةوالتعليموتطويرها .4

 :ويمنحالقسمالدرجاتالعلميةاآلتية

 .معلمالصفوتربيةالطفلالتخصصاي التالية: ال طالوريوس تي

وأسمممممماليبتدريس،وأسمممممماليبتدريساللغةاإلنجليزية،:أسمممممماليبتدريساللغةالعربيةالدبلوم تي التخصالالالالالالصالالالالالالاي اآلتية 

وأسمماليب،وأسمماليبتدريسالدراسمماتاالجتماعية،وأسمماليبتدريسالعلوم،الرياضمميات

وأسمماليبتدريسالتربية،وأسمماليبتدريسالتربيةالرياضممية،تدريسالتربيةاإلسممالمية

.وأساليبتدريسالتربيةالمهنية،الفنية

،ومناهجاللغةاإلنجليزيةوأسممماليبتدريسمممها،مناهجاللغةالعربيةوأسممماليبتدريسمممهاتخصالالالصالالالاي اآلتية:الماجمالالالتير تي ال

ومناهجالتربية،ومناهجالعلوموأساليبتدريسها،ومناهجالرياضياتوأساليبتدريسها

سها ساليبتدري سها،المهنيةوأ ساليبتدري ساتاالجتماعيةوأ وتكنولوجيا،ومناهجالدرا

.عليمالت

،ومناهجاللغةالعربيةوأساليبتدريسها،مناهجالدراساتاالجتماعيةوأساليبتدريسهاالدكتورام تي التخصصاي اآلتية:   

 .ومناهجالعلوموأساليبتدريسها،ومناهجاللغةاإلنجليزيةوأساليبتدريسها

 

Curricula.dept@yu.edu.jo 

 3222فرعي0096227211111تفاه





  

mailto:Curricula.dept@yu.edu.jo
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 الطفل تربية تخصص /ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

(سممماعة132هو تخصمممصتربيةالطفليكونالحداالدنىلعددالسممماعاتالمعتمدةللحصمممولعلىدرجةالبكالوريوسفي

موزعةعلىالنحوالتالي:

 ساعة معتمدة(: 27 ول ا: متطل اي الجامعة )

 ساعة معتمدة(: 12متطل اي إج ارية ) -أ

 الممــــاقاســــو  المماق راو رمــت الممـاق
 عــدد المـاعـاي

 المعتمدة عملي  ظرق

MILT 100 3-3علــومعسكريــة

AL101 3-13لغـــةعـربــية

EL101 3-3مهاراتاللغـةاإلنجليزية

PS102 3-3التربيةالوطنية

EL993 .*إستدراكي–مهاراتلغةإنجليزية 

AL993 *استدراكي–لغةعربية 

COMP993 .*إستدراكي–مهاراتحاسوب 



 * تدرس عند اوخفاق تي النجاح تي امتحان الممتوى المناظر.

 

ساعاي معتمدة(: 15متطل اي اختيارية ) -ب

-(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:15يخصصلها 

 عدد الماعاي المماقاسو  المماقراو  المماق رمت

 او ما ية المماااي

HUM101 3 الثقافةاإلعالمية 

HUM102 3 المواطنةواالنتماء 

HUM103 3 اإلسالمفكروحضارة 

HUM104 3 الفنوالسلوك 

HUM105 3 ردنفيالحضارةاإلنسانيةإسهاماأل 

HUM 106 3 اإلنسانيةمقدمةفيدراسةالثقافات 

HUM107 3 حقوقاإلنسان 

HUM 109 3النظماإلسالمية

HUM 110 3 الثقافةالسياحيةوالفندقية 

 المماااي العملية

SCI1013العامةوالصحةالبيئة

SCI1023 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

SCI1033 اللياقةالبدنيةللجميع

SCI1053 المتجددةالطاقة

SCI1063 اإلدارةوتنميةالمجتمع

SCI1073 البحثالعلمي
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 ساعة معتمدة( 21ثا ي ا:  متطل اي كلية التربية )

 ساعة معتمدة( 12متطل اي الطلية اوج ارية ) . 

 عدد الماعاي اسو المماق راو رمت المماق

CURI 258 3 تعلمالقيموتعليمها 

EDAF 301 الفلسفيةواالجتماعيةاألسس  3 

PSYC 341 3 مقدمةفيعلمالنفسالتربوي 

SCI 108 3 مهاراتحاسوب 

 

 ساعاي معتمدة( 9المتطل اي انختيارية ) .ب

 عدد الماعاي اسو المماق الراو الرمت

CURI 131 3 األسرةوتربيةالطفل 

CURI 153 3 نماذجالتعليمواستراتيجياته 

CURI 238 المواطنةفيمراحلالتعليمالعامتعليم  3 

CURI 331 3 رسوماتاألطفالوأشغالهماليدوية 

CURI 405 3 تخطيطالمناهجوتطويرها 

EDAF 102 3 التعليمفياألردن 

EDAF 307 3 تربيةاألطفالفياإلسالم 

PSYC 116 3 إرشاداألطفال 

 

 

 معتمدة وتشمل:( ساعة 84: متطل اي التخصص: وتخصص ل ا )اثالو 

 :كاآلتي( ساعة معتمدة مولعة 75ل ا ) يخصصوة: .متطل اي التخصص اوج اري1

 الماعاي عدد اسو المماق المماق راو المماق رمت

CURI 122 3 مدخلإلىتربيةالطفل 

CURI 221 3 اللعبوتعلمالطفل 

CURI 223 3 صحةالطفلوتغذيته 

CURI 224 3 حقوقالطفلواألسرة 

CURI 227 3 تنميةمهاراتاالستعدادالقرائيوالكتابيلطفلالروضة 

CURI 237 3 نوتعليمهآتعلمالقر 

CURI 254 3 التربيةالفنيةفيالصفوفاألولى 

CURI 321 3 أدباألطفال 

CURI 322 3 الموسيقىوالمسرحوالدراما 

CURI 323 3 االبداعفيالطفولة 

CURI 324 3 المهاراتالحياتيةاالجتماعيةلطفلالروضةتنمية 

CURI 326 3 تنظيمبيئةالتعلملتربيةالطفل 

CURI 327 3 مناهجالطفولةالمبكرة 

CURI 328 3 طرقتفكيرالطفلوتعلمه 

CURI 425 3 قضاياواتجاهاتمعاصرةفيتربيةالطفل 

CURI 427 3 تصميموإنتاجموادتعليميةلألطفال 
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 الماعاي عدد اسو المماق المماق راو المماق رمت

CURI 428 3 العالقاتاألسرية 

CURI 429 9 التدريبالميداني 

PSYC 233 3 التنشئةاالجتماعية 

PSYC 242 3 علمالنفسالتطوري 

PSYC 320 3 مبادئاالرشادالزواجيواألسري 

PSYC 355 3 التقييمالنفسيوالتربويفيالطفولةالمبكرة 

PSYC 447 3 تعديلالسلوك 



 :كاآلتيمعتمدة مولعة  اي( ساع9خصص ل ا )يو: انختيارية لتخصصمتطل اي ا.2

 المتطلب المابه الماعاي المعتمدة اسو المماق راو المماق رمت المماق

Curi 120 3 تنميةالمفاهيمالدينيةواالجتماعية 

Curi 121 3 تنميةالمفاهيمالرياضيةوالعلمية 

Curi226 3 الصحيةوالبيئيةالتربية 

Curi232 3 وسائلاإلعالموالطفولة  

Curi2333العملالجماعيفيالطفولةالمبكرة 

Curi 329 3 تطبيقاتالحاسبفيرياضاألطفال 

Curi 426 3برامجاألطفالالمحوسبة 

Curi440 3التكاملفيبرامجاألطفال





يكونعلىالنحواآلتي:بكالوريوستربيةالطفللبرنامجفإنتوزيعالساعاتالمعتمدة،وعليه

 المجموع الماعاي انختيارية الماعاي اوج ارية المتطل اي

 27 15 12 متطلباتالجامعة

 21 9 12 متطلباتالكلية

 84 9 75 متطلباتالتخصص

 132 33 99 المجموع
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 لدرجة ال طالوريس/ تخصص معلو ب الخطة الدراسية 

(سممماعة132هو تخصمممصمعلمصمممفيكونالحداالدنىلعددالسممماعاتالمعتمدةللحصمممولعلىدرجةالبكالوريوسفي

موزعةعلىالنحوالتالي:

 ساعة معتمدة(: 27 ول ا: متطل اي الجامعة )

 ساعة معتمدة(: 12متطل اي إج ارية ) -أ

 اســــو الممــــاق المماق راو رمــت الممـاق
 عــدد المـاعـاي

 المعتمدة عملي  ظرق

MILT 100 3-3علــومعسكريــة

AL101 3-13لغـــةعـربــية

EL101 3-3مهاراتاللغـةاإلنجليزية

PS102 3-3التربيةالوطنية

EL993 .*إستدراكي–مهاراتلغةإنجليزية 

AL993 *استدراكي–عربيةلغة 

COMP993 .*إستدراكي–مهاراتحاسوب 



 * تدرس عند اوخفاق تي النجاح تي امتحان الممتوى المناظر.

 

ساعاي معتمدة(: 15متطل اي اختيارية ) -ب

-(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:15يخصصلها 

 عدد الماعاي المماقاسو  راو المماق المماق رمت

 او ما ية المماااي

HUM101 3 الثقافةاإلعالمية 

HUM102 3 المواطنةواالنتماء 

HUM103 3 اإلسالمفكروحضارة 

HUM104 3 الفنوالسلوك 

HUM105 3 ردنفيالحضارةاإلنسانيةإسهاماأل 

HUM 106 3 الثقافاتاإلنسانيةمقدمةفيدراسة 

HUM107 3 حقوقاإلنسان 

HUM 109 3النظماإلسالمية

HUM 110 3 الثقافةالسياحيةوالفندقية 

 المماااي العملية

SCI1013العامةوالصحةالبيئة

SCI1023 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

SCI1033 اللياقةالبدنيةللجميع

SCI1053 المتجددةالطاقة

SCI1063 اإلدارةوتنميةالمجتمع

SCI1073 البحثالعلمي
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 ساعة معتمدة( 21ثا ي ا:  متطل اي كلية التربية )

 ساعة معتمدة( 12متطل اي الطلية اوج ارية ) . 

 عدد الماعاي اسو المماق راو رمت المماق

CURI 258 3 تعلمالقيموتعليمها 

EDAF 301 الفلسفيةواالجتماعيةاألسس  3 

PSYC 341 3 مقدمةفيعلمالنفسالتربوي 

SCI 108 3 مهاراتحاسوب 

 

 ساعاي معتمدة( 9المتطل اي انختيارية ) .ب

 عدد الماعاي اسو المماق الراو الرمت

CURI 131 3 األسرةوتربيةالطفل 

CURI 153 3 نماذجالتعليمواستراتيجياته 

CURI 238 المواطنةفيمراحلالتعليمالعامتعليم  3 

CURI 331 3 رسوماتاألطفالوأشغالهماليدوية 

CURI 405 3 تخطيطالمناهجوتطويرها 

EDAF 102 3 التعليمفياألردن 

EDAF 307 3 تربيةاألطفالفياإلسالم 

PSYC 116 3 إرشاداألطفال 

PSYC 233 3 التنشئةاالجتماعية 

 

 

 (ساعةمعتمدةوتشمل:84وتخصصلها : متطل اي التخصص: اثالو 

(ساعةمعتمدةموزعةكاآلتي:72.متطلباتالتخصصأإلجباري:ويخصصلها 1

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة
المتطلب 

 المابه

Curi1513 العقيدةوالحديثوأساليبتدريسهمافيالصفوفاألولى 

Curi152 3 مهاراتقرائيةوأساليبتدريسهافيالصفوفاألولى  

Curi1543 بنيةاألعدادوأساليبتدريسهافيالصفوفاألولى 

Curi1553 التاريخالمعاصروأساليبتدريسهفيالصفوفاألولى 

Curi250 3 مهاراتكتابيةوأساليبتدريسهافيالصفوفاألولى  

Curi2513 الفقهوالسيرةوأساليبتدريسهمافيالصفوفاألولى  

Curi2523 الكيمياءواألحياء لمعلمالصف(وأساليبتدريسهما 

Curi2533 مفاهيمهندسيةوأساليبتدريسهافيالصفوفاألولى Curi 154  

Curi2543 التربيةالفنيةفيالصفوفاألولى 

Curi2553 واستراتيجياتهفيالصفوفاألولىتصميمالتدريس 

Curi3503 التذوقاألدبيوأساليبتدريسهفيالصفوفاألولىCuri 250  

Curi351
الفيزياءوعلوماألرض لمعلمالصف(وأساليب

 تدريسهما
3Curi 252  

Curi3523 التالوةوأساليبتدريسهافيالصفوفاألولى 

Curi353 3 وأساليبتدريسهمافيالصفوفاألولىالنحووالصرف  
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رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة
المتطلب 

 المابه

Curi354
جغرافيةالوطنالعربيوأساليبتدريسهافيالصفوف

 األولى
3  

Curi3553 المناهجوأساليبتدريسهافيالصفوفاألولى  

Curi356 3 تطبيقاتالحاسوبالتعليميفيالصفوفاألولى  

Psyc461 3 تطبيقاتفيالبحثاالجرائي  

Curi45112 التدريبالميداني 

Edaf400 3 اإلدارةالصفية 

Psyc4553 مبادئفيالقياسوالتقويم 

 

(ساعاتمعتمدةموزعةكاآلتي:12ويخصصلها متطل اي التخصص انختيارية:  .2

 اسو المماق الراو الرمت
 الماعاي

 المعتمدة
 المتطلب المابه

Curi2313لألطفالالتربيةالبيئية 

Curi232 3 وسائلاإلعالموالطفولة  

Curi2333العملالجماعيفيالطفولةالمبكرة  

Curi 2353مهاراتحياتيةلألطفال 

Curi2563 فيالصفوفاألولىتعليمالتربيةالمهنية  

Curi3583 فيالصفوفاألولىتعليمالتربيةالرياضية  

Curi4403التكاملفيبرامجاألطفال 

Curi333 3مهاراتالتربيةاالجتماعية 



فإنتوزيعالساعاتالمعتمدةلبكالوريوسمعلمصفيكونعلىالنحواآلتي:،وعليه

 المجموع الماعاي انختيارية الماعاي اوج ارية المتطل اي
 27 15 12 متطلباتالجامعة
 21 9 12 متطلباتالكلية

 84 12 72 متطلباتالتخصص
 132 36 96 المجموع
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 المنااا ولرق التدريس عضا  اي ة التدريس تي امو 

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 qaoud@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ابراهيم عبدالقادر احمد القاعود

 A.M.Omari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ اكرم محمود عوض العمرى

 Amal.Khasawneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ امل عبداهلل عبدالرحمن خصاونه

 Intisar@yu.edu.jo دكتوراه استاذ انتصار غازي ياسين مصطفى

 khalidf@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خالد فياض محمد العزي

 rashour@yu.edu.jo دكتوراه استاذ راتب قاسم محمد عاشور

 rubab@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ربا فهمى فالح البطاينة

 S.M.Karasneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ سميح محمود محمد الكراسنه

 tjawarneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ طارق يوسف محمود جوارنه

 ahersh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عايد حمدان سليمان الهرش

 A.A.BaniAbdelRahman@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبداهلل احمد عبداهلل بني عبدالرحمن

 Khataibeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبداهلل محمد االبراهيم خطايبة

 alialbarakat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ علي احمد غالب البركات

 ali.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ علي محمد علي الزعبي

 Eid.Kanan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عيد محمد عيد كنعان

 Ghazi.Rawagah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ غازي ضيف اهلل الشتيوي رواقه

 Jalled@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ماجد زكي محمد الجالد

 M.A.Momani@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد احمد مجلي مومني

 BaniKhalaf@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمود حسن مصطفى بني خلف

 naser.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نصر محمد خليفه مقابله

 hani.o@yu.edu.jo دكتوراه استاذ هاني حتمل محمد عبيدات

 Eyadat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ يوسف احمد محمود عيادات

 ebtesam.r@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ابتسام قاسم عبداهلل ربابعه

 amalkawi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك امال رضا حسن ملكاوي

 Khazalih@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك تيسير محمد نهار الخزعلي

 K.M.Omari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك خالد محمد احمد العمري

 deena.j@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك دينا عبدالحميد صالح الجمل

 raedk@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك رائد محمود السليم خضير

 ruba.miqdadi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ربى محمد فخري احمد مقدادي

 S.M.Qazaqzeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك سليمان محمد يونس قزاقزه

 abeer.alrfai@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبير محمد ضيف اهلل الرفاعي

 Imad.Sadi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عماد توفيق نجيب السعدي

 majedah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ماجده فوزي احمد ابوالرب

 mamoon.shannaq@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك مأمون محمد احمد مبارك

 alaonh.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد خالد مفلح العالونه

 m-omari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد عبدالقادر ناجى العمرى

 moh.alkhawaldeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد علي فالح الخوالده

 Mohammad.f@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد فؤاد فالح الحوامده

 M.A.Abudalboh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك موسى عبدالكريم النواش ابودلبوح

 hadi.tawalbeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك هادي محمد غالب طوالبه

 alomariwh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك وصال هاني سالم العمري

 wnawafleh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك وليد  حسين احمد نوافله

 Najadat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد محمد الهندي نجادات

 rania.talafhah@yu.edu.jo دكتوراه مساعداستاذ  رانيا حسن عبدالحميد طالفحه

 makhzoomy@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عالء خلف فالح المخزومي

 ali.omari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد علي عبدالهادي عوض العمري
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 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 M.N.Azam@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد نايل محمد العزام

 Muad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد الشيابمعاذ محمود فرحان 

 imagableh@yu.edu.jo ماجستير مدرس ابراهيم ضيف اهلل محمد مقابله

 salem@yu.edu.jo ماجستير مدرس سالم محمد سالم القرعان

 A.Jawarneh@yu.edu.jo ماجستير مدرس علي احمد ابراهيم جوارنه

 Fatema.Sroor@yu.edu.jo ماجستير مدرس فاطمه محمد رجا سرور

 Lana@yu.edu.jo ماجستير مدرس النا يوسف محمد الناصر

 Hadar@yu.edu.jo ماجستير مدرس نجاح احمد فريد حادر



  



 

276 

 

 التربية و بول اودارة امو

المدارسوالمشرفينويهدفإلىرفعمستوىالعاملينفيالحقلالتربويكالمعلمينومديري1991/1992أنشاالقسمعام

ويقومالقسمممبتوجيهأعضمماءهيئةالتدريسوالطلبةإلىعملالبحوثالتربويةالتيلها،التربويينفيوزارةالتربيةوالتعليم

.عالقةباإلدارةواإلشرافالتربويمنتدريبوقيادةوجودة

ةوالتأهيليةويقدماالستشاراتاإلداريةواإلشرافيةيقدمالقسمخدماتللمجتمعالمحليبمافيذلكالمدارسوالمعاهدالتربوي

.فيالحقلالتعليميوبخاصةفياإلدارةالمدرسيةواإلشرافالتربوي

يشمماركأعضمماءهيئةالتدريسفيمجموعةمناللجانالتابعةلمديرياتالتربيةوالتعليمفيإقليمالشمممالبشممأنأسممسترقية

كمايعملونعلىعقدالمحاضممممراتوالندواتفيضمممموءالمسممممتجدات،لقطاعالتربويالمعلمينوالمشممممرفينوالعاملينفيا

 .العلميةوالتكنولوجيةفيالحقلالتعليميوبالتحديدفيمجالاإلدارةالتربويةوالمدرسيةوالصفيةواإلشرافالتربوي



 :ويتوزعطلبةالقسمعلىالبرامجاآلتية

وكذلكالدبلومالمهنيفياإلدارةالمدرسمممممميةالتقنيةالحديثةبالتعاونمعجامعة،المدرسمممممميةدرجةالدبلومفياإلدارة .1

 .فيهولندا" (INHOLAND) يإنهوالند

 .واإلشرافالتربوي،واإلدارةالتربوية،درجةالماجستيرفيتخصصاتأصولالتربية .2

 .واإلدارةالتربوية،التربيةدرجةدكتوراهالفلسفةفيتخصصيأصول .3

 

Adminedu.dept@yu.edu.jo 

 3714فرعي0096227211111تفاه



  

mailto:Adminedu.dept@yu.edu.jo
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  عضا  اي ة التدريس تي امو اودارة و بول التربية

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 Alhiary@yu.edu.jo دكتوراه استاذ حسن احمد الحسن الحياري

 AbuAshour@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خليفه مصطفى حسن ابو عاشور

 Olimatsaleh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ صالح ناصر منيزل عليمات

 Atari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عارف توفيق محمد العطاري

 a.y.hijazi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالحكيم ياسين فندي حجازي

 adnanbadri@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عدنان بدري رزق االبراهيم

 Jubran30@yu.edu.jo دكتوراه استاذ علي محمد جبران صالح

 Salameh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ كايد محمد احمد سالمه

 moashour@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد علي ذيب ابوعاشور

 moneeras@yu.edu.jo دكتوراه استاذ منيره محمود محمد الشرمان

 Nawaf.Shatnawi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نواف موسى حسين الشطناوي

 rathwan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمد محمود احمد رضوان

 Khasawneh.64@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عمر محمدعلي عمر خصاونه

 mBaniHani@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد صالح محمد بني هاني

 nhamad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك نوار قاسم محمد الحمد

 A.rawashdeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد امنه ابراهيم محمد الرواشده

 amena@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد امنه عيسى سالم خصاونه

 jabdulnabi@yu.edu.jo ماجستير مدرس جعفر سعد ابراهيم عبدالنبى
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 اوس مية والدراساي الشريعة كلية

ألهدافالتعليمالعاليفيالمملكةاألردنيةامتحقيًق1990أنشئعكليةالشريعةوالدراساتاإلسالميةفيجامعةاليرموكعام

،وتسعىجاهدةلتحقيقالغاياتالجسامالتيأنيطعبها،منهمومهذهاألمـممـممـممـممةاكبيًراوهيكليةرائدةتحملهمًّ،الهاشمية

ولكونه،تهذهالكليةباعتبارهأسممممممىرايا،ماتعلقمنهابالتعليموالعنايةبالطالبالذييمثلمحورالعمليةالتعليميةسمممممواًء

أوماتعلقمنها،العنصراألهمالذييرفدالمجتمعالمحليباإلمكاناتوالطاقاتالقادرةعلىالوفاءبحقالحاضروالمستقبل

وتعزيزالفكر،إذيتوفرفيالكليةعددكبيرمناألسممماتذةاألكفاءالذينلهمحضمممورفيمجالالبحثالعلمي،بالبحثالعلمي

والتأكيدعلىقيمالمجتمعاإلسممالميكقيمةالتعليمودورهفيبناء،يالذييقومفيأسمماسممهعلىاالعتدالوالوسممطيةاإلسممالم

وتقديمالمصممملحةالعامةعلى،ونشمممرثقافةاإليثار،والتعاون،واإلخاءوالمسممماواة،واالعتدالونبذالتطرف،مسمممتقبلاألمة

عماتقومبهافضًلوتوثيقُعـريالمواطنةالصالحة.،وأهميةاالنتماءلرسالم،المصلحةالخاصةبمايؤكدعلىوحدةاألمة

الكليةمننشمممممماطاتتعدمنأهمواجباتهاتجاهالمجتمعالمحليإذتقومبدورفاعلفيمشمممممماركةالمجتمعالمحليفيتناول

وجّلذلكيتمثلفيعقدالمؤتمراتالعلميةذاتالطابعالمجتمعيبالتعاونمعبعضالجهاتكالبلديات،قضممممممماياهالراهنة

وماإلىذلكمننشاطاتأخرىكالمحاضراتوالندواتوإلقاءخـممممُمـمممممطبالجمعةوما،لتجارةوررفاوالبنوكاإلسالمية

ويتركالمجالالحترامالرأيوالرأياآلخرفيالمتغيرات،منشمممأنهاالسمممهامفيبناءفكرسممموييجمعاألمةعلىالثوابع

ومايجوزاالختالففيه.

لميةهيقسمأصولالدينويمنحدرجتيالبكالوريوسوالماجستيرفيأصولبأنكليةالشريعةتتضمنأربعةأقسامعاعلًم

.والحديثالنبويالشريفوعلومه،الدينودرجتيالدكتوراهفيالتفسيروعلومالقرآنالكريم

اوإجراءاتفتحبرنامجالدكتوراهقطعأشممممواًط،الماجسممممتيروويمنحدرجتيالبكالوريوس،كماتضمممممقسمممممالفقهوأصمممموله

.عسىأنيكونذلكفيالقريبالعاجل،طويلة

وهومن،والماجسممتيروالدكتوراه،ويمنحالدرجاتالثالثالبكالوريوس،وفيالكليةقسممماالقتصممادوالمصممارفاإلسممالمية

شريعةفيالعالمالعربي صياتكلياتال صو سالميبالنظرإلىكثرةالطلبةلىإويعتبربوابةالجامعة،خ عالمناالعربيواإل

.منالدولالعربيةواإلسالميةالذينيحرصونعلىالطلبوالتحصيلالعلميفيه

وهوقسمممممالدراسمممماتاإلسممممالميةويمنحثالثدرجاتفيالبكالوريوسممثلةفيالتربيةفيارابًعاكماوتحويالكليةقسممممًم

إضمممافةإلىمنحدرجتيالماجسمممتيروالدكتوراهفي،والدعوةواإلعالماإلسمممالمي،ياإلسمممالموالتربيةاألسمممريةف،اإلسمممالم

كماهوالحالفيالدراسمماتاويشممارإلىأنبعضهذهالبرامجمنخصمموصممياتكلياتالشممريعةأيضممًالتربيةفياإلسممالم.

.األسريةفياإلسالم

https://sharia.yu.edu.jo

Sharia.Fac@yu.edu.jo

5413فرعي0096227211111هاتف

 :ا امام ا كاديمية

 قسمالفقهوأصوله •

 قسمأصولالدين •

 قسماالقتصادوالمصارفاإلسالمية •

قسمالدراساتاإلسالمية •

mailto:Sharia.Fac@yu.edu.jo
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 و بولو الفيــو امو

تحعاسمممالفقهوالدراسمماتاإلسممالميةوعدلاسمممهإلىقسمممالفقهوأصمموله92/1993الجامعيمعمطلعالعامالقسمممأنشمما

 . م8/1/2001تاريـخ(1/2001 بموجبقرارمجلسالعمداءرقم

ويتطلعالقسمإلىإنشاءبرنامجماجستير،درجةالبكالوريوسفيالفقهوأصولهودرجةالماجستيرفيالفقهايمنحالقسمحالًي

 . والفقهالمقارن،وراهفيأصولالفقهودكت

كمايسيررحلةعلميةللديارالمقدسةفيموسم،كمايطرحالقسممساقينظاماإلسالميضمنمتطلباتالجامعةاالختيارية

 .منالمساقاتاإلجباريةفيالقسمإضافةإلىرحلةالعمرة(2لمساقفقهالعبادات اتطبيًق،الحج

المناسمممممباتالدينيةفيكإحياء،والجامعةوالمجتمعالمحليكباقيأقسمممممامالكليةفيالنشممممماطاتالعامةللكليةويسمممممهمالقسمممممم

كمايرتبط،والمشاركةفيالندواتوالدوراتالمتخصصةوخطبالجمعةواليومالعلميللكلية،المساجدوالمدارسواألندية

الرسممممائلسممممائذةالزائرينواإلشممممرافعلىاألكتبادلالجامعاتاألخرىفيبعالقاتأكاديميةتعاونيةمعاألقسممممامالمناظرة

 .األمرالذييسهمفيمدجسورالتعاونوالتكاملمعالمجتمعالمحليوالجامعي،ومناقشتهاالعلميةلطلبةالدراساتالعليا





Fiqh.dept@yu.edu.jo 

5332فرعي0096227211111هاتف
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 ال طالوريوس لمرحلة و بولو الفيو ليمو الدراسية الخطة

:تمنحدرجةالبكالوريوسفيتخصصيالفقهوأصولهيفيكليةالشريعةوالدراساتاإلسالميةبعدإتمامالمتطلباتالتالية



(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها : متطل اي الجامعـة ون: 

النحوالتالي:على(ساعةمعتمدة12تخصصلها متطل اي اج ارية:  .

 المتطلب سابه عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

AL 101 1لغةعربية  3  

EI 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EI 99 إستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية   استدراكي 

AL 99 استدراكي–لغةعربية   استدراكي 

COMP 99 إستدراكي.–مهاراتحاسوب   استدراكي 

 

علىخارجكليتهفيأحدالمجاالت(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن15تخصصلها  اختيارية: متطل اي ب.

 النحوالتالي:

 اسو المماق رمت المماق
 عدد الماعاي

 المعتمدة

 المماااي او ما ية

Hum 101 3 اإلعالميةالثقافة 

Hum102 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 104 3 الفنوالسلوك 

Hum 105 3 إسهاماالردنفيالحضارةاإلنسانية 

Hum 106 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

Hum 107 3 حقوقاإلنسان 

Hum 108 3 مهاراتالتفكير 

HUM110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية 

 المماااي العلمية

Sci 101 3 البيئةوالصحةالعامة 

Sci 102 3 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

Sci 103 3 اللياقةالبدنيةللجميع 

Sci 104 3 مهاراتالتواصلالفعال 

Sci 105 3 الطاقةالمتجددة 

Sci 106 3 اإلدارةوتنميةالمجتمع 

Sci 107 3 العلميالبحث 
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المبينةفيالخطةالدراسمممممميةلدرجةالبكالوريوسفيتخصممممممصالفقهوأصممممممولهفيكليةالشممممممريعةتطل اي الطليةما:ثا ي 

-(ساعةمعتمدةكمايلي:24والدراساتاإلسالمية 

 المتطلب المابه الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق ورامو

108CSI3مهاراتالحاسوب  

110ASL 3 علومالقرآنالكريم  

101FQH 3 المدخلإلىالتشريعاإلسالميومقاصده  

120ASL 3 المدخلإلىالسنةالنبويةوعلومها  

102FQH 3 فقهالطهارةوالصالة  

130 ISS 3 المدخلإلىالدعوةواإلعالماإلسالمي  

200ISS 3 أساليبالبحثومصادرالدراساتاإلسالمية  

111ASL  1 عملي(ساعات3التالوةوالحفظ  

210ASL  111 1 ساعاتعملي(3التالوةوالحفظASL 

310ASL  210 1 ساعاتعملي(3التالوةوالحفظASL 





(ساعةمعتمدة81ويخصصلها : متطل اي اليمواثالو 

 (ساعةمعتمدةعلىالنحوالتالي:72المتطلباتاإلجبارية -أ

 رمت المماق ورامو اسو المماق المعتمدةالماعاي  المتطلب المابه

 203FQH فقهالصياموالزكاةوالحج 3 

 130FQH 1القواعداللغويةفيأصولالفقه/ 3 

 121ASL السيرةالنبويةوأعمالالخلفاءالراشدين 3 

 130ASL المدخلإلىالعقيدةاإلسالمية 3 

101FQH 3 210 عقدالزواجفيالفقهوالقانونFQH 

 221FQH فقهالجهادوالعالقاتالدولية 3 

 200FQH المعاوضاتوالتوثيقاتفقه 3 

101FQH 3  230 (صليةالمصادراألأصولفقهFQH 

 3 2القواعداللغويةفيأصولالفقه/ 232FQH 

  250FQH لكترونيةللعلومالشرعيةالمصادراإل 3

 304FQH واالطعمةيمانوالنذورفقهاإل 3 

 310FQH فرقالزواجفيالفقهوالقانون 3 

 311FQH أحكامالتركاتوالمواريث 3 

200FQH 3 301 المشاركاتوالتبرعاتفقهFQH 

 321FQH نظامالحكمواالدارةفياالسالم 3 

316ISS أساليبتدريسالعلومالشرعية 3 

101FQH 3 422 فقهالعقوباتFQH 

230FQH 3 330 (لمصادرالتبعيةأصولالفقه اFQH 

101FQH 3 431 الفقهالمقارنFQH 

101FQH 3 433 النظرياتالفقهيةFQH 

330FQH 3  435 (طرقاستنباطاالحكامأصولفقهFQH 
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 رمت المماق ورامو اسو المماق المعتمدةالماعاي  المتطلب المابه

101FQH 3 436 القواعدالفقهيةFQH 

101FQH 3 440 فقهالقضاءوأصولالمحاكماتالشرعيةFQH 

101FQH 3 460 قضاياوفتاوىفقهيةمعاصرةFQH 





 (ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالموادالتالية:9المتطلباتاالختيارية –ب

 رمت المماق ورامو اسو المماق الماعاي المعتمدة

220IEB مبادئاالقتصاداإلسالمي 3

 201FQH أحكامطلبالعلموآدابه 3

3 معامالتإسالمّيةاقتصادّيةمعاصرة 211IEB

 313ASL تفسيرآياتاإلحكام 3

3 الخطابةوالوعظ 335ISS

 434FQH دراسةنصيهمنكتبالفقهوأصوله 3

 437FQH أصولفقه التعارضوالترجيح( 3

320ASL سانيدودراسةاألتخريجاألحاديثالنبوية 3

3 438FQH المصطلحالفقهي

 420ASL شرحأحاديثاألحكام 3

3 نصوصمنالدراساتاإلسالمّيةباإلنجليزّية 433ISS


 

 المماااي التي يطرح ا امو الفيو و بولو

 رمت المماق ورامو اسو المماق الماعاي المعتمدة

 101FQH المدخلإلىالتشريعاإلسالميومقاصده 3

 102FQH فقهالطهارةوالصالة 3

 130FQH 1القواعداللغويةفيأصولالفقه/ 3

 200FQH المعاوضاتوالتوثيقاتفقه 3

 201FQH أحكامطلبالعلموآدابه 3

 203FQH فقهالصياموالزكاةوالحج 3

 210FQH الزواجفيالفقهوالقانونعقد 3

 211FQH حوالالشخصيةفقهاأل 3

 221FQH فقهالجهادوالعالقاتالدولية 3

 230FQH صلية(أصولالفقه المصادراأل 3

 231FQH علمأصولالفقه 3

 232FQH 2القواعداللغويةفيأصولالفقه/ 3

 250FQH لكترونيةللعلومالشرعيةالمصادراإل 3

 301FQH المشاركاتوالتبرعاتفقه 3

 302FQH اإلسالميأحكامالمعامالتفيالفقه 3

 304FQH طعمةيمانوالنذورواألفقهاإل 3

 310FQH فرقالزواجفيالفقهوالقانون 3
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 رمت المماق ورامو اسو المماق الماعاي المعتمدة

 311FQH أحكامالتركاتوالمواريث 3

 321FQH سالمدارةفياإلنظامالحكمواإل 3

 330FQH  المصادرالتبعية(أصولالفقه 3

 422FQH فقهالعقوبات 3

 431FQH الفقهالمقارن 3

 433FQH النظرياتالفقهية 3

 434FQH منكتبالفقهوأصولهةدراسةنصي 3

 435FQH حكام(أصولالفقه طرقاسنباطاأل 3

 436FQH القواعدالفقهية 3

 437FQH أصولفقه التعارضوالترجيح( 3

3 المصطلحالفقهي 438FQH

 440FQH فقهالقضاءوأصولالمحاكماتالشرعية 3

 460FQH قضاياوفتاوىفقهيةمعاصرة 3
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  عضا  اي ة التدريس تي امو الفيو و بولو

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 ibraheem_j@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ابراهيم محمد ابراهيم الجوارنه

 Adam@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ادم نوح علي معابده

 fakeer@yu.edu.jo دكتوراه استاذ اسامه علي مصطفى الفقير الربابعه

 damrah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالجليل زهير عبدالجليل ضمره

 albdarnah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبداهلل محمد االحمد البدارنة

 rababah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبداهلل محمد سعيد ربابعه

 rahhal@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عالءالدين حسين صديق رحال

 tlafha@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد محمود احمد طالفحه

 osama.adnan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك اسامه عدنان عيد الغنميين

 kinane@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك اشرف محمود عقلة بني كنانه

 qdah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك زكريا محمد فالح القضاه

 samira@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك سامرة محمد حامد العمري

 safiyeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك صفيه علي احمد الشرع

 abdelmohdi.ajlouni@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبدالمهدي محمد سعيد احمد العجلوني

 firas.a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك فراس عبدالحميد احمد الشايب

 yousef.a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك يوسف عبداهلل محمد الشريفين

 niebal.etoum@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ابراهيم العتومنيبال محمد 

 runda@yu.edu.jo ماجستير مدرس رنده عبدالكريم عبدالحفيظ العمري
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 الدين  بول امو

،فيالكليةالعمداءالذييقضمميبإنشمماءقسمممينأكاديميينبقرارمنمجلس92/1993مطلعالعامالجامعيمعالقسمممأنشمما

 م.1992وبذلكاستقبلالقسمطلبتهالقدامىوالمستجدينالذينقبلوابعدعام

كمايمنحدرجةالماجستيرفيأصولالدينمساراالمتحانالشاملودرجة،يمنحالقسمدرجةالبكالوريوسفيأصولالدين

دكتوراهالفلسفةفيالتفسيروعلومالقرآنوفيالحديثالشريفوعلومه.

كإحياءالمناسمممممباتالدينيةفي،مكباقيأقسمممممامالكليةفيالنشممممماطاتالعامةللكليةوالجامعةوالمجتمعالمحليويسمممممهمالقسممممم

كمايرتبط،والمشاركةفيالندواتوالدوراتالمتخصصةوخطبالجمعةواليومالعلميللكلية،المساجدوالمدارسواألندية

رسائلطلبةسائذةالزائرينواإلشرافعلىفيالجامعاتاألخرىكتبادلاألبعالقاتأكاديميةتعاونيةمعاألقسامالمناظرة

األمرالذييسهمفيمدجسورالتعاونوالتكاملمعالمجتمعالمحليوالجامعي.،الدراساتالعلياومناقشتها

ويتبعهمختبرات،ويدويضمممممالقسمممممتحعجناحهبرنامجالقرآنالكريمالذييشممممرفعلىعمليةتعليمالتالوةوالحفظوالتج

ويجريالتخطيطحاليالجعلبرنامجالقرآنالكريمنواةلقسمالقراءاتالقرآنيةمستقبالإنشاءاهللتعالى.،التالوة



Usul.dept@yu.edu.jo

5452فرعي0096227211111هاتف
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 ال طالوريوس لمرحلة الدين  بول ليمو الدراسية الخطة

البكالوريوسفيتخصصيأصولالدينيفيكليةالشريعةوالدراساتاإلسالميةبعدإتمامالمتطلباتالتالية:تمنحدرجة

وتعديالتهاالصادرة1991(لسنة2الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم 

.م1976(لعام76اليرموكرقم بموجبنظاممنحالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعة

(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها : متطل اي الجامعـة ون: 

علىالنحوالتالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها متطل اي اج ارية: . 

 المتطلب سابه عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

AL 101 1لغةعربية  3  

EI 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EI 99 إستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية   استدراكي 

AL 99 استدراكي–لغةعربية   استدراكي 

COMP 99 إستدراكي.–مهاراتحاسوب   استدراكي 

 

علىكليتهفيأحدالمجاالتخارج(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن15تخصصلها  اختيارية: متطل ايب. 

 النحوالتالي:

 المعتمدة عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

 المماااي او ما ية

Hum 101 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum102 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 104 3 الفنوالسلوك 

Hum 105 3 إسهاماالردنفيالحضارةاإلنسانية 

Hum 106 3 دراسةالثقافاتاإلنسانيةمقدمةفي 

Hum 107 3 حقوقاإلنسان 

Hum 108 3 مهاراتالتفكير 

HUM110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية 

 المماااي العلمية

Sci 101 3 البيئةوالصحةالعامة 

Sci 102 3 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

Sci 103 3 اللياقةالبدنيةللجميع 

Sci 104 3 مهاراتالتواصلالفعال 

Sci 105 3 الطاقةالمتجددة 

Sci 106 3 اإلدارةوتنميةالمجتمع 

Sci 107 3 البحثالعلمي 
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المبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريوسفيتخصصالفقهوأصولهفيكليةالشريعةتطل اي الطليةما:ثا ي 

 -(ساعةمعتمدةكمايلي:24والدراساتاإلسالمية 

 المتطلب المابه الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق ورامو

108CSI3مهاراتالحاسوب  

110ASL 3 علومالقرآنالكريم  

101FQH 3 المدخلإلىالتشريعاإلسالميومقاصده  

120ASL 3 المدخلإلىالسنةالنبويةوعلومها  

102FQH 3 فقهالطهارةوالصالة  

130 ISS 3 المدخلإلىالدعوةواإلعالماإلسالمي  

200ISS 3 أساليبالبحثومصادرالدراساتاإلسالمية  

111ASL 
عملي(ساعات3التالوةوالحفظ 

 ساعتانعملي(2ساعةنظري،1 
1  

210ASL 
ساعاتعملي(3التالوةوالحفظ 

 ساعتانعملي(2ساعةنظري،1 
1 111ASL 

310ASL 
ساعاتعملي(3التالوةوالحفظ 

 ساعتانعملي(2ساعةنظري،1 
1 210ASL 

 
 

-(ساعةمعتمدةوفقمايلي:81ويخصصلها : متطل اي اليموثالو ا

(ساعةمعتمدةعلىالنحواآلتي:72المتطلباتاإلجبارية -أ

 رمت المماق ورامو اسو المماق الماعاي المعتمدة المتطلب المابه

 ASL112 تفسيرالقرآنالكريمبالَمنقول 3 

 3 فقهالصياموالزكاةوالحج FQH203

 FQH130 1اللغويةفيأصولالفقه/القواعد 3 

 ASL121 السيرةالنبويةوأعمالالخلفاءالراشدين 3

 3  ASL122 دراسةتحليليةلألربعينالنووية

 3 المدخلإلىالعقيدةاإلسالمية ASL130

  ASL211 تفسيرالقرآنالكريمبالَمعقول 3

 3 فقهاألحوالالشخصية FQH211

 3 الفقهعلمأصول FQH231

ASL220 دراساتفيأحاديثالصحيحين 3 

ASL130 3 االيمانباهللتعالىوالقدر ASL230 

ASL311 أساليبالبيانفيالقرآنوالسنة 3 

ASL312 إعجازالقرآنالكريم 3 

 3 أساليبتدريسالعلومالشرعية ISS316

 3 معامالتاقتصاديةإسالميةمعاصرة IEB211

 3 تخريجاألحاديثالنبويةودراسةاألسانيد ASL320

ASL130 3 النبواتوالسمعيات ASL330

ASL130 3 الفرقاإلسالمية ASL336

ASL410 مناهجالمفسرين 3 

 3  ASL413 تفسيرتحليلي

ASL426 شرحأحاديثاألحكام 3 

 ASL428 مناهجالمحدثين 3 

ASL130 3 مقارنةاألديان ASL430 

ASL431 تياراتفكريةمعاصرة 3 
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 -(ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنالمواداآلتية:9المتطلباتاالختيارية –ب

 رمت المماق ورامو اسو المماق الماعاي المعتمدة

 IEB220 مبادئاالقتصاداإلسالمي 3

3 2/القواعداللغويةفيأصولالفقه FQH232

 FQH250 لكترونيةللعلومالشرعيةالمصادراإل 3

 ASL221 الهديالنبويفياألدبوالرقاق 3

3 القصصالقرآني ASL212

3 األخالقفيالقرآن ASL213

3 األسرةوالتحدياتالمعاصرة ISS322 

3 فقهاإليمانالنذورواألطعمة FQH304

 FQH311 أحكامالتركاتوالمواريث 3

3 آياتاألحكامتفسير ASL313

 FQH422 فقهالعقوبات 3

3 دراساتمعاصرةفيالتفسير ASL314

 ASL321 دراساتمعاصرةفيالسنةالنبوية 3

3 اإلعجازالعلميفيالحديثالنبويالشريف ASL322

أحاديثالبيوع 3 ASL323

3  ASL412 دراسةنصيةمنكتبالتفسير

3 والحديثباللغةاإلنجليزيةنصوصمنالتفسير ASL414 

3 ASL437 أحاديثالفتنوأشراطالساعة

3 أديانوفرق ASL332 

 FQH302 أحكامالمعامالتفيالفقهاإلسالمي 3





 المواد التي يطرح ا امو  بول الدين

 رمت المماق ورامو اسو المماق الماعاي المعتمدة

ASL110 علومالقرآنالكريم 3

ASL111 ساعتانعملي(2،ساعةنظري1 التالوةوالحفظ 1

ASL112 تفسيرالقرآنالكريمبالَمنقول 3

 ASL120 المدخلإلىالسنةالنبويةوعلومها 3

 ASL121 السيرةالنبويةوأعمالالخلفاءالراشدين 3

ASL122 دراسةتحليليلةلألربعينالنووية 3

اإلسالميةالمدخلإلىالعقيدة 3 ASL130

 ASL210 ساعتانعملي(2،ساعةنظري1 التالوةوالحفظ 1

ASL211 تفسيرالقرآنالكريمبالَمعقول 3

3 القصصالقرآني ASL212

3 األخالقفيالقرآن ASL213

ASL220 دراساتفيأحاديثالصحيحين 3

ASL221 الهدىالنبويفياألدبوالرقاق 3

 ASL230 باهللتعالىوالقدراإليمان 3

 ASL310 ساعتانعملي(2،ساعةنظري1 التالوةوالحفظ 1

ASL311 أساليبالبيانفيالقرآنوالسنة 3

 ASL312 إعجازالقرآنالكريم 3

ASL313 تفسيرآياتاألحكام 3

3 دراساتمعاصرةفيالتفسير ASL314

3 األسانيدتخريجاألحاديثالنبويةودراسة ASL320
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 رمت المماق ورامو اسو المماق الماعاي المعتمدة

3 دراساتمعاصرةفيالسنةالنبوية ASL321

3 اإلعجازالعلميفيالحديثالنبويالشريف ASL322

3 أحاديثالبيوع ASL323

ASL330 النبواتوالسمعيات 3

 ASL331 الفرقاإلسالمية 3

ASL332 أديانوفرق 3

ASL410 مناهجالمفسرين 3

ASL412 التفسيردراسةنصيةمنكتب 3

ASL413 تفسيرتحليلي 3

3 نصوصمنالتفسيروالحديثباللغةاإلنجليزية ASL414

ASL420 شرحأحاديثاألحكام 3

 ASL421 مناهجالمحدثين 3

3 أحاديثالفتنوأشراطالساعة ASL422

 ASL430 مقارنةاألديان 3

 ASL431 تياراتفكريةمعاصرة 3
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  بول الدين امو عضا  اي ة التدريس تي 

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 Hussein_j@yu.edu.jo دكتوراه استاذ حسين جابر موسى بنى خالد

 shouha@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خالد نواف احمد الشوحة

 khader@yu.edu.jo دكتوراه استاذ زكريا علي محمود الخضر

 Shihadah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ شحادة احميدي البخيت العمري

 abdullah-swalmah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبداهلل مرحول سالم السوالمه

 mmalkawi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد احمد محمد عبدالقادر

 mhawari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد رضا حسن الحوري

 Almohammad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد زهير عبداهلل المحمد

 mtawalbeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد عبدالرحمن احمد طوالبه

 Alomari_m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد علي قاسم العمري

 Mohammado@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد عوده احمد الحوري

 Shatnawi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ يحيى ضاحي علي شطناوي

 khalida@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك خالد محمد محمود الشرمان

 saeedb@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك سعيد محمد علي بواعنه

 abdulrazak@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبدالرزاق احمد اسعد رجب

 a.m.basal@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبدالرزاق موسى عبدالرحمن ابوالبصل

 aljamal@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد احمد عبدالعزيز الجمل

 mansourm@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك منصور محمود حسن ابوزينه

 ahmad.manai@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد مناعياحمد عبدالمولى رويجي 

 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

 nsharyri@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نذير نبيل عبدالحميد الشرايري

 haifa.ziadah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد هيفاء مصطفى يوسف الزيادة

 eman.banyamer@yu.edu.jo ماجستير مدرس ايمان محمد امين حسن بني عامر

 hosam.k@yu.edu.jo ماجستير مدرس حسام خالد محمد السقار

 salam.o@yu.edu.jo ماجستير مدرس سالم جميل عبداهلل العمري

 nasr@yu.edu.jo ماجستير مدرس سميره طاهر محمد نصر

 abdulelah.jboor@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبد االله صالح عطا اهلل الجبور

 mshamali@yu.edu.jo ماجستير مدرس مأمون عمر محمد الشمالي

 omari.m@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد احمد محمد العمري

 huwaida@yu.edu.jo ماجستير مدرس هويدا احمد قاسم الخطيب

 haithamd@yu.edu.jo ماجستير مدرس هيثم سليمان حسن الدهون
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 اوس مــية والمصاري اناتصــاد امـو

لتلبيةالحاجةإلى.8/1/2001خ(تاري1/2001أنشمممماقسممممماالقتصممممادوالمصممممارفاإلسممممالميةبقرارمجلسالعمداءرقم 

شريعة صادوعلومال سالميةممنيجمعونبينالمعرفةفيعلوماالقت صارفاإل سالميوالم صاداإل صينفياالقت ص ،متخ

وتزايداالهتمامبهعلىالمسممممممتوىالمحلي،خاصمممممممةبعدنموهذاالعلموظهورالنماذجالتطبيقيةلبعضمسمممممممائلهوأحكامه

 .واإلسالميوالعالمي

يمنحدرجة–وبالنسمممبةللدراسممماتالعليافقدكانقسممممالفقهوالدراسممماتاإلسمممالميةومنقبلهمركزالدراسممماتاإلسمممالمية

الماجستيرفياالقتصاداإلسالميمنذأكثرمنعشرسنواتإالأنالقسمالحاليأصبحيمنحدرجةالماجستيرفياالقتصاد

حيثصممممدرقرارمجلسالعمداءرقم،ياالقتصممممادوالمصممممارفاإلسممممالميةودرجةالدكتوراهفوالمصممممارفاإلسممممالمية

 المتضمنإنشاءبرنامجالدكتوراهفياالقتصادوالمصارفاإلسالمية.27/8/2001(تاريخ31/2001 

كامللالقتصممماداإلسمممالمي.ويطمحالقسمممميحتضمممنقسمممماالقتصمممادوالمصمممارفاإلسمممالميةكرسممميالشممميخصمممالحعبداهلل

.ابنخبةمميزةمنخبراءاالقتصادوالمصارفاإلسالميةخاللاألعوامالقادمةباستقط



Islamiceco.dept@yu.edu.jo

5512فرعي0096227211111هاتف
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 ال طالوريوس لمرحلة اوس مية والمصاري اناتصاد ليمو الدراسية الخطة

اإلسممالميةيفيكليةالشممريعةوالدراسمماتاإلسممالميةبعدتمنحدرجةالبكالوريوسفيتخصممصياالقتصممادوالمصممارف

إتمامالمتطلباتالتالية:

وتعديالتها2008(لسممممممنة6الشممممممروطالمنصمممممموصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم 

.م1976ام(لع76لصادرةبموجبنظاممنحالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم ا

(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها : متطل اي الجامعـة ون: 

علىالنحوالتالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها متطل اي اج ارية: . 

 المتطلب سابه عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

AL 101 1لغةعربية  3 
 

EI 101 3 مهاراتلغةإنجليزية 
 

PS 102 الوطنيةالتربية  3 
 

MILT 100 3 علومعسكرية 
 

EI 99 إستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية  استدراكي 
 

AL 99 استدراكي–لغةعربية  استدراكي 
 

COMP 99 إستدراكي.–مهاراتحاسوب  استدراكي 
 

 

علىالمجاالتخارجكليتهفيأحد(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن15تخصصلها  اختيارية: متطل ايب. 

النحوالتالي:

 اسو المماق رمت المماق
 عدد الماعاي

 المعتمدة

 المماااي او ما ية

Hum 101 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum102 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 104 3 الفنوالسلوك 

Hum 105 3 إسهاماالردنفيالحضارةاإلنسانية 

Hum 106 3 الثقافاتاإلنسانيةمقدمةفيدراسة 

Hum 107 3 حقوقاإلنسان 

Hum 108 3 مهاراتالتفكير 

HUM110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية 

 المماااي العلمية

Sci 101 3 البيئةوالصحةالعامة 

Sci 102 3 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

Sci 103 3 اللياقةالبدنيةللجميع 

Sci 104 3 مهاراتالتواصلالفعال 

Sci 105 3 الطاقةالمتجددة 

Sci 106 3 اإلدارةوتنميةالمجتمع 

Sci 107 3 البحثالعلمي 
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المبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريوسفيتخصصالفقهوأصولهفيكليةالشريعةوالدراساتتطل اي الطليةما:ثا ي 

 -(ساعةمعتمدةكمايلي:24اإلسالمية 

 المتطلب المابه الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق ورامو

108CSI3مهاراتالحاسوب  

110ASL 3 علومالقرآنالكريم  

101FQH 3 المدخلإلىالتشريعاإلسالميومقاصده  

120ASL 3 المدخلإلىالسنةالنبويةوعلومها  

102FQH 3 فقهالطهارةوالصالة  

130 ISS 3 المدخلإلىالدعوةواإلعالماإلسالمي  

200ISS 3 أساليبالبحثومصادرالدراساتاإلسالمية  

111ASL 
عملي(ساعات3التالوةوالحفظ 

 ساعتانعملي(2ساعةنظري،1 
1  

210ASL 
ساعاتعملي(3التالوةوالحفظ 

 ساعتانعملي(2ساعةنظري،1 
1 111ASL 

310ASL 
ساعاتعملي(3التالوةوالحفظ 

 ساعتانعملي(2ساعةنظري،1 
1 210ASL 

 



-يلي:(ساعةمعتمدةوفقما81:متطلباتالقسمويخصصلها ثالًثا

(ساعةمعتمدةعلىالنحوالتالي:69المتطلباتاإلجبارية -أ

 رمت المماق ورامو اسو المماق الماعاي المعتمدة المتطلب المابه

 IEB 121 مبادئاالقتصادوالمصارفاإلسالمية 3 

ECON 101 3 مدخلإسالميإلىالنظريةاالقتصاديةالكلية IEB 221 

ECON 102 3 إسالميإلىالنظريةاالقتصاديةالجزئيةمدخل IEB 222 

IEB 121 3 الفكراالقتصاديوالمصرفيفياإلسالم IEB 223 

 IEB 231 الماليةالعامةفياإلسالم 3 

ECON 101 3 اقتصادياتالنقودفياإلسالم IEB 321 

ECON 101 3 اقتصادياتالزكاةوالوقف IEB 331 

IEB 221 3 والتخطيطفياإلسالمالتنمية IEB 332 

IEB 221 3 االقتصادالدولياإلسالمي IEB 333 

IEB 121

FQH 301 

 IEB 342 العمياتالمصرفيةاإلسالمية 3

FQH 301 3 التمويلواالستثمارفياإلسالم IEB 431 

ACC101

IEB 342 

 IEB 441 محاسبةالمؤسساتالماليةاإلسالمية 3

FQH 301 3 األسواقالماليةوالنقدية IEB 442 

IEB 342 3 الرقابةعلىالمصارفاإلسالمية IEB 445 

FQH 301 3 التأمينوالشركاتاإلسالمية IEB 446 

IEB 431 3 دراسةالجدوىاالقتصاديةمنمنظورإسالمي IEB 432 

 FQH 200 فقهالمعاوضاتوالتوثيقات 3 

FQH 301 والتبرعاتفقهالمشاركات 3 

 ECON 101 مبادئاالقتصادالكلي 3 

 ECON 102 مبادئاالقتصادالجزئي 3 

 ECON 105 مبادئفياالقتصادالرياضي 3 

ACC 101 (1مبادئفيالمحاسبة  3 

اإلحصاءلطلبةاالقتصادواإلدارة 3  STAT107 
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-يختارهاالطالبمنالموادالتالية:(ساعةمعتمدة12 االختياريةالمتطلبات–ب

المتطلب 

 المابه

الماعاي 

 المعتمدة
 اسو المماق

رمت المماق 

 ورامو

 IEB 324 لنقودوالمكاييلواألوزانا 3 

SCI 108 تطبيقاتحاسوبيةفيالماليةاإلسالمية 3 IEB 330

ECON 101  IEB 338 مشكالتاقتصاديةمعاصرةفيالعالماإلسالمي 3

IEB 121  IEB 341 التسويقالمصرفياإلسالمي 3

ECON 102  IEB 430 االقتصاداالجتماعيفياإلسالم 3

IEB 121 إدارةالمخاطرمنمنظورإسالمي 3 IEB 444

FQH 301  IEB 447 التطبيقاتالحديثةفياالقتصاداإلسالمي 3

IEB 342 الهندسةالماليةاإلسالمية 3 IEB 449

  ASL 130 المدخلإلىالعقيدةاإلسالمية 3

فقهالصياموالزكاةوالحج 3  FQH 203

علمأصولالفقه 3  FQH 231

 FQH 436 القواعدالفقهية 3 





 المواد التي يطرح ا اليمو

 رمت المماق ورامو اسو المماق

IEB 121 مبادئاالقتصادوالمصارفاإلسالمية

IEB 211 اقتصاديةإسالميةمعاصرةمعامالت

IEB 220 مبادئاالقتصاداإلسالمي

IEB 221 مدخلإسالميإلىالنظريةاالقتصاديةالكلية

IEB 222 مدخلإسالميإلىالنظريةاالقتصاديةالجزئية

IEB 223 الفكراالقتصاديوالمصرفيفياإلسالم

IEB 231 الماليةالعامةفياإلسالم

IEB 321 اقتصادياتالنقودفياإلسالم

IEB 324 النقودوالمكاييلواألوزان

IEB 330 تطبيقاتحاسوبيةفيالماليةاإلسالمية

IEB 331 اقتصادياتالزكاةوالوقف

IEB 332 التنميةوالتخطيطفياإلسالم

IEB 333 االقتصادالدولياإلسالمي

IEB 338 العالماإلسالميمشكالتاقتصاديةمعاصرةفي

IEB 341 التسويقالمصرفياإلسالمي

IEB 342 العملياتالمصرفيةاإلسالمية

IEB 430 االقتصاداالجتماعيفياإلسالم

IEB 431 التمويلواالستثمارفياإلسالم

IEB 432 دراسةالجدوىاالقتصاديةمنمنظورإسالمي

IEB 441 اإلسالميةمحاسبةالمؤسساتالمالية

IEB 442 األسواقالماليةوالنقديةفياإلسالم

IEB 444 إدارةالمخاطرمنمنظورإسالمي

IEB 445 الرقابةعلىالمصارفاإلسالمية

IEB 446 التأمينوالشركاتاإلسالمية

IEB 447 التطبيقاتالحديثةفياالقتصاداإلسالمي

IEB 449 اإلسالميةالهندسةالمالية
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 اناتصاد والمصاري اوس مية امو عضا  اي ة التدريس تي 

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 alsaad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد محمد احمد السعد

 sabhany@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالجبار حمد عبيد السبهاني

 amousa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالرحمن ابوالبصلعبدالناصر موسى 

 eobadh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ابراهيم عبدالحليم محمود عباده

 zakariya@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك زكريا سالمه عيسى شطناوي

 amer.y@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عامر يوسف محمد العتوم

 adnanr@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عدنان محمد يوسف ربابعة

 e_barakat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عماد رفيق خالد بركات

 m.b.eisa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد محمود النجي بني عيسى

 ahmad.k@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد سليمان محمود خصاونه

 amjad.s@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد امجد سالم قويدر لطايفه

 kulood.t@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد خلود احمد محمود طنش

 shadi.h@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد شادي خليفة محمد االحمد

 abdalla.badarin@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبداهلل محمد خلف البدارين

 m.jarrah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد مفلح فيصل مفلح الجراح

 maysaa.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ميساء منير حسن ملحم

 najeeb.k@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نجيب سمير نجيب خريس

 nesreen@yu.edu.jo ماجستير مدرس نسرين ماجد حسن دحيله
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 اوس مية الدراساي امو

ليضممممتحعجناحيه8/1/2001بتاريخ1/2000الدراسممماتاإلسمممالميةبقرارمجلسالعمداءفيجلسمممتهرقمأنشممماقسمممم

:تخصصاتثالثة

.اإلسالمية:تخصصالتربيةاأوًل

.اإلسالميواإلعالم:تخصصالدعوةاثانًي

.الدراساتاألسرية:تخصصاثالًث

لهذايمنحالقسممممممدرجةاوتطبيًقاوعالمًياوعربًياهذاوجاءفتحهذهالتخصمممممصممممماتالجديدةتلبيةللحاجةالماسمممممةإليهامحلًي

الدراسممماتاألسمممريةوالدعوةواإلعالم،البكالوريوسفيالدراسممماتاإلسمممالميةفيثالثةمسممماراتهي:التربيةاإلسمممالمية

.اإلسالمي.كمايمنحدرجةالماجستيروالدكتوراهفيالتربيةاإلسالمية

 .اماألسرةفياإلسالمومساقمفاهيمإسالميةأساسيةيطرحالقسممساقينضمنمتطلباتالجامعةاالختياريةهمامساقنظ



Islamicstudies.dept@yu.edu.jo

5264فرعي0096227211111هاتف
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  ال طالوريوس لمرحلة اوس مية الدراساي ليمو الدراسية الخطة

فمممميكليممممةالشممممريعةوالدراسمممماتبمسمممماراتهالثالثممممةتمممممنحدرجممممةالبكممممالوريوسفمممميتخصممممصالدراسمممماتاإلسممممالمية

اإلسالميةبعدإتمامالمتطلباتالتالية:

2008(لسممممنة6الشممممروطالمنصمممموصعليهممممافمممميتعليممممماتمممممنحدرجممممةالبكممممالوريوسفمممميجامعممممةاليرممممموكرقممممم 

.م1976(لعام76منحالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم وتعديالتهاالصادرةبموجبنظام

 

(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها : متطل اي الجامعـة ون: 

والممممدعوةواإلعممممالم،تتكممممونالخطممممةالدراسمممميةلبرنممممامجالدراسمممماتاإلسممممالميةبمسمممماراتهالثالثممممة:التربيممممةاإلسممممالمية

منالمتطلباتالتييبينهاالجدولالتالي:،والدراساتاألسرية،اإلسالمي

علىالنحوالتالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها متطل اي اج ارية: . 

 المتطلب سابه عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

AL 101 1لغةعربية  3 
 

EI 101 إنجليزيةمهاراتلغة  3 
 

PS 102 3 التربيةالوطنية 
 

MILT 100 3 علومعسكرية 
 

EI 99 إستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية  استدراكي 
 

AL 99 استدراكي–لغةعربية  استدراكي 
 

COMP 99 إستدراكي.–مهاراتحاسوب  استدراكي 
 

 

علىخارجكليتهفيأحدالمجاالتيختارهاالطالبمن(ساعاتمعتمدة15تخصصلها  اختيارية: متطل ايب. 

 النحوالتالي:

 المعتمدة عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

 المماااي او ما ية

Hum 101 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum102 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 104 3 الفنوالسلوك 

Hum 105 3 اإلنسانيةإسهاماالردنفيالحضارة 

Hum 106 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

Hum 107 3 حقوقاإلنسان 

Hum 108 3 مهاراتالتفكير 

HUM110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية 

 المماااي العلمية

Sci 101 3 البيئةوالصحةالعامة 

Sci 102 3 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

Sci 103 3 اللياقةالبدنيةللجميع 

Sci 104 3 مهاراتالتواصلالفعال 

Sci 105 3 الطاقةالمتجددة 

Sci 106 3 اإلدارةوتنميةالمجتمع 

Sci 107 3 البحثالعلمي 
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المبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريوسفيتخصصالفقهوأصولهفيكليةالشريعةوالدراساتتطل اي الطليةما:ثا ي 

 (ساعةمعتمدةكمايلي:24اإلسالمية 

 المتطلب المابه الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق ورامو

108CSI3مهاراتالحاسوب  

110ASL 3 علومالقرآنالكريم  

101FQH 3 المدخلإلىالتشريعاإلسالميومقاصده  

120ASL 3 المدخلإلىالسنةالنبويةوعلومها  

102FQH 3 فقهالطهارةوالصالة  

130 ISS 3 المدخلإلىالدعوةواإلعالماإلسالمي  

200ISS 3 أساليبالبحثومصادرالدراساتاإلسالمية  

111ASL  عملي(ساعات3التالوةوالحفظ

 ساعتانعملي(2ساعةنظري،1 

1  

210ASL  ساعاتعملي(3التالوةوالحفظ

 ساعتانعملي(2ساعةنظري،1 

1 111ASL 

310ASL  ساعاتعملي(3التالوةوالحفظ

 ساعتانعملي(2ساعةنظري،1 

1 210ASL 

 

 -اآلتي:( ساعة معتمدة علر النحو 81: متطل اي التخصص ويخصص ل ا )ثالو ا

 (ساعةمعتمدة.48للتخصص المشتركةالمتطلباتاإلجبارية .1

(ساعةمعتمدة.21المتطلباتاإلجباريةللمسار  .2

 .(ساعةمعتمدة12المتطلباتاالختياريةللتخصصويخصصلها  .3

 ( ساعة معتمدة:48للتخصص )المشتركة المتطل اي اوج ارية  .1

اسو المماق             الماعاي المعتمدة  رمت المماق ورامو 

ISS 111 المدخلإلىالتربيةاإلسالمية 3  

 FQH  203 فقهالصياموالزكاةوالحج 3

ASL 121 السيرةالنبويةوإعمالالخلفاءالراشدين 3  

ASL 130 المدخلإلىالعقيدةاإلسالمية 3  

 FQH  231 علمأصولالفقه 3

األسريفياإلسالماإلرشاد 3  ISS 222  

ISS 231 اإلعالمالدعوي 3  

ISS 232 قواعدالدعوةوفنونها 3  

ISS 304 حاضرالعالماإلسالمي 3  

ISS 310 المضامينالتربويةفيالكتابوالسنة 3  

ISS 312 البحثالميدانيفيالدراساتاإلسالمية 3  

ISS 316 أساليبتدريسالعلومالشرعية 3  

ISS 322 األسرةوالتحدياتالمعاصرة 3  

ISS 323 التأهيلاألسريفياإلسالم 3  

عامالتاقتصاديةإسالميةمعاصرةم 3  IEB  211 

ISS 404 علماالجتماعاإلسالمي 3  
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 للممار: المتطل اي اوج ارية .2

 معتمدة:( ساعة 21) لممار التربية اوس ميةالمتطل اي اوج ارية  . 

اسو المماق             الماعاي المعتمدة  رمت المماق ورامو 

ISS 210 تربيةاألوالدفياإلسالم 3  

ISS 213 مؤسساتالتربيةاإلسالمية 3  

 FQH  211 فقهاألحوالالشخصية 3

ISS 410 علمالنفسالتربويمنمنظورإسالمي 3  

اإلسالميةمبادئوقيمالتربية 3  ISS 413  

ISS 412 مناهجالتربيةاإلسالمية 3  

ISS 741 المعلموالمتعلمفيالتربيةاإلسالمية 3  

 

 

 ( ساعة معتمدة:21) لممار الدعوة واوع م اوس ميالمتطل اي اوج ارية  ب.

اسو المماق             الماعاي المعتمدة  رمت المماق ورامو 

الدعاةإعداد 3  ISS 230  

ISS 331 وسائلاالتصالالحديثة 3  

ISS 335 الخطابةوالوعظ 3  

ISS 430 إنتاجالبرامجالدينية 3  

اإلسالمفياإلعالمالغربي 3  ISS 431  

ISS 434 تحريرالمواداإلعالميةالدينية 3  

نظرياتالتأثيراإلعالميللبرامجالدينية 3  ISS 436  

 

 ( ساعة معتمدة:21. المتطل اي اوج ارية لممار الدراساي ا سرية )ج

اسو المماق             الماعاي المعتمدة  رمت المماق ورامو 

ISS 210 تربيةاألوالدفياإلسالم 3  

ISS 220 أحكامالبيعالمسلموآدابه 3  

فقهاألحوالالشخصية 3  FQH  211 

ISS 420 دراساتتربويةفيآياتوأحاديثاألسرة 3  

علمالنفسالتربويمنمنظورإسالمي 3  ISS 104  

ISS 424 العالقاتاألسريةفياإلسالم 3  

ISS 425 مراحلالنموفيالتربيةاإلسالمية 3  

 



(ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنأحدالمجاالتالتالية:12ويخصصلها المتطل اي انختيارية  -3

 ( ساعاي معتمدة:3مماااي اختيارية  تي مجال  التربية اٍوس مية  ) . 

 رمت المماق ورامو اسو المماق الماعاي المعتمدة

ISS 414 إدارةالذاتفيالتربيةاإلسالمية 3  

السلوكفيالتربيةاإلسالميةتعديل 3  ISS 415  

ISS 641 التعليماإلسالميفياألردن 3  
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 ( ساعاي معتمدة:3مماااي اختيارية تي الدعوة واوع م اٍوس مي ) .ب

 رمت المماق ورامو اسو المماق الماعاي المعتمدة

ISS 132 أخالقالدعاةوآدابهم 3  

*الخطابةوالوعظ 3  ISS 335  

ISS 236 مناهجدعويةمعاصرة 3  

ISS 437 تحليلالبرامجالدينيةونقدها 3  


:لغيرطلبةمسارالدعوةواإلعالماإلسالمي.الخطابةوالوعظ*



 ( ساعاي معتمدة:3مماااي اختيارية تي مجال الدراساي ا سرية ) .ج

 رمت المماق ورامو اسو المماق الماعاي المعتمدة

التربيةاإلسالميةمراحلالنموفي 3  ISS 425  

ISS 426 الطفولةفياإلسالم 3  

 ISS 433 نصوصمنالدراساتاإلسالميةباالنجليزية 3

:لغيرطلبةمسارالدراساتاألسرية.مراحلالنموفيالتربيةاإلسالمية*



 ( ساعاي معتمدة:3) و الطلية اليمو من خارج مماااي اختيارية  .د

المعتمدةالماعاي   رمت المماق ورامو اسو المماق 

(1القواعداللغويةفيأصولالفقه  3  FQH  130 

 FQH  311 أحكامالتركاتوالمواريث 3

 ASL  211 تفسيرالقرآنبالمعقول 3

 RTV111 مبادئاإلذاعةوالتلفزيون 3

 

 

الدراساي  اوس مية المماااي التي يطرح ا امو  

المعتمدةالماعاي   رمت المماق ورامو اسو المماق 

ISS 111 المدخلإلىالتربيةاإلسالمية 3  

ISS 130 المدخلإلىالدعوةواإلعالماإلسالمي 3  

ISS 132 أخالقالدعاةوآدابهم 3  

ISS 200 أساليبالبحثومصادرالدراساتاإلسالمية 3  

ISS 210 تربيةاألوالدفياإلسالم 3  

ISS 213 مؤسساتالتربيةاإلسالمية 3  

ISS 220 أحكامالبيعالمسلموآدابه 3  

ISS 222 اإلرشاداألسريفياإلسالم 3  

ISS 230 إعدادالدعاة 3  

ISS 231 اإلعالمالدعوي 3  

ISS 232 قواعدالدعوةوفنونها 3  

ISS 236 مناهجدعويةمعاصرة 3  

اإلسالميحاضرالعالم 3  ISS 304  

ISS 310 المضامينالتربويةفيالكتابوالسنة 3  
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المعتمدةالماعاي   رمت المماق ورامو اسو المماق 

ISS 312 البحثالميدانيفيالدراساتاإلسالمية 3  

ISS 316 أساليبتدريسالعلومالشرعية 3  

ISS 322 األسرةوالتحدياتالمعاصرة 3  

ISS 323 التأهيلاألسريفياإلسالم 3  

الحديثةوسائلاالتصال 3  ISS 331  

ISS 335 الخطابةوالوعظ 3  

ISS 440 علماالجتماعاإلسالمي 3  

ISS 410 علمالنفسالتربويمنمنظورإسالمي 3  

ISS 412 مناهجالتربيةاإلسالمية 3  

ISS 413 مبادئوقيمالتربيةاإلسالمية 3  

ISS المعلموالمتعلمفيالتربيةاإلسالمية 3 741  

ISS 414 إدارةالذاتفيالتربيةاإلسالمية 3  

ISS 415 تعديلالسلوكفيالتربيةاإلسالمية 3  

ISS 641 التعليماإلسالميفياألردن 3  

ISS 420 دراساتتربويةفيآياتوأحاديثاألسرة 3  

ISS 424 العالقاتاألسريةفياإلسالم 3  

اإلسالميةمراحلالنموفيالتربية 3  ISS 425  

ISS 426 الطفولةفياإلسالم 3  

ISS 430 إنتاجالبرامجالدينية 3  

ISS 431 اإلسالمفياإلعالمالغربي 3  

 ISS 433 نصوصمنالدراساتاإلسالميةباالنجليزية 3

ISS 434 تحريرالمواداإلعالميةالدينية 3  

ISS 435 أساليبالحواروأدبالخالف 3  

ISS 436 نظرياتالتأثيراإلعالميللبرامجالدينية 3  

ISS 437 تحليلالبرامجالدينيةونقدها 3  
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 الدراساي اوس مية امو عضا  اي ة التدريس تي 

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 matalqa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ أحالم محمود علي مطالقه

 sameera.rf@yu.edu.jo دكتوراه استاذ سميره عبداهلل سليمان الرفاعي

 khatatbeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عدنان مصطفى ابراهيم خطاطبه

 emad_sh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عماد عبداهلل محمد الشريفين

 ibrahim.k@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ابراهيم خلف سليمان الخالدي

 dahmadb@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمدضياءالدين حسين محمد الحسن

 asma.bniyonis@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك اسماء عبدالمطلب حسين بني يونس

 insherah.a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك انشراح احمد توفيق اليبرودي

 a.lababneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عايش علي محمد لبابنه

 mohammad.r@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد احمد حسن ربابعه

 Walid_m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك وليد احمد علي مساعده

 shboul@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد اسماء خليفه حامد الشبول

 tasnemnuh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد تسنيم نورالدين فالح المهيدات

 hanan.b@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد حنان علي حسين بدور

 raedh.nuseirat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رائده خالد حمد نصيرات

 mohammed.t@yu.edu.jo دكتوراه مساعداستاذ  محمد جابر احمد ثلجي

 refai@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نادر صدقي محمد رفاعي

 naheel.saleh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نهيل علي حسن صالح

 hyefa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد هيفاء فياض وراد فوارس

 rzan_m@yu.edu.jo بكالوريوس تدريسمساعد  رزان زين الدين فالح مهيدات
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 العلمي وال حث اوس مية للدراساي بااا ا كرسي

فيكليةالشممممريعةوالدراسممممات19/9/2011أنشمممماكرسمممميباهانجللدراسمممماتاإلسممممالميةوالبحثالعلميبتاريخ

اإلسالميةفيجامعةاليرموكويهدفإلىتحقيقمايلي:

 اإلسالميةوالمصارفاإلسالميةوالتمويلوفيالدراساتالماليزيةوالشرقاألقصى.إجراءبحوثفيالتربية .1

 إجراءدراساتمترجمةمنوإلىاللغةالعربيةبحيثتشملالماليزيةواللغاتاألخرى. .2

سية .3 سيةوتنظيمالمؤتمراتوالحلقاتالدرا صولعلىتمويلخارجيلألبحاثالعلميةوالمنحالدرا سعيإلىالح ال

 متعلقةبالحضارةاإلسالمية.ال

 تبادلالزياراتبينأعضاءهيئةالتدريسوالطلبةفيماليزياواألردنللنهوضبأهدافالكرسي. .4

 تقديمدوراتفيالجامعةبشأنالموضوعاتالتييهدفإليهاالكرسي. .5

 تعريفالطلبةالماليزيينواألردنيينبأهدافالكرسيومهامه. .6

إنشمماءبرنامجتثقيفيتوعويفيمجاالتالتعليمالعاليوالعملالمصممرفيوالدراسمماتالماليزيةوالشممرقاألقصممى .7

علىالصعيدالمحليبالتعاونمعخبراءفيهذهالمجالت.

 
 اوس مي ل اتصاد كامل ع داهلل بال  الشيخ كرسي

في8/4/1990الموافق1410رمضممان12أنشمماكرسمميالشمميخصممالحعبداهللكامللالقتصمماداإلسممالميبتاريخ

علميالوعميدالبحثامقرًراجامعةاليرموكيشممممممكلمجلسالكرسمممممميمنرئيسالجامعهوعميدكليةالشممممممريعةعضمممممموً

واحدمنذوياالختصاصيعينهرئيسالجامعهمنخارجالجامعهوالدراساتالعلياوصاحبالكرسيأومنينيبهوعضو

لمدةثالثسممنواتومنمهامالمجلسوضممعالسممياسممهالعامهللكرسمميوفقأنظمةالجامعهوتعليماتهاواإلشممرافعلىأموال

الكرسيوتنميتهاوضبطنفقاتها.
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 الرياضية التربية كلية

اثمأصممبحعقسمممً،حيثكانعتتبعلكليةاآلدابوالعلوماإلنسممانيةواالجتماعية1981أنشممئعدائرةالتربيةالرياضمميةعام

لرسمممممالةالجامعةولتحقيقأهدافالتعليمالعاليفيالمملكةاواسمممممتكماًل،1988منأقسمممممامكليةالتربيةوالفنونعاماأكاديمًي

بتحويلالقسممممإلىكليةالتربيةالرياضمممية.وتضمممم19/2/1993األردنيةالهاشمممميةصمممدرقرارمجلسالتعليمالعاليبتاريخ

 وقسمعلومالرياضة.قسمالتربيةالبدنيةداريينهما:إقسميناحالًيالكلية

وبرنامجماجستير،تطرحالكليةبرنامجينلدرجةالماجستيرهمابرنامجماجستيرالتربيةالبدنيةبمسارينالرسالةوالشامل

الرسالةوالشامل.اارينأيًضآخرفيعلومالرياضةبمس

تهدفكليةالتربيةالرياضيةإلىإعدادمدرسينمؤهلينمنالجنسينلتغطيةحاجةالمدارسوالمؤسساتالتربويةوالقوات

ببرامجالتربيةالرياضمميةاخاصمًماكماتوليالكليةاهتماًم،المسمملحةاألردنيةواألنديةوالمراكزالرياضمميةوقطاعاتالشممباب

.الخاصةبالمعوقين
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 الرياضة علوم امو

يطرحالقسمممممبرنامجماجسممممتيرفيعلوم،1995/1996تمإنشمممماءالقسممممممعإعادةهيكلةأقسممممامالكليةفيالعامالدراسممممي

.الرياضة/تخصصعلومالحركةبمساريالرسالةواالمتحانالشامل

يسمممماهمأعضمممماءهيئةالتدريسفيالقسمممممفينمووتطورالحركةالرياضمممميةاألردنيةمنخاللعملهمالتطوعيفياألندية

األو اللجنمممة عن المنبثقمممة الفرعيمممة واللجمممان األردنيمممة األردنيمممةالريممماضممممممميمممة للشمممممممبمممابلمبيمممة األعلى  .والمجلس

كمايقومأعضممماءهيئةالتدريسفيالقسممممبإلقاء،ينظمالقسممممندواتومحاضمممراتفيمجالعلومالرياضمممةداخلالجامعة

محاضممممراتعامةفيالمدراسواألنديةاألردنيةفيمجاالتالتربيةالرياضمممميةبشممممكلعامومجاالتعلومالرياضممممةعلى

 .األخص

،ويوجدفيالقسممممممختبرات الميكانيكاالحيوية،شممماركأعضممماءهيئةالتدريسفيالمؤتمراتالعلميةفيالوطنالعربيوي

 ((.مختبرالعالجالطبيعيومركزقمةاألداء اإلعدادالنفسيللرياضيين،مختبرفسيولوجياالنشاطالبدني
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 امـو علـوم الرياضة عضا  اي ة التدريس تي 

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 ahmed.bataineh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد سالم بركات بطاينة

 husruz@yu.edu.jo دكتوراه استاذ حسين حسن مصطفى ابوالرز

 AlKurdi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ زياد درويش مصطفى الكردى

 Hatamleh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مازن رزق صالح حتامله

 rawashdeh_moh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد احمد حسن رواشدة

 Al-Aly@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد محمود سليمان العلى

 khalid.z@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك خالد محمود سالمه الزيود

 mohammadm@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك 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

 rashad.alzoubi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رشاد طارق احمد الزعبي

 raalhorani@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رمزي احمد مجلي الحوراني

 samir.qasim@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد سمير حسن مصطفى قاسم

 Ghada@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد غاده محمد كمال الخصاونه

 mariam.a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد مريم احمد عبداهلل ابوعليم

 nehad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نهاد محمد طعمه مخادمه

 Basma@yu.edu.jo ماجستير مدرس الغزاوىبسمه احمد عبد 

 g.obidat@yu.edu.jo ماجستير مدرس غيد مندوب سالمه عبيدات

 m.hawari@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد محمود فياض الحوري

 wasimz@yu.edu.jo ماجستير مدرس وسيم يوسف احمد زيدان

 walidmha@yu.edu.jo ماجستير مدرس وليد محمود حسين صبابحة

 alali2000@yu.edu.jo بكالوريوس مساعد تدريس احمد محمد العائد العلى
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 ال د ية التربية امو

تحعمسممممىقسممممالتدريب1995/1996إنشممماءالقسمممممعإعادةهيكلةأقسمممامكليةالتربيةالرياضممميةفيالعامالدراسممميتّم

يطرحالقسمبرنامجماجستيرفي،2003وجرىتعديلاسمالقسمإلىقسمالتربيةالبدنيةوذلكفيعام،واأللعابالرياضية

يطرحالقسمممالمسمماقاتالعمليةلطلبةالبكالوريوسومسمماقاتاالدارةفيالتربيةو،البدنيةبمسمماريالرسممالةوالشمماملالتربية

 .الرياضممممميةواسممممماليبالتدريسوالمناهجفيالتربيةالرياضممممميةوالتدريبالرياضممممميلأللعابالجماعيةوالفرديةوالتربوية

االستشاراتالرياضيةفيمجالالتدريبوكذلكتقديم،ويساهمأعضاءهيئةالتدريسفيتدريباألنديةالرياضيةاألردنية 

وكذلكيسمممماهمأعضمممماءهيئةالتدريسفيالقسمممممفينمووتطور،وإدارةالنشمممماطاتالرياضمممميةوتحكيماأللعابالرياضممممية

الحركةالرياضممميةاألردنيةفياألنديةالرياضممميةاألردنيةواالتحاداتالرياضممميةاألردنيةالمختلفةواللجانالفرعيةالمنبثقة

.عناللجنةاألولمبيةاألردنيةوالمجلساألعلىللشباب

كماينظمالقسمممم،يشممماركأعضممماءهيئةالتدريسفيالمؤتمراتوالندواتالعلميةالتيتعقدفيمختلفأنحاءالوطنالعربي

األلعاببطلبةالكليةفيمختلفةكماينظمبطوالترياضممميةخاصممم،دوراتتحكيموتدريبفيمختلفاأللعابالرياضمممية

 .زالرياضيةبهدفتنشيطهموتشجيعهمعلىاإلبداعوالتمّي
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 ال د ية عضا  اي ة التدريس تي امو التربية 

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 ahmad.okor@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد امين محمد عكور

 Alwedyan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ حسن محمود علي الوديان

 rateb@yu.edu.jo دكتوراه استاذ راتب محمد علي الداود

 Al-Momani@yu.edu.jo دكتوراه استاذ زياد على عكاشه المومنى

 Makadmeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالكريم حسن محمد مخادمة

 prof_alideiry@yu.edu.jo دكتوراه استاذ علي محمود عبداهلل الديري

 khasawneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ كمال محمد كمال الخصاونة

 abualkishek@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد علي احمد ابوالكشك

 Nart@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نارت عارف ابراهيم شوكه

 Shamrokh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نبيل محمد شمروخ حسن

 wrabadi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ وصال جريس اسعد الربضي

 Mardiny@yu.edu.jo دكتوراه استاذ وليد هاشم خيرو الماردينى

 ahmad.essa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمد عبدالسالم عبد عيسى

 ghassab@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك اسماعيل غصاب اسماعيل محمود

 muhammadkba@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد خلف سالم ذيابات

 M_diabat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد سالم فالح ذيابات

 zeyadfz@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد زياد فالح حمد الزيود

 s.telfah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد شافع سليمان سالم طلفاح

 m.maqableh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد عادل محمود مقابلة

 nizar.m@yu.edu.jo دكتوراه مساعداستاذ  نزار محمدخير فالح الويسي

 Nedal_MMB@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نضال مصطفى محمد بني سعيد

 amal.alzoubi@yu.edu.jo ماجستير استاذ مساعد امال سليمان صالح الزعبي

 basam.m@yu.edu.jo ماجستير مدرس بسام محمد عايد الخليفه

 somaya@yu.edu.jo ماجستير مدرس سميه محمد حموده اخويلة

 anan.b@yu.edu.jo ماجستير مدرس عنان حسين حامد بني هاني

 yaser.t@yu.edu.jo ماجستير مدرس ياسر محمد علي طلفاح

 yhaddad@yu.edu.jo ماجستير مدرس يزن سمير ساير حداد
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 الرياضيــة التربيــة كلـــية تــي ال طــالوريوس لدرجــة الدراســية الخطـة

الخطةالدراسمميةالتيتؤديالىدرجةالبكالوريوسفيكليةالتربيةالرياضمميةفيجامعةاليرموكوالصممادرةوفقتعليمات

الصمممادرةبموجبنظاممنحالدرجاتالعلميةوتعديالتها1991(لسمممنة2منحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم 

.2003لسنة118ليرموكرقموالشهاداتفيجامعةا

-تطرحكليةالتربيةالرياضيةالخطةالدراسيةالتيتؤديالىدرجةالبكالوريوسفيقسمي: .1

 امو علوم الرياضة. •

 امو التربية ال د ية. •

انالخطةمشتركةلكالالقسمين.اعلًم**

(ساعة132البكالوريوسفيكليةالتربيةالرياضيةهو الحداالدنىللساعاتالمعتمدةالمطلوبةللحصولعلىدرجة .2

 معتمدة.

 تشملالخطةالدراسيةالمتطلباتالتالية: .3

 انختياريــة اوج اريــة عدد الماعاي المتطــل اي

271215متطلباتجامعـة

21210متطلباتكلــية

84786متطلباتقسمالتخصص

13211121المجمــوع



 ُتمنحدرجةالبكالوريوسفيكليةالتربيةالرياضيةبعدإتمامالمتطلباتاآلتيـة:

(ساعةمعتمدة.27متطلباتالجامعةالمبينةفيالتعليماتالمذكورةويخصصلها  ▪

 (ساعةمعتمدة.21متطلباتالكليةاالجباريةويخصصلها  ▪

معتمدة.(ساعة78متطلباتاالجباريةللتخصصويخصصلها ال ▪

 (ساعاتمعتمدة.6متطلباتاالختياريةللتخصصويخصصلها تل ▪
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(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها : متطل اي الجامعـة .1

علىالنحوالتالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها متطل اي اج ارية: . 

 المتطلب سابه عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

AL 101 1لغةعربية  3  

EI 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EI 99 إستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية   استدراكي 

AL 99 استدراكي–لغةعربية   استدراكي 

COMP 99 إستدراكي.–مهاراتحاسوب   استدراكي 

 

والتدخل،المقـررةللتخرجوتعطىنتـائجهـذاالمسـاقعلىأساسالنجاحوالرسـوب*يحسبضمنالساعاتالمعتمدة

ويعفىمندراستهخريجوالكليةالعسكريةالملكيةومدرسةالمرشحينوالمعاهد،نتائجـهفيحسابالمعـدلالتراكمي

،ابديًلا(مساًق376االردنالحديثتخالمعادلـةلهافياألردنويجـوزللطلبةريراألردنيينأنيدرسـوامساق تاريخ

وفيهذهالحالةتدخلعالمةهذاالمساقفيحسابالمعدلالتراكميللطالب.

ويعفىمندراسةهذاالمساقمنيحملالرخصـة،**تحكمدراسةهذاالمساقتعليماتخاصةبامتحانمستوىالحاسوب

(.ICDLالدوليةفيقيادةالحاسوب 



علىخارجكليتهفيأحدالمجاالت(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن15تخصصلها  اختيارية: متطل ايب. 

 النحوالتالي:

 المعتمدة عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

 او ما يةالمماااي 

Hum 101 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum102 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 3 اإلسالمفكروحضارة 

Hum 104 3 الفنوالسلوك 

Hum 105 3 إسهاماالردنفيالحضارةاإلنسانية 

Hum 106 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

Hum 107 3 حقوقاإلنسان 

Hum 108 3 مهاراتالتفكير 

Hum109 3 النظماالسالمية 

Hum110 3الثقافةالسياحيةوالفنادقفياألردن 

 المماااي العلمية

Sci 101 3 البيئةوالصحةالعامة 

Sci 102 3 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

Sci 104 3 مهاراتالتواصلالفعال 

Sci 105 3 الطاقةالمتجددة 

Sci 106 3 اإلدارةوتنميةالمجتمع 

Sci 107 3 البحثالعلمي 
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.(ساعةمعتمدة21يخصصلها  متطل اي الطلية انج ارية: .2

 متطلب سابه عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

Sci108 3مهاراتالحاسوب

PE1033اإلعدادواللياقةالبدنية 

PE1063التمريناتالبدنية 

PE1543االجتماعالرياضيعلم 

PE1873التشريحالوظيفي 

PE2523مبادئعلمالنفسالرياضي 

PE2623استراتيجياتتدريسالتربيةالرياضية PE106

     

.(ساعةمعتمدة78ويخصصلها المتطل اي انج ارية للتخصص: .  : متطل اي التخصص .3

 اسو المماق رمت المماق
عددالماعاي 

 المعتمدة
 متطلب سابه

PE1163تعليمألعابالقوى

PE1413تعليمكرةالقدم 

PE1423تعليمكرةالطائرة 

PE1753فيالرياضةالتربيةالصحية 

PE1763اإلصاباتالرياضيةوإسعافها 

PE212 3تعليمالجمباز 

PE2163تدريبألعابالقوى PE116 

PE2183السباحةتعليم 

PE2343تعليموتدريبالعابالمضرب 

PE2413تدريبكرةالقدم PE141

PE2423تدريبالكرةالطائرة PE142

PE2433تعليمكرةالسلة 

PE2443تعليمكرةاليد 

PE2713التربيةالرياضيةالخاصة 

PE2873فسيولوجياالنشاطالبدني PE187

PE2893والتقويمفيالتربيةالرياضيةالقياس 

PE312 3تدريبالجمباز PE212

PE3183تدريبالسباحة PE218

PE3433تدريبكرةالسلة PE243

PE3443تدريبكرةاليد PE244

PE3633مبادئالتدريبالرياضي 

PE3833علمالحركةوالميكانيكاالحيوية PE287 

PE4573والتنظيمفيالتربيةالرياضيةاإلدارة 

PE4613مناهجالتربيةالرياضية 

PE4623التدريبالعمليفيالتربيةالرياضية 

أنهىالطالببنجاح

(ساعاتمعتمدة99 

PE262 

PE4633مشروعالتخرج 
أنهىالطالببنجاح

(ساعةمعتمدة99 
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.(ساعاتمعتمدة6يختارمنهاالطالب  للتخصص:المتطل اي انختيارية  ب.         

 اسو المماق رمت المماق
عدد الماعاي 

 المعتمدة
 متطلب سابه

PE2083تعليموتدريباأللعابالصغيرة 

PE316 3 التخصصفيألعابالقوى PE216 

PE3233ألعابالدفاععنالنفسوتدريبتعليم 

PE352 3التعلموالتطورالحركي PE252

PE389 3 البحثالعلميواإلحصاءفيالتربيةالرياضية  

PE4073التدريبالبدنيباألثقالواألجهزة 

PE418 3 التخصصفيالسباحة PE318 
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 ونـــاليا  ةـــكلي

ولقدجاء،بكليةاالقتصمممادوالعلوماإلداريةالقسممممالقانونالذيكانملحًقاوهيتعتبرامتداًد1999أنشمممئعكليةالقانونعام

ألنموضوعاتالقانونهيذاتطبيعةخاصةتستدعيأنتكونضمنكليةقائمةاتحويلقسمالقانونإلىكليةمستقلةنظًر

التأمينوالتحكيمالتجاريالدوليوحقوقمعالمستجداتفيمجاالتعقوداكماأنتحويلالقسمإلىكليةجاءمنسجًم،بذاتها

الملكيةالفكريةوالقانونالجنائيالدوليوعقودالتجارةالدوليةوالحلولالبديلةلفضالنزاعاتوإدارةالمحاكموبمايسمممممممح

وقدتمتحديثالخطةالدراسممممميةللكليةلتواكبهذه،بتعميقمعرفةالطالبفيهذهالموضممممموعاتالقانونيةالمتخصمممممصمممممة

 .المستجدات

بناءشبكةواسعةمنالعالقاتمعنظيراتهامنكلياتالقانونداخلاألردنوالعالمالعربي-بعدإنشائها-واستطاععالكلية

كماوتنشمممممطفيبناءعالقاتمتميزةمعالهيئاتالمهنيةوالمحاكمداخلاألردنوخارجه.،والدولاألجنبيةعلىحدسمممممواء

كماتسمممعىإلىنشمممرالمعرفةالقانونية،لىتخريجطلبًةمؤهلينقادرينعلىمواجهةالمسمممتقبلباقتداروتسمممعىالكليةجادًةإ

وإبداءاآلراءالقانونيةوالتعليقعلىأحكامالمحاكم،وإثراءالحركةالفقهيةمنخاللنشممممممراألبحاثوالمؤلفاتالقانونية

مناسممممبةلمايثارمنقضمممماياقانونية.وفيمجالخدمةالمجتمعفإنالكليةواقتراحالحلولالقانونيةال،والتشممممريعاتالقانونية

تتجاوبمعكلمايطلبمنهامنخاللالمساهمةفيإلقاءالمحاضراتالقانونيةوالمشاركةفيالندواتوتقديماالقتراحات

وتمنح،وقسمممالقانونالخاص،ونالعامللجهاتالتيتطلبهافيمجاالتالقانونالمختلفة.تضمممالكليةقسمممينهما:قسمممالقان

قانون كالوريوسفيال جةالب جاري،در قانونالت ماجسممممممتيرفيال جةال ماتمنحدر مدني،ك قانونال قانوناإلداري،وال وال

 .بمساريهالرسالةوالشاملبمايعززمعرفةالخريجينلمواكبةالمستجداتفيفروعالقانونالمختلفة

 

https://lawfaculty.yu.edu.jo 

law.fac@yu.edu.jo 

 4201فرعي0096227211111هاتف:



 ا امام ا كاديمية

قسمالقانونالخاص •

قسمالقانونالعام •
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 الخاص اليا ون امو

موضمموعاتهالتييطرحهافيالقانونيعدقسمممالقانونالخاصكأحداألقسممامالرئيسممةفيكليةالقانونبسممببتنوعوشمممول

يقومونبتدريسموادالقانون،زةويضممممممالقسممممممأسممممماتذةذووخبرةعاليةومعرفةمتميّ،التجاريوالمدنيوالدوليالخاص

 الماجسممممتير(فيالقانونالخاصالمطروحةفيالخطةالدراسمممميةلمرحلةالبكالوريوسفيالقانونولطلبةالدراسمممماتالعليا

فقدسممعىالقسمممواليزالإلى،منقاعدةتطويرشممخصمميةالطلبةوتوسمميعآفاقهماوانطالًق،الذييشممرفعليهالقسمممالتجاري

عقدالدوراتوالندواتالمختلفةللطلبةوإحضمممممممارمحاضممممممرينمنمختلفدولالعالمإلعطاءالمحاضممممممراتالمنهجية

 والالمنهجيةالمتعلقةبموضوعاتالقانونالخاصالمختلفة.



Privatelaw.dept@yu.edu.jo

 4312فرعي0096227211111هاتف:
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  عضا  اي ة التدريس تي امو اليا ون الخاص

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 aymanmasadeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ايمن خالد عبدالكريم مساعده

 dr_daradkehlafi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ الفي محمد موسى درادكة

 yusuf@yu.edu.jo دكتوراه استاذ يوسف محمد قاسم عبيدات

 aladin@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عالء الدين عبداهلل فواز الخصاونه

 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 محمد حسين سليمان بشايره

 mk.adwan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد خير محمود عبدالقادر العدوان

 Mahakhasawneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبدالرحمن خصاونهمها يوسف 

 naieem.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك نعيم علي محمد العتوم

 ibraheemo@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ابراهيم محمد يوسف عبيدات

 kh.saleem@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد سليم سمير سليم خصاونه

 a.alfadel@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبدالسالم علي محمد الفضل

 adnan.alomar@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عدنان صالح محمد العمر

 alaa.mistarehi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عالء وصفي محمد المستريحي

 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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 العام اليا ون امو

بتدريسموضممموعاتالقانونحدأقسمممامكليةالقانونفيجامعةاليرموك.ويختصهذاالقسممممأقسممممالقانونالعامهو

الدسممممتوريواإلداريوالماليوالجنائيوالدوليفيبعديهاالنظريوالتطبيقيمعالتركيزوبشممممكلخاصعلىالتشممممريعات

زةمنأعضمماءكمايمنحدرجةالماجسممتيرفيالقانوناإلداري.ويضمممالقسمممنخبةمتمّي،األردنيةالناظمةلهذهالموضمموعات

لينعلىأعلىشهاداتالدراساتالعليامنمختلفدولالعالم.هيئةالتدريسالحاص

 



Publiclaw.dept@yu.edu.jo

4212فرعي0096227211111هاتف:

 

 

 

  عضا  اي ة التدريس تي امو اليا ون العام

 اإللكترونيالبري   المؤهل العلمي الرتبة االسم

 I.shawabkeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ابراهيم كامل مفلح الشوابكه

 zbaidi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خالد لفته شاكر الزبيدي

 S.ragad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ صالح سعود محمد الرقاد

 Makableh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عقل يوسف مصطفى مقابلة

 K.kashakeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ كريم يوسف احمد كشاكش

 Alqudah-m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مؤيد محمد علي القضاه

 ahmedd@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمد عارف ربيع الضالعين

 diala@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك دياال علي احمد الطعاني

 safaa.s@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك صفاء محمود رستم السويلميين

 mzeitoun@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك مأمون محمدسعيد ابراهيم أبوزيتون

 ahmad.zaqibh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد عقيل محمد الزقيبه

 a.ehjelah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبداهلل محمد خنجر احجيله

 nisrein.udwan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نسرين فتحي حسين عدوان

 maabrehmohammed@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد حسني احمد معابره
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 اليا ون كلية تي ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

فيجامعةاليرموكوالصممادرةوفقتعليماتمنحدرجةالقانونالخطةالدراسمميةالتيتؤديالىدرجةالبكالوريوسفيكلية

الصممادرةبموجبنظاممنحالدرجاتالعلميةوالشممهاداتوتعديالتها1991(لسممنة2البكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم 

.2003لسنة118فيجامعةاليرموكرقم

-الخطةالدراسيةالتيتؤديالىدرجةالبكالوريوسفيقسمي:القانونتطرحكلية .1

 .اليا ون العامامو  •

 .اليا ون الخاصامو  •

علًماانالخطةمشتركةلكالالقسمين.**

 (ساعةمعتمدة.141هو القانونالحداالدنىللساعاتالمعتمدةالمطلوبةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيكلية .2

 تشملالخطةالدراسيةالمتطلباتالتالية: .3

 انختياريــة اوج اريــة عدد الماعاي المتطــل اي

271215متطلباتجامعـة

27270متطلباتكلــية

938112التخصصمتطلباتقسم

14712027المجمــوع



 .ساعة معتمدة  27متطل اي الجامعة:  :ااول 

موزعةكالتالي:،ساعةمعتمدة12يخصصلهامتطل اي جامعة إج ارية:أ.

 المتطلب المابه عدد الماعاي اسو المماق الراو رمت المماق

AL 101 13لغةعربية

EI101 3مهاراتلغةانجليزية

PS 102 3التربيةالوطنية

MILT 100 3علومعسكرية

EL 099 )استدراكيمهاراتلغةانجليزية استدراكي

AL 099 )استدراكيلغةعربية استدراكي

COMP 099 )استدراكيمهاراتحاسوب استدراكي



 جامعة اختيارية:ب. متطل اي 

منالمساقاتالتاليةالتييطرحهاقسمالمساقاتالخدميةساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنخارجكليته15يخصصلها

:اآلثارواألنثروبولوجياكليةاإلنسانية/كليةاآلدابوقسمالمساقاتالخدميةالعلمية/

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق

 المماااي او ما ية

Hum 101 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum102 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 3 اإلسالمفكروحضارة 

Hum 104 3 الفنوالسلوك 

Hum 105 3 إسهاماالردنفيالحضارةاإلنسانية 

Hum 106 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 
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 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق

Hum 108 3 مهاراتالتفكير 

Hum109 3 النظماالسالمية 

Hum110 3الثقافةالسياحيةوالفنادقفياألردن 

 المماااي العلمية

Sci 101 3 البيئةوالصحةالعامة 

Sci 102 3 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

Sci 103 3 اللياقةالبدنيةللجميع 

Sci 104 3 مهاراتالتواصلالفعال 

Sci 105 3 المتجددةالطاقة 

Sci 106 3 اإلدارةوتنميةالمجتمع 

Sci 107 3 البحثالعلمي 



 ( ساعة معتمدة21:متطل اي الطلية اوج ارية: ) اثا ي 

رمت المماق 

 ورامو
 م حظاي المتطلب المابه عدد الماعاي اسو المماق

Law 111 قديم - 3 المدخلالىعلمالقانون 

Law 121 قديم - 3 التجاريمباديءالقانون 

Law 131 جديد - 3 مصادرالقانونالدوليالعام 

Law 141 3 قانونالعقوبات/القسمالعام Law 111 قديم 

Law 151 قديم - 3 القانونالدستوريوالنظمالسياسية 

Law 161 جديد - 3 القانوناإلداري 

SCI 108 قديم  3مهاراتالحاسوب 





 ( ساعة معتمدة93التخصص  )متطل اي  :اثالو 

 (ساعةمعتمدة81أ.متطلباتالتخصصاإلجبارية 

رمت المماق 

 ورامو
 اسو المماق

عدد 

 الماعاي
 م حظاي المتطلب المابه

Law 112 3 مصادرااللتزام Law 111 قديم 

Law 190 3 دراساتقانونيةباللغةاالنجليزية Law 111 قديم 

Law 213 3 االلتزامأحكام Law 112 قديم 

 قديم - 3 فقهأحوالشخصية 218ش.ف

Law 222 3 الشركاتالتجاريةواإلفالس Law 121 قديم 

Law 232 3 أشخاصالقانونالدوليالعام Law 131 جديد* 

Law 242 3 الجرائمالواقعةعلىاألشخاص Law 141 قديم 

Law 252 3 النظامالدستورياألردني Law 151 قديم 

Law 262 3 تشريعاتاالدارةااللكترونية Law 161 جديد* 

Law 271 3 الماليةالعامةوالتشريعالضريبي Law 161 قديم 

 قديم - 3 أحكامالتركاتوالمواريث 312ش.ف

Law 314 3 1العقودالمسماة Law 213 قديم 

Law 315 3 قانونالعملوالضماناالجتماعي Law 213 قديم 

Law 323 3 االوراقالتجاريةوالعملياتالمصرفية Law 121 قديم 

Law 343 3 الجرائمالواقعةعلىاألموال Law 141 قديم 

Law 363 3 القضاءاإلداري Law 262 قديم 

Law 417 3 الحقوقالعينية Law 314 قديم 

Law 418 3 القانونالدوليالخاص Law 314 قديم 
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رمت المماق 

 ورامو
 اسو المماق

عدد 

 الماعاي
 م حظاي المتطلب المابه

Law 419 3 عقودالتأمين Law 314 قديم 

Law 420 3 قانونأصولالمحاكماتالمدنية Law 213 قديم 

 قديم - 3 علمأصولالفقه 420ش.ف

Law 425 3 قانونالتجارةااللكترونية Law 222 جديد* 

Law 427 3 حقوقالملكيةالفكرية Law 213 قديم 

Law 445 3 جرائمتكنولوجياالمعلومات Law 343 جديد* 

Law 446 3 قانونأصولالمحاكماتالجزائية Law 242 

+Law343 

 قديم

Law 486 3 قانونالبيناتوالتنفيذ Law 420 قديم 

Law 490 3 التطبيقاتالقضائية Law 420+

Law446 

 قديم



المساقاتالتالية:يختارهاالطالبمنبين:(ساعةمعتمدة12ب.متطلباتالتخصصاالختيارية 

 م حظاي المتطلب المابه عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق ورامو

Law 263 3 الوظيفةالعامة Law 161 قديم 

Law 290 3 مناهجالبحثوالكتابةالقانونية Law 213 قديم 

Law 324 3 القانونالبحريوالجوي Law 222 قديم 

Law 333 3 االنسانيالقانونالدولي Law 232 قديم 

Law 344 3 علماالجراموالعقاب Law 242 قديم 

Law 353 3 حقوقوحرياتعامة Law 252 قديم 

Law 415 3 2العقودالمسماة Law 314 جديد* 

Law 429 3 التحكيموالحلولالبديلة Law 420 جديد* 


 

 التخصص الفرعي تي اليا ون

 :( ساعة معتمدة 15 . المتطل اي اوج ارية )  

 المتطلب المابه عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق ورامو

111 law 3 المدخلإلىعلمالقانون - 

112 law 3 مصادرااللتزام Law 111 

121 law 3 مبادئالقانونالتجاري - 

131 law 3 مصادرالقانونالدوليالعام - 

151 law 3 القانونالدستوريوالنظمالسياسية - 

 (ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتالتالية:6ب.المتطلباتاالختيارية 

141 Law 3 قانونالعقوبات/القسمالعام Law 111 

161 Law 3 القانوناإلداري - 

222 Law 3 الشركاتالتجاريةواإلفالس Law 121 

242 Law 3 الجرائمالواقعةعلىاألشخاص Law 141 

353 Law 3 الحقوقوالحرياتالعامة Law 151 



 اخر.  ان يحه لطالب اليا ون ان يفرع تخصص   **
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 الجميلة الفنون كلية

الجميلةزبينالجامعاتاألردنيةالشممقيقةباحتضممانهالتخصممصمماتالفنونبسممبقالتمّي1981تحظىجامعةاليرموكمنذعام

حيثبدأتالجامعةبمنحدرجةالبكالوريوس،والدراما(،الموسمميقى،الفنونالتشممكيلية، التصممميموالفنونالتطبيقيةاألربعة

ومعاحتفاالتالجامعةبيوبيلهاالفضيفي،فيهذهالتخصصاتضمنإطارقسمالفنونالجميلة.ومعإطاللةاأللفيةالثالثة

تمعهيكلةتلكالتخصمممصممماتفيإطاركليةالفنونالجميلةبأقسمممامهااألربعة:قسممممالتصمممميم2001/2200العامالدراسمممي

وقسمالدراما.،وقسمالموسيقا،وقسمالفنونالتشكيلية،والفنونالتطبيقية

التطبيقية التصميموتغطيأقسامكليةالفنونالجميلةفيالوقعالحاليالمساراتالتخصصيةالتالية:قسمالتصميموالفنون

الرسممممم، الحرفاليدويةوقسمممممالفنونالتشممممكيلية،تصممممميماألزياء(،التصممممميمالصممممناعي،التصممممميمالداخلي،الجرافيكي

الفنون، صمممممناعةالفلمقسممممممالدراما،العلومالموسممممميقية(،قسممممممالموسممممميقا األداءالموسممممميقي،التربيةالفنية(،والتصممممموير

إضمممممممافةإلىبرنامجينلدرجة،ةدرجةالبكالوريوسفيالمجاالتالمذكورةأعالهمنالدراسمممممممةالمسممممممرحية(.وتقدمالكلي

لهيئةاالعتمادالوطنيلكلاعتمادمعظمالبرامجاألكاديميةبالكاملمنقبتّم.الماجسمممتيرفيالموسممميقىوالفنونالتشمممكيلية

ا.منهم

 

http://finearts.yu.edu.jo/ 

finarts.fac@yu.edu.jo 

2581فرعي 0096227211111هاتف



 

 كاديميةامام ا ا 

 التشكيليةقسمالفنون •

 قسمالدرامـــا •

 قسمالتصميم •

 قسمالموسيقا •



  

mailto:.fac@yu.edu.jo
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 التشطيلية الفنون امو

 يمنحالقسممممممدرجةالبكالوريوسفيالفنونالتشمممممكيلية،1981التشمممممكيليةفيجامعةاليرموكعامتأسمممممسقسممممممالفنون

والتربيةالفنية.يتكونبرنامج،وتكنولوجياالفنونالتشممكيلية،بتخصممصمماتهالدقيقةالعمليةكالتصممويروالرسممومالتوضمميحية

فيالفنونالتشممكيليةالنظرية(MA)ليةدرجةالماجسممتير(سمماعةمعتمدة.يمنحقسمممالفنونالتشممكي33الدراسمماتالعليامن 

ووسائطهاوالتربيةالفنيةوقضايامعاصرةفي،وتكنولوجياالتعليم،وعلمالجمال،وتاريخالفن،مثل:مساقاتفيالنقدالفني

 الفنون.

وتأهيلخريجينمختصممممممين،وأمثليهدفالقسمممممممإلىتدريسالفنكمنهجتقنيوعلميمهمفيبناءمجتمعأجملوأرقى

وقدجاءتأسيسهلتلبية،قادرينعلىتحملالمسؤوليةفينشررسالةالفنونالتشكيلية،ومحترفينفيحقولالفنونالتشكيلية

حاجاتالمؤسمممسممماتالمهنيةوالتربويةالعامةوالخاصمممةلتدريسالفنونالجميلةبحقولهاالفنيةوكمنهجحياةيسمممهمفيتنمية

جتمعكغيرهمنالعلوموالمعرفة.الم

يتطلعقسممممالفنونالتشمممكيليةفيجامعةاليرموكليحتلالمكاناألنسمممبواألبرزعلىالصمممعيدالداخليوالخارجيفيجميع

تخصممصمماتهمنخاللالتحديثالمسممتمرفيسممياسمماتهوبرامجهالتعليميةوخططهالدراسمميةليواكبمتطلباتالعصممرالفنية

يوشمولية.والتقنيةبوع



plastic.dept@yu.edu.jo

 3409فرعي0096227211111هاتف

  

mailto:plastic.dept@yu.edu.jo
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 التشطيلية الفنون تي ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

(ساعةمعتمدة132هو الفنونالتشكيليةالحداألدنىللساعاتالمعتمدةالمطلوبةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفي

موزعةكالتالي:

 المجموع متطل اي الممار الدايه متطل اي اختيارية متطل اي إج ارية المتطلب

 27 - 15 12 متطلباتجامعة

24 - 6 18 متطلباتكلية

 81 1218 51 متطلباتقسم

 132 18 33 81المجموع



(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها : متطل اي الجامعـة  ول ا:

علىالنحوالتالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها متطل اي اج ارية: . 

 المتطلب سابه عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

AL 101 1لغةعربية  3  

EI 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EI 99 إستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية   استدراكي 

AL 99 استدراكي–لغةعربية   استدراكي 

COMP 99 إستدراكي.–مهاراتحاسوب   استدراكي 

 



علىخارجكليتهفيأحدالمجاالتمعتمدةيختارهاالطالبمن(ساعات15تخصصلها  اختيارية: متطل ايب. 

 النحوالتالي:

 المعتمدة عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

 المماااي او ما ية

Hum 101 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum102 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 3 اإلسالمفكروحضارة 

Hum 105 3 الحضارةاإلنسانيةإسهاماالردنفي 

Hum 106 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

Hum 107 3 حقوقاإلنسان 

Hum 108 3 مهاراتالتفكير 

Hum109 3 النظماالسالمية 

Hum110 3الثقافةالسياحيةوالفنادقفياألردن 

 المماااي العلمية

Sci 101 3 البيئةوالصحةالعامة 

Sci 102 3 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 
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 المعتمدة عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

Sci 103 3 اللياقةالبدنيةللجميع 

Sci 104 3 مهاراتالتواصلالفعال 

Sci 105 3 الطاقةالمتجددة 

Sci 106 3 اإلدارةوتنميةالمجتمع 

Sci 107 3 البحثالعلمي 

 

 

 ( ساعة معتمدة مولعة علر النحو التالي:24ثا ي ا: متطل اي الطلية )

 ( ساعة معتمدة اي:18المتطل اي اوج ارية )

 متطلب سابه معتمدة اسو المماق الراو الرمت

SCI 108 3 مهاراتالحاسوب  

MUS 101 3 مدخلإلىالموسيقى  

Des 102 3 مقدمةفيعلمالجمال  

PAR 203 3 مدخلإلىالفناإلسالمي  

Dra208 3 مدخلإلىالدراما  

PAR3033الفنيالنقد 


 ( ساعاي معتمدة يتو اختياراا من المماااي التالية:6المتطل اي انختيارية )

 متطلب سابه معتمدة اسو المماق الراو الرمت

PAR 100 3 مدخلإلىالفنونالتشكيلية  

MUS A1003 الحياةالموسيقيةفياألردن  

Dra111 3 مقدمةفيالمسرح  

Des 202 3 العمارةاإلسالميةالتصميمو  
 

 مدلول الراو العشرق:

 الداللة الرقم

 عامةنظريةوتأسيسيةيعضامو 0

 عمليةيعضامو 1

 الحرفاليدوية 2

 الرسموالتصوير 3

التربيةالفنية4

 تكنولوجياالخزف 5

 التصويرالفوتوررافي 6

فنالجرافيك7

فنالنحع8

 تخرجمساقاتمتقدمةومشاريع 9
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 (ساعةمعتمدةوتشمل:81ويخصصلها  : متطل اي اليمو:اثا ي 

 (ساعةمعتمدةموزعةكالتالي:51ويخصصلها المتطل اي اوج ارية:

 المتطلب المابه
 الماعاي المعتمدة

 راو ورمت المماق اسو المماق
  ظرق عملي معتمد

PAR 101 (1الرسموالتصوير  2 2 3 -

 PAR 102 (1تاريخالفن  3 0 3 -

101 PAR 3 2 2 (1التكوين  130 PAR

101PAR 3 2 2 تكنولوجياالتصويرالفوتوررافي 160 PAR

102 PAR 3 0 3 (2تاريخالفن  202 PAR

101 PAR 3 2 2 (2الرسموالتصوير  211 PAR

 212PAR االلواننظرياوعمليا 2 2 3 -

101 PAR  213PAR التشريحفيالفن 2 2 3

101 PAR 3 2 2 216 أسسالتصميمثنائيوثالثياألبعادPAR 

101 PAR 3 2 2 الحرفاليدوية 220 PAR

212 PAR 3 2 2 231 الرسموالتصوير/الخاماتوالتقنيات PAR 

- 3 0 3 التربيةالفنية:نظرياتوتطبيقات 240 PAR

130 PAR 3 2 2 250 1تكنولوجياالخزفPAR 

130 PAR 3 2 2 275 الجرافيكوالطباعة PAR 

130 PAR 3 2 2 281 فنالنحع PAR 

 PAR 302 تاريخالفنالحديثوالمعاصر 3 0 3 -

231 PAR 3 2 2 442 الرسموالتصويرالتجريبي PAR 

 المجمــــــــــوع 51 



(ساعةمعتمدةموزعةكالتالي:12ويخصصلها المتطل اي انختيارية:

 المتطلب المابه
 الماعاي المعتمدة

 اسو المماق
راو ورمت 

  ظرق عملي معتمد المماق

 PAR 214 الرسمباستخدامالحاسوب 2 2 3 -

220 PAR 3 2 2 تكنولوجياالخشب 226 PAR

130 PAR 3 2 2 (2التكوين  230 PAR

160 PAR 3 2 2 التصويرالفوتوررافيالوثائقيوالتصويرالصحفي 262 PAR

130 PAR 3 2 2 تكنولوجياالحفروالتغليف 273 PAR

281 PAR 3 2 2 النحعالخاماتوالتقنيات 286 PAR

 PAR 301 الزخرفةاإلسالمية 2 2 3 -

102 PAR 3 0 3 325 تاريخالحرفالتقليدية PAR 

225 PAR 3 2 2 آلميناوصبالمعادنتشكيل 426 PAR

432 PAR الرسومالتوضيحيةلكتباألطفال 2 2 3 434 PAR

357 PAR 3 2 2 450 النحعالخزفي PAR

PAR160 التصويرالفوتوررافيالمعماريوالبيئي 2 2 3 464 PAR

281 PAR 3 2 2 النحعوصناعةالقوالب 481 PAR

203 PAR 3 0 3 491 اإلسالميالتصوير PAR 
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(ساعةمعتمدةموزعةكالتالي:18ويخصصلها امو الفنون التشطيلية:  . مماراي3

 ساعة معتمدة(  18(: الرسو والتصوير )1ممار )

 المتطلبالسابق عددالساعاتالمعتمدة اسمالمساق الرمزوالرقم

 معتمد عملي نظري

232 PAR212 3 2 2 الرسموالتصويرالمائي PAR

333 PAR211 3 2 2الرسمالحر PAR 

430 PAR 212 3 2 2 الرسموالتصويرالزيتي PAR 

431 PAR 430 3 2 2 الرسموالتصويرالجداري PAR 

432 PAR 231 3 2 2تكنولوجياالرسومالتوضيحية PAR 

PAR499D 431 3 2 2تطبيقاتعملية PAR

  18   المجموع 

 

 ساعة معتمدة( 18التربية الفنية )(: 2ممار )   

 اسو المماق الرمت والراو
 عدد الماعاي المعتمدة

 المتطلب المابه
 معتمد عملي  ظرق

242 PAR240 3 0 3تطورالمهاراتالفنيةعنداألطفال PAR 

343 PAR240 3 0 3المتاحفوالمعارضالفنية PAR

344 PAR240 3 2 2الفنيةالتكنولوجيافيالتربية PAR

446 PAR 242 3 0 3 طرقتدريسالفنون PAR 

448 PAR446 3 0 3مناهجالتربيةالفنية PAR

PAR499E 448 3 2 2تطبيقاتعملية PAR

  18   المجموع 



 ساعة معتمدة( 18(:  تطنولوجيا الفنون )3ممار )      

 المماقاسو  الرمت والراو
 عدد الماعاي المعتمدة

 المتطلب المابه
 معتمد عملي  ظرق

225 PAR220 3 2 2تصميمالمجوهرات PAR 

261 PAR3 2 2التصويرالفوتوررافيالرقمي PAR160

326 PAR220 3 2 2التشكيلبالخاماتالمستهلكة PAR

PAR 353250 3 2 2إنتاجاألوانيالخزفية PAR

357 PAR 250 3 2 2(2تكنولوجياالخزف PAR

474PAR 370 3 2 2تكنولوجياالسلكسكرينوالطباعةPAR 

  18   المجموع 
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 ) ن يوجد مجاني معرتية محددة من ال ي ة( تمطين المجاني المعرتية

يكونالحداألدنىلعددالسمماعاتالمعتمدةللخطةالدراسمميةلنيلدرجةالبكالوريوسفيتخصممصالفنونالفنون التشالالطيلية:

شكيلية  ساعةمعتمدةحد132ًالت ساعات،أدنىا( شكيلية بحيثيجبانيكونعدد صصالفنونالت ساعةمعتمدة81تخ )

علىالنحواآلتي:اجباريواختياريقسمأدنىاحًد

 ساعة(:  51. المجاني ا ساسية انج ارية )1

 المجموع الطلي المحتوى المعرتي المجال المعرتي

المجاالتالمعرفية

التاريخية

102 PAR،202 PAR،240 PAR،302 PAR
ةساع12

ةالمجاالتالمعرفيةالعام

101 PAR،130 PAR،160 PAR،211 PAR،212PAR

213PAR،216PAR،220 PAR،231 PAR،250PAR

281 PAR،275 PAR،PAR442

ةساع39

 

 يختار الطالب احد المماراي التالية: ،ساعة( 18. المجاني المعرتية الخابة ) 2

المجاني المعرتية 

 الخابة
 المجموع الطلي المحتوى المعرتي

242PAR،343 P،344 PAR،446 P،PAR499E،448 PARالتربيةالفنية

ةساع18



تكنولوجياالفنون
225 PAR،261 PAR،326 PAR،PAR 353،357 PAR

474PAR

الرسموالتصوير
232 PAR،333 PAR،430PAR،431 PAR،432 PAR

PAR499D

 

 ساعة((: 12. المجاني المما دة ) يختار الطالب ) 3

المجموعالكليالمعرفيالمحتوىالمجالالمعرفي

المجاالتالمعرفيةالمسانده

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    PAR214 

ساعة12
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 :المماااي التي يطرح ا امو الفنون التشطيلية

 اســو الممــاق الراو الرمت
الماعاي 

 المعتمدة
 عملي  ظرق

المتطلب 

 المابه

المماق المطاتي  

 عام من خطة

 2014و 2011

PAR 100 0 3 3 مدخلإلىالفنونالتشكيلية -- 
ج100ف.ش.

 100ف.باو

PAR 101  2 2 3 (1الرسموالتصوير - 
ج101ف.ش

 101ف.باو

PAR 102  0 3 3 (1تاريخالفن - 
ج102ف.ش

 102ف.باو

PAR 130  2 2 3 (1التكوين PAR101 
ج130ف.ش

 130ف.باو

PAR 160 
مدخلالىالتصوير

الفنوتوررافي
3 2 2 - 

ج152ف.ش

 152ف.باو

PAR 202  0 3 3 (2تاريخالفن PAR102 
ج202ف.ش

 202ف.باو

PAR 203 0 3 3 مقدمةفيالفناإلسالمي -- 
ج203ف.ش

 203ف.باو

PAR 211 2 2 3 (2والتصوير الرسم 
PAR 

101 

ج211ف.ش

 211ف.باو

PAR 212 2 2 3 اوعملًيااأللواننظرًي - 
ج212ف.ش

 212ف.باو

PAR 213 2 2 3 التشريحفيالفن PAR101 
ج213ف.ش

 213ف.باو

PAR 214 2 2 3 الرسمباستخدامالحاسوب -- 
ج214ف.ش

 214ف.باو

PAR 216 
وثالثيأسسالتصميمثنائي

 األبعاد
3 2 2 PAR101 

ج221ف.ش

 221ف.باو

PAR 220 2 2 3 الحرفاليدوية PAR101 
جاو440ف.ش

 440ف.ب

PAR 2252 2 3تصميمالمجوهرات PAR101 
جاو255ف.ش

255ف.ب

PAR 2262 2 3تكنولوجياالخشب PAR220 
جاو256ف.ش

256ف.ب

PAR 230  2 2 3 (2التكوين PAR130 
ج230ف.ش

 230ف.باو

PAR 231 
الرسموالتصوير:الخامات

 والتقنيات
3 2 2 PAR101 

ج231ف.ش

 231ف.باو

PAR 232 2 2 3 الرسموالتصويرالمائي PAR101 
ج232ف.ش

 232ف.باو

PAR 240
التربيةالفنية:نظريات

وتطبيقات
33 0  

جاو240ف.ش

240ف.ب

PAR 242
الفنيةعندتطورالمهارات

االطفال
33 0 

PAR

240 

جاو242ف.ش

242ف.ب

PAR 250  2 2 3 (1تكنولوجياالخزف PAR101 
ج250ف.ش

 250ف.باو

PAR 261 2 2 3 التصويرالفوتوررافيالرقمي PAR160 
ج252ف.ش

 252ف.باو
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 اســو الممــاق الراو الرمت
الماعاي 

 المعتمدة
 عملي  ظرق

المتطلب 

 المابه

المماق المطاتي  

 عام من خطة

 2014و 2011

PAR 262 
الوثائقيالتصويرالفوتوررافي

 والتصويرالصحفي
3 2 2 PAR160 

ج252ف.ش

 252ف.باو

PAR 273 2 2 3 تكنولوجياالحفروالتغليف PAR130 
ج253ف.ش

 253ف.باو

PAR 275 2 2 3 الجرافيكوالطباعة PAR130 
345ف.ش

 254ف.باو

PAR 281 2 2 3 فنالنحع PAR130 
ج251ف.ش

 251ف.باو

PAR 286 2 2 3خاماتوتقنياتالنحع PAR281 
ج251ف.ش

 251ف.باو

PAR 301 2 2 3 الزخرفةاإلسالمية -- 
ج301ف.ش

 301ف.باو

PAR 302 0 3 3 تاريخالفنالحديثوالمعاصر -- 
ج302ف.ش

 302ف.باو

PAR 303 0 3 3 النقدالفني -- 
جاو303ف.ش

 303ف.ب

PAR 325 3 3 تاريخالحرفالتقليدية  PAR102 
جاو355ف.ش.

 355ف.ب

PAR 326 2 2 3 التشكيلبالخاماتالمستهلكة PAR220 جديد 

PAR 333 2 2 3 الرسمالحر PAR211 
ج316ف.ش

 316ف.باو

PAR 343 0 3 3 المتحفوالثقافةالبصرية PAR240 
ج343ف.ش

 343ف.باو

PAR 344 2 2 3 التكنولوجيافيالتربيةالفنية PAR240 
ج344ف.ش

 344ف.باو

PAR 353 2 2 3 إنتاجاألوانيالخزفية PAR250 
ج353ف.ش

 353ف.باو

PAR 357 2 2 3 2تكنولوجياالخزف PAR250 
ج357ف.ش

 357ف.باو

PAR 362 2 2 3 تقنياتاإلضاءةالفوتوررافية PAR160 
ج452ف.ش

 452ف.باو

PAR 4262 2 3تشكيلالميناوصبالمعادن PAR225 --

PAR 430 2 2 3 الرسموالتصويرالزيتي PAR212 
ج330ف.ش

 330ف.باو

PAR 431 2 2 3 الرسموالتصويرالجداري PAR430 
ج331ف.ش

 331ف.باو

PAR4322 2 3تكنولوجياالرسومالتوضيحية PAR231 

PAR 434 
الرسومالتوضيحيةلكتب

 األطفال
3 2 2 PAR432 

ج434ف.ش

 434ف.باو

PAR 442 2 2 3 الرسموالتصويرالتجريبي PAR231 
ج242ف.ش

 242ف.باو

PAR4460 3 3طرقتدريسالتربيةالفنية PAR242 

PAR 4480 3 3مناهجالتربيةالفنية PAR446 

PAR 450 2 2 3 النحعالخزفي PAR357 
ج450ف.ش

 450ف.باو
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 اســو الممــاق الراو الرمت
الماعاي 

 المعتمدة
 عملي  ظرق

المتطلب 

 المابه

المماق المطاتي  

 عام من خطة

 2014و 2011

PAR 4592 2 3 الخزف:التزجيج ج PAR357 
ج459ف.ش

 459ف.باو

PAR464
التصويرالفوتوررافيالمعماري

والبيئي
3 2 2 PAR160  

PAR474
تكنولوجياالسلكسكرين

والطباعة
3 2 2 PAR370 

ج254ف.ش

 254ف.باو

PAR4810 3 3النحعوصناعةالقوالب PAR281 
ج441ف.ش

 441ف.باو

PAR 491 0 3 3 اإلسالميالتصوير PAR203 
ج461ف.ش

 461ف.باو

PAR 492 0 3 3 الفنالعربيفيالقرنالعشرين PAR302 
ج462ف.ش

 462ف.باو

PAR 499D2 2 3 رسموتصوير(تطبيقاتعملية PAR431 
ج490ف.ش

م490ف.باو

PAR499E )2 2 3 تطبيقاتعملية تربيةفنية PAR448 
جاو490ف.ش

ت490ف.ب
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 taysir@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد تيسير حمدي احمد طبيشات

 abdalah.o@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبداهلل حسين مفلح عبيدات

 shukran@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك قاسم عبدالكريم خميس الشقران

 monther.atoum@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك منذر سامح محمد العتوم

 alsagar@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك موفق علي شريف السقار

 baselmaw@yu.edu.jo ماجستير مدرس باسل محمود محمد الطواها

 AbdelRahman@yu.edu.jo دبلوم عاِل بعد البكالوريوس مدرس عبدالرحمن احمد محمد المصرى

 m.mousa@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد سالم احمد موسى

 Mahmood@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمود احمد صالح بني خالد

 Maisoun@yu.edu.jo ماجستير مدرس ميسون يوسف عبد جرادات

 Baydoun@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس غاده جميل ابراهيم بيضون
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 الدراما امو

التوسمممعفيهذاتّم1994وفيعام،1981قسممممالفنونالجميلةفيالجامعةعامنشممماءإتأسمممستخصمممصالمسمممرحمعبداية

،النقدواألدبالمسممرحي،السممينماوالتلفزيون،التخصممصليشممملالتخصممصمماتالدقيقةالتالية:التمثيلواإلخراجالمسممرحي

قسممممامتتبعكليةالفنونالجميلةومازاليضمممممأربعةأكواحدمناسممممتحدثقسمممممالدراما2001وحرفيةالمسممممرح.وفيعام

 .يمنحالقسمدرجةالبكالوريوسفيالدراما،نفةالذكرمعإضافةتخصصجديدهوالتربيةالدراميةآالتخصصات

اهماتأعضاءهيئةلىمسإباإلضافة،زةمنالخرجينالمؤهلينبكوادرمتمّيايساهمقسمالدرامافيرفدالحركةالفنيةسنويً

عمالالفنيةفيمجاالتالفنونالمسرحيةوفنونالسينماوالتلفزيونلدىمختلفالمؤسساتالرسميةوالخاصةالتدريسباأل

نوخارجهمنخاللالمهرجاناتوالندواتوالمؤتمراتالمختلفة.درألفيا

كاديميوالتقنيبماينسممجممعالجوانبالفكريةالحديثةوالتقدمداءاأليسممعىالقسمممبتخصممصمماتهالمختلفةللرقيبمسممتوىاأل

التكنولوجيلمواكبةالمستوىالعالميفيهذهالمجاالت.



drama.dept@yu.edu.jo

 3412فرعي0096227211111هاتف
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 الدرامـــــا تخصص /ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

موزعة(ساعةمعتمدة132الحداألدنىللساعاتالمعتمدةالمطلوبةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيالدراماهو 

كالتالي:

 المجموع دايهال الممارمتطل اي  متطل اي اختيارية متطل اي إج ارية المتطلب

 27 - 15 12 متطلباتجامعة

24-6 18 متطلباتكلية

 81 1218 51 متطلباتقسم

 132 18 33 81المجموع

 
 

  :متطل اي الجامعة لوحدة المماااي الخدمية

الصادرةوتعديالتها1991(لسنة2الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم 

 وتعديالتها.1976(لسنة76بموجـبنظامالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم 

 

(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها متطل اي الجامعـة: 

 علر النحو التالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها متطل اي إج ارية: - 

 المتطلب سابه الماعايعدد  اسو المماق راو رمت المماق

AL 101 3 1لغةعربية  

El 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL 099 استدراكيإستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية  

AL 099استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP 099استدراكيإستدراكي.–مهاراتحاسوب  

 

بأنهمتطلبإجباريكليةاعلًمSCI 108(فيالخططالجديدةا سممابًق100*سمميكونترميزمسمماقمهاراتحاسمموبن.ح

.للكلياتاإلنسانية

 التالية:ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقات15 متطل اي اختيارية: -ب

 المعتمدة عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

 المماااي او ما ية

Hum 101 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum102 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 3 اإلسالمفكروحضارة 

Hum 105 3 إسهاماالردنفيالحضارةاإلنسانية 

Hum 106 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

Hum 107 3 حقوقاإلنسان 

Hum 108 3 التفكيرمهارات 

Hum109 3 النظماالسالمية 
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Hum110 3الثقافةالسياحيةوالفنادقفياألردن 

 المماااي العلمية

Sci 101 3 البيئةوالصحةالعامة 

Sci 102 3 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

Sci 103 3 اللياقةالبدنيةللجميع 

Sci 104 3 مهاراتالتواصلالفعال 

Sci 105 3 الطاقةالمتجددة 

Sci 106 3 اإلدارةوتنميةالمجتمع 

Sci 107 3 البحثالعلمي 

 

 ( ساعة معتمدة مولعة علر النحو التالي:24: متطل اي الطلية )اثا ي 

 ( ساعة معتمدة اي:18المتطل اي اوج ارية ) . 

 اسو المماق الراو الرمت
الماعاي 

 معتمدةال
 متطلب سابه

Sci 108 3 الحاسوبمهارات  

MUS 101 3 مدخلإلىالموسيقى  

Des 102 3 مقدمةفيعلمالجمال  

PA 203 3 مدخلإلىالفناإلسالمي  

Dra212 3 مدخلإلىالدراما  

PA3033النقدالفني 



 ( ساعاي معتمدة يتو اختياراا من المماااي التالية:6المتطل اي انختيارية ) .ب

 متطلب سابه معتمدةالماعاي ال المماقاسو  الراو الرمت

PA 100 3 مدخلإلىالفنونالتشكيلية  

MUS 100 3 الحياةالموسيقيةفياألردن  

Dra111 3 مقدمةفيالمسرح  

Des 202 3 التصميموالعمارةاإلسالمية  

 

 

 مدلول الراو العشرق:

 الدنلة الراو

 تاريخالدراما 0

 األدبوالنقد1

 اإلخراجوالتمثيلالمسرحي 2

 السينوررافيا 3

االخراجوالتمثيلالسينمائيوالتلفزيوني 4

تقنياتصناعةالفيلم 5

مشروعالتخرج 9
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 ( ساعة معتمدة مولعة كما يلي:81ويخصص ل ا )  ،متطل اي اليمو اوج ارية

 ( ساعة معتمدة:51ويخصص ل ا ) ،لممارق الفنون الممرحية وبناعة الفيلو متطل اي اوج ارية المشتركةال .1

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اســو الممــاق

الماعاي 

 المعتمدة
 عملي  ظرق

المتطلب 

 المابه

 المماااي المتطات ة

 2013ما ا ل  2013خطة 

Dra 101
نمممما ي السممممممم لى ا ممممدخمممل

 والتلفزيون
 113ف.د أ111ف.د - - 3 3

Dra 102
مقدمةفيتاريخصمممممناعة

 الفيلم
3 3 - Dra 101 أ115ف.د  

Dra 103 
المسمممرحاإلرريقيتاريخ

 ونصوص
 115ف.د 116ف.د - - 3 3

Dra 112 
في يميمممة تعل ل ا المممدرامممما

 المجتمع
  أ112ف.د - - 3 3

Dra 121 112ف.د ب113ف.د - 2 2 3 (1مختبرتمثيل 

Dra 1222 2 3 (1واإللقاء الصوت Dra 121 211ف.د ب114ف.د 

Dra 202
المسممممممرحفيالعصممممممور

 الوسطىوعصرالنهضة
33 - Dra 103 212 أ214ف.د 

Dra 2112 2 3 الدراماالتلفزيونية Dra 102 أ217ف.د  

Dra 2212 2 3 حركةالممثل Dra 121 أ216ف.د  

Dra 222 2 2 3 (2مختبرتمثيل Dra 121 ب212ف.د  

Dra 2312 2 3 تصميمالمناظر Dra 121 114ف.د ب213ف.د

Dra 241
التصممممممموير الى ممممدخمممل

 السينمائيوالتلفزيوني
3 2 2 Dra 101 أ211ف.د 



 251ف.د

Dra 321 2 2 3 (2الصوتواإللقاء Dra 122 333ف.د  

Dra 322
المممدرامميمممةاالمممموسممممممميممقممم

 والصوت
3 2 2 Dra 222 215 أ315ف.د 

Dra 3312 2 3 الماكياج Dra 121 313ف.د ب312ف.د 

Dra 3412 2 3 صناعةالفيلم Dra 251 أ321ف.د  

Dra 4312 2 3 تصميماألزياءواألقنعة Dra 231 ب411ف.د  
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 :ي( ساعة معتمدة مولعة كما يل18ويخصص ل ا )  ،لممارمتطل اي ا

 ساعة معتمدة( إج ارية مولعة كما يلي: 18ممار الفنون الممرحية ) . 

 رمت

 المماق

راو 

 المماق
 اســو الممــاق

الماعاي 

 المعتمدة
 عملي  ظرق

المتطلب 

 المابه

 المماااي المتطات ة

 2013خطة 
ما ا ل 

2013 

Dra 232 2 2 3 اإلضاءةالمسرحية Dra 121  214ف.د 

Dra 312 
الدراماوالمسرح

 الحديث
3 3 - Dra 202 311ف.د أ311ف.د 

Dra 327  2 2 3 (3مختبرتمثيل Dra 222   

Dra 3282 2 3 اإلنتاجالمسرحي Dra 327 412ف.د أ334ف.د 

Dra 4212 2 3 مختبرإخراج Dra 222  423ف.د 

Dra 499t499ف.د-6-3مشروعتخرج
ف.د

ف499



 :ساعة معتمدة( إج ارية مولعة كما يلي 18ممار بناعة الفيلو ) .ب

 رمت

 المماق

راو 

 المماق
 اســو الممــاق

الماعاي 

 المعتمدة
 عملي  ظرق

المتطلب 

 المابه

 المماااي المتطات ة

خطة 

2013 

ما ا ل 

2013 

Dra 251
المونتاجفيالسينما

 والتلفزيون
3 2 2 Dra 101 

ف.د

 ب423
 451ف.د

Dra 344أ327ف.د - 2 2 3 األفالمالروائيةإخراج  

Dra 352
قواعداإلضاءة

 وتعبيراتها
3 2 2 Dra 241   

Dra 353
التصويرالسينمائي

 والتلفزيوني
3 2 2 Dra 241   

Dra 412 2 2 3 كتابةالسيناريو Dra 344  253ف.د 

Dra 499f499ف.د-6-3مشروعتخرج
ف.د

ص499



 ( ساعاي معتمدة يختاراا الطالب مما يلي: 12انختيارية: ويخصص ل ا )متطل اي اليمو  .2

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اســو الممــاق

الماعاي 

 المعتمدة
 عملي  ظرق

المتطلب 

 المابه

 المماااي المتطات ة

 2013ما ا ل  2013خطة 

Dra 104 103ف.د - - 3 3 السينماالعالمية  

Dra 105 104ف.د - - 3 3 السينماالعربية  

Dra 201305ف.د أ206ف.د - - 3 3 المسرحاألردني 

Dra 311
تحليلالنصممممموص

 المسرحية
3 3 - Dra 202 312ف.د أ304ف.د 

Dra 323 2 2 3 مسرحالطفل Dra 121412ف.د أ347ف.د

Dra 411
والممنممقمممد الممتمممذوق

 السينمائي
3 3 - Dra 211 456ف.د 425ف.د 

Dra 423

مواضممميعخاصمممة

المممتمممممممثممميمممل  فمممي

واإلخراج

3 2 2 Dra 222 435ف.د  

Dra 441
اإلخممممممممممممممممممممممممراج

 التلفزيوني
3 2 2 Dra 211 ب402ف.د  
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 تمطين المجاني المعرتية:

معتمدةعلى(ساعة132يكونالحداألدنىلعددالساعاتالمعتمدةللخطةالدراسيةلنيلدرجةالبكالوريوسفيالتخصص  :الدراما

 :النحواآلتي

 المجاني النظرية ا ساسية اوج ارية:  . 

 المجال المعرتي
الحد ا د ر 

 للماعاي المعتمدة

تحليلالنصالدرامي،النقدالدراميتاريخالدراما،

Dra 101, Dra 102, Dra 103, Dra 112, Dra 202, Dra 312 
18 

 Dra 211, Dra 324 6نظرياتالتمثيلواإلخراجالدرامي

 Dra 328 3إدارةوإنتاجالعملالدرامي
 

 ا ساسية اوج ارية:  عمليةالمجاني ال .ب

 المجال المعرتي
الحد ا د ر 

 للماعاي المعتمدة

تطبيقاتعمليةفيالتمثيلواإلخراج،الصوتوااللقاء،الحركاتواإليقاع

Dra 121, Dra 122, Dra 221, Dra 222, Dra 327, Dra 344, Dra 421 
21 

تطبيقاتعمليةفيالسممينوررافياوتقنياتالعملالدرامي،الموسمميقاالدراميةوالصمموت،

المؤثراتالسمعيةوالبصرية

Dra 231, Dra 232, Dra 241, Dra 251, Dra 321, Dra 322, Dra 331,  

Dra 352, Dra 353, Dra 412, Dra 431 

33 

 Dra 341 3واالنتاجالدراميتطبيقاتعمليةفياالدارة

 Dra 499f , Dra 499t 3مشروعالتخرج

 

 ج. المجاني انختيارية: 

 المجال المعرتي
الحد ا د ر للماعاي 

 المعتمدة

Dra 104, Dra 105, Dra 201, Dra 311, Dra 323, Dra 411, Dra 423, 

Dra 441 
12 

بسممببوجودمسممارين99علماانالحداالدنىلعددالسمماعاتفيالجداولسمماعة81**مالحظة:مجموعمتطلباتالقسممم

.ساعة18لكلمسار
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 امو الدراماتي  عضا  اي ة التدريس 

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 Nayef_s@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نايف محمود حسن الشبول

 bilal.diabat@yu.edu.jo دكتوراه مشاركاستاذ  بالل محمد فالح الذيابات

 robaiaat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك علي فياض علي الربعات

 ghassanhd@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك غسان عيد عيسى حداد

 Alrefai@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمدخير يوسف علي الرفاعي

 mekhled@yu.edu.jo دكتوراه مشاركاستاذ  مخلد نصير بركه الزيود

 ahmad.j@yu.edu.jo ماجستير مدرس احمد ابراهيم محمودجالل محمودجالل

 tarq.h@yu.edu.jo ماجستير مدرس طارق ابراهيم صالح حداد

 amerg@yu.edu.jo ماجستير مدرس عامر فتحي جميل الغرايبه

 aljarrah@yu.edu.jo ماجستير مدرس فتحي طالب محمد الجراح

 mohammadmff@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد منذر عواد العفان
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  التصميو امو

كانالتصمممميم،عندماكانعدراسمممةالتصمممميمجديدةفياألردن،1981يعودتعليمالتصمممميمفيجامعةاليرموكإلىسمممنة

جذبتخصممصالتصممميمالطالبمنكافةأنحاء،الجميلةفياألردنالقسمممالفنونالجميلةكأولقسمممللفنونتخصممصمماتابعً

أصممممممبح2001وفيعام،وعلىأيدينخبةمناألسممممممماتذةمناألردنوالدولالعربيةواألجنبية،المملكةوالدولالشممممممقيقة

يالتصمممميممنامسمممتقالفيإطاركليةالفنونالجميلة.يمنحالقسممممدرجةالبكالوريوسفاأكاديمًيتخصمممصالتصمممميمقسممممً

. وتصميماألزياءوالمنسوجات،والتصميمالصناعي،والتصميمالجرافيكي،تخصصات:التصميمالداخلي

بسمممممويةتوازيأرقىالمراكز،وفياإلبداعوتقديماالسمممممتشمممممارات،يهدفالقسممممممإلىالتمي زفيمجاالتالبحثوالتدريس

اليصممممبحواقادرينعلىاوثقافًياإلضممممافةإلىتأهيلخريجيالقسمممممأكاديمًيب،والمعاهدالعالميةفيمجالالتصممممميمواإلبداع

.إبرازدورالتصميمفيتطورالحياةاإلنسانية



design.dept@yu.edu.jo

 3410فرعي0096227211111هاتف

 

 

 

  

mailto:plastic@yu.edu.jo


 

338 

 

 التط ييية والفنون التصميو تخصص /ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

موزعة(سممماعةمعتمدة132الحداألدنىللسممماعاتالمعتمدةالمطلوبةللحصمممولعلىدرجةالبكالوريوسفيالتصمممميمهو 

كالتالي:

 المجموع لدايها متطل اي الممار متطل اي اختيارية متطل اي إج ارية المتطلب

 27 - 15 12 متطل اي جامعة

 24 - 6 18 متطل اي كلية

 121581 54 متطل اي امو

 15132 33 84 المجموع

 

 ساعة معتمدة مولعة علر النحو التالي: )72: متطل اي الجامعة )ا ول 

 ( ساعة معتمدة واي:21المتطل اي اوج ارية ) . 

 

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق الراو

101AL 13لغةعربية 

101EL 3انجليزيةمهاراتلغة 

102PS3التربيةالوطنية 

100MILT 3علومعسكرية 

099ELاستدراكياستدراكي–مهاراتلغةانجليزية 

099AL استدراكياستدراكي-لغةعربية 

099COMP استدراكياستدراكي-مهاراتحاسوب 

12المجموع

 

 التالية:ساعة معتمدة يختاراا الطالب من المماااي  15ختيارية: انمتطل اي الب. 

 المعتمدة عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

 المماااي او ما ية

Hum 101 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum102 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 3 اإلسالمفكروحضارة 

Hum 105 3 اإلنسانيةإسهاماالردنفيالحضارة 

Hum 106 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

Hum 107 3 حقوقاإلنسان 

Hum 108 3 مهاراتالتفكير 

Hum109 3 النظماالسالمية 

Hum110 3الثقافةالسياحيةوالفنادقفياألردن 

 المماااي العلمية

Sci 101 3 البيئةوالصحةالعامة 

Sci 102 3 المعلوماتوالمجتمعتكنولوجيا 

Sci 103 3 اللياقةالبدنيةللجميع 

Sci 104 3 مهاراتالتواصلالفعال 

Sci 105 3 الطاقةالمتجددة 

Sci 106 3 اإلدارةوتنميةالمجتمع 

Sci 107 3 البحثالعلمي 
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 ( ساعة معتمدة مولعة علر النحو التالي:24: متطل اي الطلية )اثا ي 

 ( ساعة معتمدة اي:18المتطل اي اوج ارية ) . 
 

 معتمدةالماعاي ال اسو المماق الراو الرمت
Sci 100 3 مهاراتالحاسوب 

Mus 101 3 مدخلإلىالموسيقى 

Des 102 3 مقدمةفيعلمالجمال 

Par 103 3 مدخلإلىالفناإلسالمي 

Dra 208 3 مدخلإلىالدراما 

Par 3033النقدالفني 



 ( ساعاي معتمدة يتو اختياراا من المماااي التالية:6المتطل اي انختيارية )ب. 

 الساعاتالمعتمدة اسمالمساق الرقم الرمز
Par 100 3 مدخلإلىالفنونالتشكيلية 

Mus 100A 3 الحياةالموسيقيةفياألردن 

Dra 1103 مقدمةفيالمسرح 

Des 202 3 اإلسالميةالتصميموالعمارة 





مدلولالرقمالعشري:: امو التصميو والفنون التط ييية

 الداللة الرقم

 المدخلومتطلباتالقسمالنظرية 0

 متطلباتالقسمالعملية 1

 متطلباتالقسماالختيارية 2

 التصميمالداخلي 3

 الصناعيالتصميم 4

 تصميمالجرافيك 5

 األزياءتصميم 6

والوسائطالرسومالمتحركةتصميم 7

 وإنتاجوتقنياتإبداعيةنظريات 8

 مشاريعتخرج 9
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 ( ساعة معتمدة مولعة كما يلي:69ويخصص ل ا )  ،ثالوا: متطل اي اليمو اوج ارية

(ساعةمعتمدة:51ويخصصلها ،المتطل اي اوج ارية المشتركة -1

 سابهمتطلب  عملي  ظرق س اسو المماق الراو الرمت

Des1012 2 3المدخلإلىالتصميمثالثياألبعاد -

Des205K2 2 3التصميمبينالنظريةوالتطبيق -

Des2043 3التصميمالنظريةوالتاريخ-Des 101

Des210K2 2 3نظرياتاللون -

Des211A2 2 3أسسالتصميم Des 101

Des212K2 2 3والنماذجالرسمالهندسي Des 101

Des213K2 2 3تصميمارجونوميكس Des 101

Des214K 2 2 3(1التصميمبالحاسوب Des 213K

Des230K3 3نظرياتاتصالالتصميم-Des 204

Des231K 2 2 3اقتصادياتالتصميم Des211A

Des233K2 2 3التصميمأالبتكاري Des231K

Des234K 2 2 3(2التصميمبالحاسوب Des214

Des3013 3سيكولوجيالتصميم -Des 230K

Des302A3 3علمالجمالوالتصميم -Des230K

Des3043 3منهجياتالتصميم -Des230K

Des403K2 2 3أساليبعرضالتصميم Des301A

Des4982 2 3دراساتمتقدمةلمشروعالتخرج Des431/Des353

/أوDes341Aأو

Des363





 :*( ساعة معتمدة مولعة كما يلي18ويخصص ل ا )  ،متطل اي التخصص الدايه -2


 اليجوزللطالبالتحويلبينالمساراتأكثرمنمرةواحدةطيلةفترةالدراسة(.*



 ممار دايه( إج اريةساعة  18الجراتيك ) وممار تصمي

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 متطلب سابه عملي  ظرق س اسو المماق

Des353G 2 2 3تصميمالتايبوررافي Des231K

Des351G2 2 3الرقميةمعالجةالصور Des231K

Des352G2 2 3تصميمالعالماتالتجارية Des 233K

Des3532 2 3اإلعالنتصميم Des252G

Des450G2 2 3تصميمتغليفالمنتج Des353

Des499G)2 2 3مشروعتخرج جرافيك Des498

 ممار دايه( إج اريةساعة  18الداخلي ) وممار التصمي

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 متطلب سابه عملي  ظرق س اسو المماق

Des331D2 2 3واإلنارةالتخطيطالفراري Des231K

Des3332 2 3األثاثتصميم Des231K

Des430D 2 2 3(1التصميمالداخلي Des 233K

Des431D 2 2 3(2التصميمالداخلي Des331D

Des432D 2 2 3(3التصميمالداخلي Des431D

Des499D)2 2 3مشروعتخرج داخلي Des498



 

341 

 





 ممار دايه( إج اريةساعة  18الصناعي ) وممار التصمي

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 متطلب سابه عملي  ظرق س اسو المماق

Des242S 2 2 3الصناعيوالنماذجموادالتصميم Des231K

Des243S2 2 3الصناعيواإلخراجالعرض Des231K

Des340A2 2 3تطويرالمنتج Des 233K

Des341S2 2 3التحليلالبنائيوتقنينالشكل Des242S

Des3432 2 3تصميمالمنتج Des341A

Des499S)2 2 3مشروعتخرج صناعي Des498





 ممار دايه( إج اريةساعة  18) ا ليا  وممار تصمي

 متطلب سابه عملي  ظرق س اسو المماق راو المماق رمت المماق

Des262Z2 32مبادئتصميموتنفيذالباترونات Des231K

Des360Z 2 2 3األزياءتقنياتتنفيذ Des 233K

Des361Z2 2 3المتخصصةاألزياءتصميم Des231K

Des363Z2 2 3لألزياءاإلكسسواراتتصميم Des262Z

Des460Z2 2 3تصميموتنفيذالباتروناتمتقدم Des363Z

Des499Z)2 2 3مشروعتخرج أزياء Des498





 ( ساعة معتمدة يختاراا الطالب مما يلي:12انختيارية: ويخصص ل ا )متطل اي اليمو  -3

 عملي  ظرق س اسو المماق الراو الرمت
متطلب 

 سابه

Des 3212 2 3التصميمالداخليالمستدام 

Des232k3 3سلوكياتمستهلك-

Des 350A2 2 3التايبوررافيالمتقدم 

Des 4412 2 3الصناعيةاألجهزةتصميم 

Des 442A2 2 3التصميمالصناعيووسائطالنقل 

Des 4522 2 3الرسومالمتحركة 

Des496Z2 2 3الجلديةاألزياءتصميموتنفيذ 

Des 451G 3 3الترويجيةوالتسويقإدارةاألنشطة -

Des 480S3 3نظريةآالت -

Des 480Z3 3الموضةلألزياءإنتاج -

Des480G2 2 3تصميمالوسائطالمتحركة 

Des 480D2 2 3الداخليةاإلضاءةتصميم 

المجموع


36

 

  



 

342 

 

 التصميو:المماااي التي يطرح ا امو 

 متطلب سابه عملي  ظرق س اسو المماق راو المماق ورمتم

Des10122 3المدخلإلىالتصميمثالثياإلبعاد

Des1023 3مقدمةفيعلمالجمال -

Des2023 3التصميموالعمارةاإلسالمية -

Des2043 3التصميمالنظريةوالتاريخ -

Des2102 2 3نظرياتاللون 

Des2112 2 3أسسالتصميم 

Des2122 2 3الرسمالهندسيوالنماذج 

Des2132 2 3تصميمارجونوميكس 

Des214 2 2 3(1التصميمبالحاسوب 

Des2252 2 3تقنياتمشارل 

Des2302 2 3اقتصادياتالتصميم 

Des2313 3نظرياتاتصالالتصميم -

Des 2323 3سلوكياتمستهلك -

Des2332 2 3التصميماالبتكاري 

Des234 2 2 3(2التصميمبالحاسوب 

Des2052 2 3التصميمبينالنظريةوالتطبيق 

Des2422 2 3موادالتصميمالصناعيوالنماذج 

Des2432 2 3العرضواإلخراجالصناعي 

Des2522 2 3تصميمالتايبوررافي 

Des2622 2 3مبادئتصميموتنفيذالباترونات 

Des3013 3سيكولوجيالتصميم -

Des3023 3علمالجمالوالتصميم -

Des3043 3منهجياتالتصميم -

Des3212 2 3التصميمالداخليالمستدام 

Des3312 2 3التخطيطالفراريواإلنارة 

Des3332 2 3تصميماألثاث 

Des3432 2 3تصميمالمنتج 

Des340 2 2 3تطويرمنتج 

Des3502 2 3التيبوررافيالمتقدم 

Des3512 32معالجةالصورالرقمية 

Des3522 2 3تصميمالعالماتالتجارية 

Des3532 2 3تصميماإلعالن 

Des3602 2 3تقنياتتنفيذاألزياء 

Des3632 2 3تصميماإلكسسواراتلألزياء 

Des4032 2 3أساليبعرضالتصميم 

Des430 2 2 3(1التصميمالداخلي 

Des431 2 2 3(2التصميمالداخلي 

Des432 2 2 3(3التصميمالداخلي 

Des4412 2 3تصميماألجهزةالصناعية 

Des4422 2 3التصميمالصناعيلوسائطالنقل 

Des450 2 2 3تصميمتغليفالمنتج 

451GDe 33إدارةاألنشطةالترويجيةوالتسويق -

Des4522 2 3الرسومالمتحركة 

Des4602 2 3تصميموتنفيذالباتروناتمتقدم 

Des4802 2 3إنتاجالموضةلألزياء 

Des 480S3 3نظريةآالت -
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 متطلب سابه عملي  ظرق س اسو المماق راو المماق ورمتم

Des480D2 2 3تصميماإلضاءةالداخلية 

Des480G2 2 3تصميمالوسائطالمتحركة 

Des49602 2 3تصميموتنفيذاألزياءالجلدية 

Des4982 2 3دراساتمتقدمةلمشروعالتخرج 

Des499D2 2 3مشروعتخرجداخلي 

Des499G2 2 3مشروعتخرججرافيك 

Des499S2 2 3مشروعتخرجصناعي 

Des499Z2 2 3مشروعتخرجأزياء 


 

 تمطين المجاني المعرتية:

:يكونالحداألدنىلعددالسممماعاتالمعتمدةللخطةالدراسممميةلنيلدرجةالبكالوريوسفيبرنامجالتصمممميموالفنونالتطبيقية

علىالنحواآلتي:(ساعةموادإجباريةللمسار21بحدأدنى (ساعةمعتمدة132التخصص 

 اوج ارية:المجاني النظرية ا ساسية  -أ

 اسو المماق المجال المعرتي

الحد ا د ر للماعاي 

 المعتمدة

 عملي  ظرق

نظرياتومداخل

التصميمبينالنظريةوالتطبيق

سيكولوجياالتصميمومنهجياته

األبعادمدخلفيالتصميمثالثي

هندسةالعواملالبشرية

 نظريةاللونوتطبيقاتها.

9 6 

تطبيقاتالتصميم

تاريخالتصميم

تصميماالتصالالبصري

(2 تصميمبالحاسوب

الرسمالهندسيوالنماذج

اقتصادياتالتصميم

أالبتكاريالتصميم

 أساليبعرضالتصميم

12 6 

مسارالتصميمالداخلي

الفراريواإلنارةالتخطيط

(1تصميمداخلي 

(2تصميمداخلي 

تصميمأثاث

(.3تصميمداخلي 

 تصميماالضاءةالداخلية

6 12 

مسارتصميمالجرافيك

معالجةالصورالرقمية

تصميمتغليفالمنتج

التايبوررافيتصميم

اإلعالنتصميم

ةتصميمالعالماتالتجاري

الرسومالمتحركة

612

الصناعيمسارالتصميم

الصناعيواإلخراجالعرض

تصميمالمنتج

نظريةاآلالت

تحليلوتصميمالمجسمات

تطويرالمنتج

 الصناعيةاألجهزةتصميم

9 9 
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 اسو المماق المجال المعرتي

الحد ا د ر للماعاي 

 المعتمدة

 عملي  ظرق

مسارتصميماالزياء

الموضةلألزياءإنتاج

تقنياتتنفيذاالزياء

لألزياءاإلكسسواراتتصميم

اتمبادئتصميموتنفيذالباترون

تصميماالزياءالمتخصصة

99

تاريخ

علمالجمالوالتصميم

تاريخالفناإلسالمي

تاريخالفنالعالمي

 الرسم.

10 2 

 

 المجاني المما دة: -ب

 المجال المعرتي
 الحد ا د ر للماعاي المعتمدة

 عملي  ظرق

تقنياتمشارل

 التصميمالداخليالمستدام

1 2 

الترويجيةإدارةاألنشطة

 سلوكياتالمستهلك

1 2 

الصناعيواإلظهاررسمالمنظور

 الخاماتوعملياتلتصنيع

1 2 

تصميموتنفيذالباتروناتمتقدم

 الجلديةاألزياءتصميموتنفيذ

1 2 



(ساعة90(ساعاتمعتمدةيسجلهاالطالببعدأنينهيالطالبدراسة 3يخصصله مشروعالتخرج: -ت

معتمدةعلىاألقل.

 

 

 التصميو  عضا  اي ة التدريس تي امو 

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 Inask@yu.edu.jo دكتوراه استاذ ايناس على احمد الخولى

 salwa.h@yu.edu.jo دكتوراه استاذ سلوى محمود علي حسن

 mohammad.ha@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد السيد محمد حسن

 mohammad.am@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد متولي متولي عامر

 radaideh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك بسام ناصر نهار الردايدة

 asem.obaidat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عاصم محمد مفلح عبيدات

 mohammads@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد عبدالحميد محمد سالم الحلو

 islam.o@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد اسالم محمد ماجد عبيدات

 omar.shboul@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عمر اديب محمد الشبول

 ghada.halasa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد الهلساغاده سلمان جميل 

 yaman.s@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد يمان يوسف ابراهيم سكينه

 basamq@yu.edu.jo ماجستير مدرس بسام عطيه مفلح القرعان

 sofia@yu.edu.jo ماجستير مدرس صوفيا زهير محمد حجاز

 lina.mowafi@yu.edu.jo ماجستير مدرس لينه علي سليم موافي

 Naji@yu.edu.jo بكالوريوس مساعد تدريس ناجي ابراهيم ناجي العزام
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 الموسييـــــا امو

ينسممجمالتعليمالموسمميقيالجامعيفيالمملكةاألردنيةالهاشممميةمعالتغيراتوالتحديثاتفيعمليةالبناءالمعاصممرلمختلف

األردني.وُتمثلالعقوداألخيرةمنالقرنالماضمميالبدايةالواضممحةالهتمامالمجتمعاألردنيبالفنونمجاالتحياةالمجتمع

زبينالجامعاتالشقيقةباحتضانهالتخصصاتالفنونبسبقالتمي1981ّبمختلفأشكالها.وتحظىجامعةاليرموكمنذعام

وسفيهذهالتخصممصمماتضمممنإطارقسمممالفنونالجميلةالتابعحيثبدأتبمنحدرجةالبكالوري،ومنهاالموسمميقا،الجميلة

ومعاحتفمماالتالجممامعممةبيوبيلهمماالفضمممممميفيالعممامالممدراسممممممي،ومعإطاللممةاأللفيممةالثممالثممةلكليممةالتربيممةوالفنونآنممذاك.

،والدراما،سممميقاتمعهيكلةتخصمممصممماتالفنونالجميلةفيإطاركليةالفنونالجميلةبأقسمممامهااألربعة:المو2001/2002

حظيقسمالموسيقامرةأخرىبشرفالريادةوالتميزمن2004/2005والتصميم.وفيالعامالدراسي،والفنونالتشكيلية

.خاللطرحبرنامجالماجستيرفيالموسيقا

ويتخرج،معتمدة(سمماعة132 ،يقدمقسمممالموسمميقافيمرحلةالبكالوريوسبرنامجي:الموسمميقاالعالميةوالموسمميقاالعربية

إضمممافةإلى،الطالبكعازفلواحدةمنآالتاألوركسمممتراالسممميمفونيأوآالتالموسممميقاالتقليديةالعربيةوآلةثانويةأخرى

المساقاتالنظريةوالتطبيقيةوالمتطلباتالجامعيةالتييدرسهاالطالبخاللفترةالتحاقهبالجامعة.

وذلكمنخاللإعدادالكوادرالموسيقية،تأسيسهللنهوضبالثقافةالموسيقيةلدىالمجتمعاألردنييسعىقسمالموسيقامنذ

مايقربمن2009/2010فقدبلدعددخريجيقسممممالموسممميقامعنهايةالعامالدراسمممي،األكاديميةورفدسممموقالعملبها

فرقالموسيقيةالمحليةوالعربية.وباإلضافةإلىذلكيقدميعملونفيسلكالتربيةوالتعليمولدىالمؤسساتوال،خريج500

القسممممسمماقاتالثقافةالموسمميقيةلطلبةالجامعةمنالتخصممصمماتاألخرىكمتطلباتجامعيةاختيارية.ويشمماركالقسمممكذلك

المحليمنخاللعالوةعلىدورهفيخدمةالمجتمع،فيالعديدمنالمهرجاناتالموسمممممميقيةالمحليةوالعربيةوالعالمية

 .الحفالتالموسيقيةوالنشاطاتالفنيةوالثقافيةالمختلفة



music.dept@yu.edu.jo

 3411فرعي0096227211111هاتف

 

 

 

mailto:plastic@yu.edu.jo
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 الموسييا تخصص /ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 (ساعة132الموسيقى  تخصص في البكالوريوس درجة لنيل الدراسية للخطة المعتمدة الساعات لعدد األدنى الحد يكون

 :اآلتي النحو على معتمدة

 م حظاي الماعاي المعتمدة المتطلب

ساعةمعتمدة.2727الجامعة متطلبات

(.%18 ساعةمعتمدة24.%علىاألقلمنمجموعالساعاتالمعتمدة15الكلية متطلبات

(.%61 ساعةمعتمدة81.%علىاألقلمنمجموعالساعاتالمعتمدة60التخصص متطلبات

-ساعاتمعتمدةكحدأعلى.6حرة مواد

 

 المجموع متطل اي الممار متطل اي اختيارية متطل اي إج ارية المتطلب

 27 - 15 12 متطلباتجامعة

 24 - 6 18 متطلباتكلية

 81 -12 69 متطلباتقسم

 132 - 33 99المجموع





وتعديالتها1991(لسنة2الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم 

 وتعديالتها.1976(لسنة76الصادرةبموجـبنظامالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم 

 (ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها متطل اي الجامعـة:

 علىالنحوالتالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها متطل اي إج ارية:-أ

 المتطلب سابه عدد الماعاي اسو المماق راو رمت المماق

AL 101 3 1لغةعربية  

El 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL 099 استدراكياستدراكي–مهاراتلغةإنجليزية  

AL 099استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP 099استدراكياستدراكي–مهاراتحاسوب  



بأنهمتطلبإجباريكليةاعلًمSCI 108(فيالخططالجديدةا سابًق100*سيكونترميزمساقمهاراتحاسوبن.ح

للكلياتاإلنسانية.

 ب-متطل اي اختيارية:15ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتالتالية:

 المعتمدة عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

 المماااي او ما ية

Hum 101 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum102 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 3 اإلسالمفكروحضارة 

Hum 105 3 إسهاماالردنفيالحضارةاإلنسانية 
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Hum 106 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

Hum 107 3 حقوقاإلنسان 

Hum 108 3 التفكيرمهارات 

Hum109 3 النظماالسالمية 

Hum110 3الثقافةالسياحيةوالفنادقفياألردن 

 المماااي العلمية

Sci 101 3 البيئةوالصحةالعامة 

Sci 102 3 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

Sci 103 3 اللياقةالبدنيةللجميع 

Sci 104 3 مهاراتالتواصلالفعال 

Sci 105 3 الطاقةالمتجددة 

Sci 106 3 اإلدارةوتنميةالمجتمع 

Sci 107 3 البحثالعلمي 

 

 ( ساعة معتمدة مولعة علر النحو التالي:24: متطل اي الطلية )اثا ي 

 ( ساعة معتمدة اي:18المتطل اي اوج ارية )

 متطلب سابه الماعاي المعتمدة اسو المماق الراو الرمت

Sci 108 3 الحاسوبمهارات  

MUS 101 3 مدخلإلىالموسيقى  

Des 102 3 مقدمةفيعلمالجمال  

PA 203 3 مدخلإلىالفناإلسالمي  

Dra208 3 مدخلإلىالدراما  

PA3033النقدالفني 

 

 ( ساعاي معتمدة يتو اختياراا من المماااي التالية:6المتطل اي انختيارية )

 متطلب سابه الماعاي المعتمدة المماقاسو  الراو الرمت

PA 100 3 مدخلإلىالفنونالتشكيلية  

MUS 100 3 الحياةالموسيقيةفياألردن  

Dra111 3 مقدمةفيالمسرح  

Des 202 3 التصميموالعمارةاإلسالمية  



 مدلول الراو العشرق:

 الدنلة الراو

 المدخلوالمقدمة 0

 الموسيقيةالنظريات 1

 التاريخالموسيقي 2

 الصولفيج /ةالقراءةالموسيقي 3

 اإللزامياألداءالفردي 4

 األداءالفرديالثانوي 5

 األداءالجماعيوالفرقالموسيقية 6

 الحاسوب 7

 مواضيعأخرى 8

 الدراساتوالندواتومشاريعالتخرج 9
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 ( ساعة معتمدة:69ويخصص ل ا ) ،متطل اي اليمو اوج ارية

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 المماق اسو

الماعاي 

 المعتمدة
 عملي  ظرق

المتطلب 

 المابه
 المتطل اي المطات ة

MUS 110 3 3 1النظرياتالموسيقية   
أو103فم

 ج110فم

MUS 111 3 3 2النظرياتالموسيقية  MUS 110 
أو104فم

 ج111فم

MUS 120 
تاريخموسيقىعصر

 الباروكوالكالسيكية
3 3   

أأو205فم

 ج120فم

MUS 130 
القراءةواإلمالء

 1الموسيقي
2 2  MUS 110 

أو203فم

 ج130فم

MUS 131 
القراءةواإلمالء

 2الموسيقي
2 2  MUS 130 

أو204فم

 ج131فم

MUS 141 2 1 2 1آلةإلزامية  

أوأ217فم

أو130فم

 ج141فم

MUS 150 2 1 12آلةثانوية MUS 141 170فم

MUS 151 2 1 22آلةثانوية MUS 150 171فم

MUS 210 
توافقاألصوات/علم

 1هارموني
3 3  MUS 111 

أو207فم

 ج210فم

MUS 211 
علمتقابلاأللحان/

 كنتربنط
3 3  MUS 111 

أو208فم

 ج211فم

MUS 212 
النظرياتالموسيقية

 العربية
3 3  MUS 111 

أو109فم

 ج212فم

MUS 220 
موسيقىالعصر

 الرومانسي
3 3  MUS 120 

أأو206فم

 ج220فم

MUS 221 106فم   3 3 تاريخالموسيقيالعربية 

MUS 230 
القراءةواإلمالء

 3الموسيقي
2 2  MUS 131 

أو303فم

 ج230فم

MUS 240 2 1 2 2آلةإلزامية MUS 141 

أو218فم

أو131فم

 ج240فم

MUS 241 2 1 2 3آلةإلزامية MUS 240 

أوأ317فم

أأو230فم

 ج241فم

MUS 270 
تطبيقاتالحاسوب

 الموسيقية
2 2  MUS 212 115فم 

MUS 280 3 3 علماآلالتالموسيقية  MUS 111 
أو108فم

 ج280فم

MUS 311 3 3 1التحليلالموسيقي  MUS 210 
أأو316فم

 ج311فم

MUS 312 3 3 تحليلالموسيقىالعربية  MUS 212 
أأو209فم

 ج312فم

MUS 340 2 1 2 4آلةإلزامية MUS 241 

أ231فم

أو318أوفم

 ج340فم

MUS 341 



5آلةإلزامية

 

2 1 2 MUS 340 
أو330فم

 ج341فم
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رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 المماق اسو

الماعاي 

 المعتمدة
 عملي  ظرق

المتطلب 

 المابه
 المتطل اي المطات ة

MUS 361 2 1 2 1األداءالجماعي MUS 241 
أو260فم

 ج361فم

MUS 362 2 1 2 1موسيقىالحجرة MUS 241 

335فم

أأو360أوفم

 ج362فم

MUS 440 2 1 2 6آلةإلزامية MUS 341 
331فم

 ج440أو430أوفم

MUS 441 2 1 2 7آلةإلزامية MUS 440 

430فم

أو431أوفم

 ج441مف

MUS 442 2 1 2 8آلةإلزامية MUS 441 431فم

MUS 460 2 1 2 2األداءالجماعي MUS 361 
أو261فم

 ج460فم

MUS 462 2 1 22موسيقىالحجرة MUS 362 

أ435فم

أأو361أوفم

 ج462فم



 الطالب مما يلي:( ساعة معتمدة يختاراا 12متطل اي اليمو انختيارية: ويخصص ل ا )

رمت 

 المماق

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة
 عملي  ظرق

المتطلب 

 المابه
 المتطل اي المطات ة

MUS 121 3 3 موسيقىالحضاراتالقديمة   
أو105فم

 ج121فم

MUS 281 3 3 علمموسيقىالشعوب  MUS 111 
أو202فم

 ج281فم

MUS 310 
علمتوافق

 2األصوات/هارموني
3 3  MUS 210 

أو307فم

 ج310فم

MUS 321 3 3 الموسيقىالعربيةالمعاصرة  MUS 221 
أو305فم

 ج321فم

MUS 390 
دراساتفيالموسيقى

 األردنية
3 3   

أأو270فم

 ج390فم

MUS 391 
ندوةفيأساليباألداء

 الموسيقي
3 3  MUS 241 

أو425فم

 ج391فم

MUS 411 3 3 2التحليلالموسيقي  MUS 311 
أو416فم

 ج411فم

MUS 420 
الموسيقىاألوروبية

 المعاصرة
3 3  MUS 220 

أو309فم

 ج420فم
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 المجاني النظرية ا ساسية: -  تمطين المجاني المعرتية:

 

  المواد العملية )التط ييية(: -ب 

 رمول و راام المماااي المجال المعرتي

عدد الماعاي 

 المعتمدة
الحد ا د ر 

 للماعاي المعتمدة
 عملي  ظرق

أداء:

MUS 141، MUS 150، MUS 151، 

MUS 240، MUS 241، MUS 340، 

MUS 341، MUS 361، MUS 362، 

MUS 440، MUS441، MUS 442، 

MUS 460، MUS 462 

15 30 30

3030المجمــــــــــــــــــــــــــــــوع



 

 

  عضا  اي ة التدريس تي امو الموسييا

 البري  اإللكتروني العلميالمؤهل  الرتبة االسم

 mohg@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد طه احمد الغوانمه

 Azizmadi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عزيز "احمد عوني" عبدالعزيز ماضي

 mallah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد علي رضا حسن  المالح

 nabildarras@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نبيل صالح محمود الدراس

 wael_h@yu.edu.jo دكتوراه استاذ وائل حنا ابراهيم حداد

 alaa.naser@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عالء معين فريح ناصر

 mohammad.t@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد زهدي محمد الطشلي

 iyad.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد اياد عبدالحفيظ حافظ محمد

 raedaan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رائده احمد عبدالجواد علوان

 nedal.o@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك نضال احمد عبداهلل عبيدات

 khaledbalawi@yu.edu.jo ماجستير مدرس خالد محمد فياض البلعاوي

 dima.swedan@yu.edu.jo ماجستير مدرس ديما فايز محمود سويدان

 Rula.Jaradat@yu.edu.jo ماجستير مدرس رلى عبداهلل عيسى جرادات

 safahaddad@yu.edu.jo ماجستير مدرس صفاء هالل امين حداد

 saqer@yu.edu.jo ماجستير مدرس صقر صبحي عبده صالح

 abdelsalammd@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبدالسالم مرعي ابراهيم حداد

 wafa.tobaishat@yu.edu.jo بكالوريوس مساعد تدريس وفاء عبداهلل نهار طبيشات

  

 رمول و راام المماااي المجال المعرتي
عدد 

 الماعاي

ا د ر الحد 

 للماعاي المعتمدة

MUS 110 :النظرياتالموسيقية ، MUS 111 ، MUS 212 9 

12  MUS 311، MUS 312، MUS 411 9 :التحليلالموسيقي

 MUS 130، MUS 131، MUS 2306 القراءةالموسيقية:

MUS 120 تاريخالموسيقى: ، MUS 220، MUS 221 9 9

MUS 210 : الهارموني(علمتوافقاألصوات ، MUS 310 6 
9

 MUS 211 3:تقابلاأللحان كاونتربوينع(

MUS 281، MUS 390، MUS 391 9 9 :ثقافةموسيقية
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 الحاسوب وعلوم المعلوماي تطنولوجيا كلية

القدتمتأسممممميسكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسممممموبفيجامعةاليرموكبقرارمنمجلسالتعليمالعاليوذلكتنفيذً

فيالعالمفيمختلفالمجاالتةلمواكبةتطورالتكنولوجياوعلومالحاسممممموبفيالدولالمتقدمةللتوجيهاتالملكيةالسمممممامي

.وكانعالنواةفي2002/2003وذلكبحلولمطلعالعاماألكاديمي،ولتلبيةإحتياجاتالسمممممموقالمحليواإلقليميوالعالمي

حيثكانأولقسممممميمنحدرجة1980الذيأسممممسكقسمممممتابعلكليةالعلومعامتأسمممميسهذهالكليةقسمممممعلومالحاسمممموبو

البكالوريوسفيعلومالحاسمممممموبعلىمسممممممتوىالجامعاتاألردنيةثمبدأالقسمممممممبطرحبرنامجللماجسممممممتيرمنذعام

بكالوريوسوالماجستيرإعتمادالخططالدراسيةلثالثةأقسامهيقسمعلومالحاسوبلل.وعندإنشاءالكليةتم2000/2001ّ

.وقسمنظمالمعلوماتالحاسوبيةوقسمنظمالمعلوماتاإلداريةللبكالوريوس

إعتمادبرنامجآخرللماجستيرإعادةالنظرفيبرنامجالماجستيرلقسمعلومالحاسوبوتّمتّم2003/2004وإبتداًءمنالعام

إنشممممماءبرنامجثالثللماجسمممممتيرفيقسممممممنظمتّم2007/2008يميفينظمالمعلوماتالحاسممممموبية.وفيبدايةالعاماألكاد

تصممممممماصفيالجامعاتالحكوميةفياألردن.وفيبدايةالعاماألكاديميخالمعلوماتاإلداريةوكانأولبرنامجفيهذااإل

يهأصممبحعالكليةعلإسممتحداثمسممارخاصلبرنامجالماجسممتيرفيقسمممنظمالمعلوماتالحاسمموبية.وبناًءتّم2008/2009

علومالحاسوب.كما،نظمالمعلوماتالحاسوبية،تمنحدرجةالبكالوريوسفيالتخصصاتالتالية:نظمالمعلوماتاإلدارية

.ونظمالمعلوماتالحاسوبيةوعلومالحاسوب،وتمنحالكليةدرجةالماجستيرفيتخصصاتنظمالمعلوماتاإلدارية

ثةوالتيتواكبمرتكزاتهيئةإعتمادمؤسساتالتعليمالعاليفياألردنومتطلباتسوقالعملزالكليةببرامجهاالحديتتمّي

ساعاتمعتمدة(لطلبةالبكالوريوس3المحليواألقليميوالعالمي.حيثتطرحجميعاألقساممساقمشروعالتخرج بواقع

والمهاراتالعمليةالتيإكتسممبوهاخاللمرحلةدراسممتهمايعكسقدرةالطلبةعلىتطبيقالنظرياتاعملًيوالذييعتبرتطبيًق

سممممماعاتمعتمدة(لطلبةالبكالوريوسالهدفمنه3 ابالتدريبالميدانياخاصممممًمامسممممماًق.كماوتطرحالكليةأيضممممًمةالجامعي

إكسممممابالطلبةمهاراتعمليةفيالمؤسممممسمممماتوالشممممركاتذاتالعالقةبتخصممممصمممماتهمممايعززفرصالطلبةالخريجين

بالحصممولعلىوظائفمتاحةومناسممبةبعدالتخرج.وقدحرصممعالكليةمنذتأسمميسممهاعلىإبتعاثالطلبةالمتفوقينألرقى

.عضاءالهيئةالتدريسيةفيهاأتالعالميةوالذينيشكلوننسبةكبيرةمنالجامعا

ةاتخدمأرراضالمسممممممماقاتالعامةللكليةوعدداألجهز(مختبًر25زالكليةبوجودمختبراتحديثةوالبالدعددها كماتتميّ

رراضالعامة.كماتمتلكالكليةعددمنامزودهبمايحتاجهالطالبمنالبرمجياتذاتاأل(جهاز800ًفيهاتبلدثمانمائة 

المتوازيةومختبرتدريساألوراكلومختبرةالمختبراتذاتاألرراضالخاصةكمختبرالوسائطالمتعددةومختبرالمعالج

هندسمممةالبرمجيات.كماويعملأعضممماءالهيئةالتدريسممميةفيالكليةعلىتطويرمختبرالوسمممائطالمتعددةومختبرالمعالجة

ومختبرتدريساألوراكلليتماشممممممىمعمايحتاجهالسمممممموقمنمهاراتلدىالطلبةوماهوموجودمنبرمجياتةمتوازيال

اسممممممتحداثمختبرالمشممممممماريع مشممممممماريعالتخرجوريرها(ومختبرلذويوتطبيقاتحديثةفيهذهالمجاالت.وكذلكتمّ

فيةىتنميةمهاراتالبرمجةعندالطلبةليتمكنوامنالمشمممماركإنشمممماءناٍدللبرمجةيهدفإلاالحتياجاتالخاصممممة.وكماتّم

المسابقاتالوطنيةوالعربيةوالدوليةفيمهاراتالبرمجةالمختلفة.

الفيإنشمماءوحدةاإلمتحاناتالمحوسممبةوالتيتسمماهمباإلشممرافعلىعقداإلمتحاناتالمحوسممبةسمماهمعالكليةبشممكلفعّ

.م2012إلحاقهامعدائرةالقبولوالتسجيلمنذعامامالجامعةوتّموالتيتخدمجميعكلياتوأقس
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منهذه،وقدحصمممملعددمنأعضمممماءالهيئةالتدريسمممميةفيالكليةعلىدعممحليوخارجيلمشمممماريعهمالبحثيةوالتطبيقة

:المشاريع

.((دينار16000قيمةالدعمستةعشرألف وكانع2013اإلنشاءالشبهتلقائيللكتبالرقميةالمتكلمة سنةالدعم: . 1

.(دينار13000وكانعقيمةالدعم:مائةوثالثونألف 2008دليلسياحيإلكتروني سنةالدعم: .2

وكانع2013تحسممينإسممتخدامالمياهالمسممتخدمةفيالريبإسممتخداماألجهزةاإلسممتشممعاريةالالسمملكية سممنةالدعم: . 3

.(دوالر119900عةعشرألفاصوتسعمائة قيمةالدعممائةوتس

4. A Particle Swarm Parallel Framework for Multi-Criteria Optimization(Year of Fund 

Support 2008، the fund amount is twenty one thousands (20000) Jordanian Dinar. 

اوحصلواعلىعددمنالمشاريعمنالمشاريعالمدعومةعالميًعددمنأعضاءالهيئةالتدريسيةشاركوافيالعديدكماوأّن

وأنجزوهاعلىأكملوجهوالتيUSAID، ERASMUS+، ERASMUS، and TEMPUSالممولةمنهيئاتمثل:

سمممممماهمعفيإثراءخبراتهمودفعمسمممممميرةالكليةاألكاديميةلألمام.كماوأنالكليةمعكليةالحجاويللهندسممممممةالتكنولوجية

رتبطةبإتفاقيةموقعةبينجامعةاليرموكووزارةاإلتصممماالتوتكنولوجياالمعلوماتبخصممموصتدريبالخريجينالجددم

منطلبةالكليتين.كماوتصبوالكليةإلىتوقيعالعديدمنإتفاقياتالمشاريعالمشتركةفيالمستقبل.

 

https://it.yu.edu.jo 

it.fac@yu.edu.jo 
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 قسمعلومالحاسوب •

 قسمنظمالمعلوماتالحاسوبية •
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 وبـالحاس ومـعل وـام

ليفيبرنامجبكالوريوسعلومالحاسمممباآل1980حيثبدأتالدراسمممةفيهعام1978تأسمممسقسممممعلومالحاسممموبعام

ردنيةالهاشميةالذييرفدالسوقالداخليوالخارجيولىفيالمملكةاألضمنكليةالعلوم.ويعتبرالقسمواحدمنالبرامجاأل

مكاناتنظمةالمحوسممممبةوالعملعلىتطويرهالتناسممممبمتطلباتالعصممممرفيظلاإلنشمممماءاألإكفاءفيتحليلوأبخريجين

.التكنولوجياالموجودةفيسوقالعمل

استحداثبرنامجتّم،فيظلالنظرةالثاقبةلجاللةالملكعبداهللالثانيوتزايدالطلبالداخليوالخارجيعلىهذاالتخصص

سمعام سوبوالمعلوماتفيالق ستيرعلومالحا شاملةفيهذاالبرنامجتهدفالىحيثتّم2000ماج سية اعتمادخطةدرا

.المعمقةفيمختلفالجوانبالحاسوبيةةلياتومنهجيةالبحثالعلميالحديثوالمعرفةالشاملآتزويدخريجهذاالبرنامجب

اسمممتحداثكليةتكنولوجياالمعلوماتنشممماءكليةخاصمممةبتخصمممصممماتتكنولوجياالمعلوماتوتّمإلىإدارةالجامعةإتوجهع

لىكليةتكنولوجياإنقلالقسممنكليةالعلوموتّم2002/2003ولوعلومالحاسوبلهذهالغايةمعبدايةالفصلالدراسياأل

ساسيةقسامالكليةبالمواداألأومالحاسوبحيثرفدالقسمباقيالمعلوماتوعلومالحاسوب.وكانعالنواةلهذهالكليةقسمعل

جراءتحديثشممممماملللخطةالدراسممممميةفيالقسممممممإفقدتّم،علىذلكالبرمجيةوالخوارزمياتوالذكاءاالصمممممطناعي.وبناًء

لمضممممممافةفيالسمممممموقلتواكبالطلبالمتزايدعلىهذاالقطاعورفعمسممممممتوىالخريجليكونقادرعلىالقيامبدورالقيمةا

.المحليوالعالمي

دارةالجامعةعلىابتعاثوتوظيفالعديدمنالمدرسممممينفيالقسممممممنحملةدرجةالدكتوراةوالماجسممممتيرفيعلومإدأبع

لىطلبةالقسمممممموترسممممميخالمفاهيمإفكارالنيرةالحاسممممموبمنجامعاتعالميةمرموقةحيثلميتوانىأيمنهمعلىنقلاأل

.دواتتدريسحديثةأتيةباستخدامطرقوالمعلوما

يتوفرفيالقسمممممالعديدمنالمختبراتالتيتسممممتخدملتدريسبعضالمسمممماقاتلكافةطلبةالجامعةباإلضممممافةإلىمختبرات

متخصمممصمممةمثلمختبرالمعالجةالمتوازيةومختبرالوسمممائطالمتعددة.والسممميمامختبرخاصلذوياالحتياجاتالخاصمممة

.ولمننوعهفيالمنطقةاألوالذييعد

عضمماءالقسمممفيأشممارك،تتمثلفيالموائمةبينالقطاعينالعاملوالخاصبالمملكةياللتوجهاتالملكيةالسمماميةوالتتنفيًذ

تقديمالعديدمنالخدماتاالسمممممتشممممماريةوالتدريبيةلوحداتالجامعةوالمؤسمممممسممممماتالحكوميةوالخاصمممممةفيكافةمجاالت

فضمملتعليملطالبالقسمممأوالخاصممةلتقديمأالحاسمموب.واليذخرأيمناالعضمماءأيجهدبالتعاونمعالجهاتالحكومية

وتمكينهمفيسوقالعمل.



Computersci.dept@yu.edu.jo
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 الحاسوب علوم تخصص /ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

الخطةالدراسمممممميةالتيتؤديالىدرجةالبكالوريوسفيكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسمممممموبفيجامعةاليرموك

الصمممممادرةبموجبوتعديالتها1991(لسمممممنة2والصمممممادرةوفقتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم 

.2003لسنة118اليرموكرقمنظاممنحالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعة

دنىللساعاتالمعتمدةالمطلوبةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيأقسامكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحداأل .1

 (ساعةمعتمدة.134الحاسوبهو 

أالقسممممامتطرحكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسمممموبالخطةالدراسمممميةالتيتؤديالىدرجةالبكالوريوسفي .2

-التالية:

 امو علوم الحاسوب. •

 امو  ظو المعلوماي الحاسوبية. •

 امو  ظو المعلوماي اندارية. •

سرياألحكامالواردةفيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسرقم  .3 سنة2ت وتعديالتهافيجامعةاليرموكعلى1991(ل

 كليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب.

يتمقبولالطلبةفيالكليةحسممبسممياسممةالقبولفيالجامعةفيكلعامدراسمميكماهومبينفيتعليماتقبولالطلبة .4

 المعمولبهافيالجامعة.



وتشمل:(ساعةمعتمدة27تخصصلها :متطل اي الجامعـة

 علر النحو التالي:( ساعة معتمدة 12تخصص ل ا ) متطل اي اج ارية: . 

 المتطلب سابه عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

AL 101 1لغةعربية  3  

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL 099 إستدراكي.–إنجليزيةمهاراتلغة   استدراكي 

AL 099 استدراكي–لغةعربية   استدراكي 

COMP 099 إستدراكي.–مهاراتحاسوب   استدراكي 



خارجكليتهفيأحدالمجاالتعلىالنحو(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن15تخصصلها متطل اي اختيارية:ب. 

 التالي:

 عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

 المماااي او ما ية

Hum 101 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum102 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 3 اإلسالمفكروحضارة 

Hum 104 3 الفنوالسلوك 

Hum 105 3 إسهاماالردنفيالحضارةاإلنسانية 



 

355 

 

Hum 106 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

Hum 107 اإلنسانحقوق  3 

Hum 108 3 مهاراتالتفكير 

Hum109 3 النظماالسالمية 

Hum110 3الثقافةالسياحيةوالفنادقفياألردن 

 المماااي العلمية

Sci 101 3 البيئةوالصحةالعامة 

Sci 103 3 اللياقةالبدنيةللجميع 

Sci 104 3 مهاراتالتواصلالفعال 

Sci 105 المتجددةالطاقة  3 

Sci 106 3 اإلدارةوتنميةالمجتمع 

Sci 107 3 البحثالعلمي 

 

 ( ساعة معتمدة اج ارية علر النحو التالي:22وتخصص ل ا ) :متطل اي الطلية 

 اسو المماق راو المماق
الماعاي 

 المعتمدة

 الماعاي انس وعية
 المتطلب المابه

 عملي  ظرق

CS 110 متزامنمع 0 3 3 مختارةالبرمجةبلغةCS 110L

CS 110L متزامنمع 2 0 1 مختبرالبرمجةبلغةمختارهCS 110 

MATH 101 0 3 3 1تفاضلوتكامل --- 

CIS 103 0 3 3 مقدمةفيتكنولوجياالمعلومات --- 

CIS 260 0 3 3 نظمقواعدالبيانات CS 210 

STAT 111  0 3 3 (1مبادئاالحتماالت --- 

MIS 106  * 0 3 3 مهاراتاالتصاللتكنولوجياالمعلومات --- 

CS 130 0 3 3 أساسياتنظمالتشغيل CS 110، CIS 103 


SCI 104*اليجوزالجمعبينهذاالمساقومساقمهاراتالتواصلالفعال



 

 يلي.(ساعةمعتمدةيحددهامجلسالقسموتوزعكما86لها ويخصص  :متطل اي اليمو

 

 توليي الماعاي المعتمدة لتخصص علوم الحاسوب

 المجموع اختيارق اج ارق مجموعة المماااي

121527 متطل اي الجامعة

22-22 متطل اي الطلية

612485 متطل اي اليمو

134 المجموع
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علوم الحاسوبجدول مدلـــول راو العشراي تي الخطة الدراسية لدرجة ال طالوريوس تي   

Knowledge Area )الراو المدلول )حيل المعرتة 

Basic Courses 0 مبادئأساسية 

Programming Languages 1 لغاتبرمجة 

Computer Hardware 2 الكيانالماديللحاسوب 

Computer Software and 

Architecture 
 3 برمجياتومعماريةالحاسوب

Computer Mathematics 4 رياضياتالحاسوب 

Data Structures and Algorithms 5 هيكليةالبياناتوالخوارزميات 

Computer Systems and Networks 6 أنظمةالحاسوبوالشبكات 

Artificial Intelligence 7 الذكاءاالصطناعي 

Computer Applications 8 تطبيقاتحاسوبية 

Project and Special Topics 9 مشروعوموضوعاتخاصة 





 ( ساعة معتمدة مولعة كاآلتي:85ويخصص ل ا ) :متطل اي اليمو

 (ساعةمعتمدةوهي:61مساقاتإجبارية  .أ

 اسو المماق رمت المماق
الماعاي 

 المعتمدة

 الماعاي انس وعية
 المتطلب المابه

 عملي  ظرق

CS 210 0 3 3 البرمجةالكينونية CS 110 

CS 210L 3 0 1 مختبرالبرمجةالكينونية CS 210متزامن مع 

CS 142 0 3 3 هياكلمتقطعه MATH 101 

CS 220 0 3 3 تصميممنطقالحاسوب CS 142 ، CS 130 

CS 225 3 0 1 مختبرهيكليةالحاسوب CS 220 

CS 250 0 3 3 هيكليةالبيانات CS 210 

CS 250L 3 0 1 مختبرهيكليةالبيانات CS 250 اومتزامن  

CS 342 0 3 3 النظريةاالحتسابية CS 142 

CS 351 0 3 3 تحليلوتصميمالخوارزميات CS 250 ، CS 142 

NIS 220 0 3 3 تراسلالبياناتوالشبكات CS 130 

NIS 220L 
البياناتمختبرتراسل

 والشبكات
1 0 3 NIS 220 ومتزامنأ  

NIS 320 0 3 3 الشبكاتالالسلكية NIS 220 ، Stat 111 

NIS 430 0 3 3 امنالشبكات NIS 220 

CS 376 0 3 3 الذكاءاالصطناعي CS 351 

CS 432 0 3 3 معماريةالحاسوب CS 220 

CS 498 0 3 3 تدريبعملي 
وموافقةساعةبنجاح90نهاءإ

 القسم

CS 499 0 3 3 مشـــروعتخرج MIS 106 ساعةبنجاح98نهاءإ  

SE 201 0 3 3 مدخلالىهندسةالبرمجيات 
CIS 103 ، CS 110 

CS 110L 

SE 210 0 3 3 التحليلوالتصميمالكينوني SE 201 

CIS 211 0 3 3 برمجةتطبيقاتاالنترنع CS 110 ، CIS 103 

MATH 102 2وتكامل تفاضل)  3 3 0 MATH 101 

MATH 241  1جبرخطي)  3 3 0 MATH 101 

MATH 322 
تحليـلعدديلطلبةعلوم

 الحاسوب
3 3 0 MATH 101 
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 ( ساعة معتمدة مولعة كما يلي:24مماااي اختيارية ) .ب

 األقل(:ساعةمنقسمالتخصصفي12(ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتالتالية 18  .1

رمت 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

الماعاي 

 المتطلب المابه انس وعية

 عملي  ظرق

CS 310 0 3 3 برمجةمتقدمة CS 210 

CS 315 0 3 3 برمجةااللعاب CS 210 

CS 331 0 3 3 نظمالتشغيل CS 130 

CS 380 0 3 3 الرسمبالحاسوب CS 250 ، MATH 241 

CS 411 0 3 3 برمجةتطبيقاتالهواتفالذكية CS 130 ، CS 210 

NIS 422 0 3 3 الحوسبةالموزعة NIS 220 

CS 470 0 3 3 النظمالخبيرة CS 376 

CS 492 0 3 3 موضوعاتخاصة 
ساعةبنجاحوموافقة75انهاء

 القسم

MIS 222 
ريادةاالعمالفيتكنولوجيا

 المعلومات
3 3 0 MIS 106 

MIS 421 
الجوانبالقانونيةفيادارة

 المعلومات
3 3 0 MIS 330 ،NIS 220 

SE 350 0 3 3 ادارةالمشاريعالبرمجية SE 201، MIS 360 

CIS 281 0 3 3 نظممتعددةالوسائط CIS 103، CS 210 

CIS 360 0 3 3 تطويرتطبيقاتقواعدالبيانات CS 211، CIS 260 

CIS 467 المعلوماتالتنقيبعن  3 3 0 CIS 260 


:منالمساقاتالتالية(ساعةمعتمدةاختياريةيختارهاالطالب6  .2

 اســـو المماق راــو المماق
الماعاي 

 المعتمدة

 الماعاي انس وعية
 المتطلب المابه

 عملي  ظرق

STAT 

101 
(1مبادىءاإلحصاء   3 3 0 --- 

STAT 

201 
(2مبادىءاإلحصاء   3 3 0 STAT 101 

STAT 

211 
(2مبادىءاالحتماالت   3 3 0 

STAT 111 

MAT 102 

 
MATH 

203 
(1معادالتتفاضليةعادية   3 3 0 --- 

MATH 

281 

البرمجةالخطيةونظرية

 األلعاب
3 3 0 --- 
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  عضا  اي ة التدريس تي امو علوم الحاسوب

 اإللكترونيالبري   المؤهل العلمي الرتبة االسم

 ahmadta@yu.edu.jo دكتوراه استاذ احمد توفيق احمد الطعانى

 iyad.doush@yu.edu.jo دكتوراه استاذ اياد تيسير محمد ابودوش

 alkhateebf@yu.edu.jo دكتوراه استاذ فيصل قسيم خليل الخطيب

 nkofahi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نجيب عبدالكريم محمد الكوفحي

 ahmad.a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمد منصور محمد مناصره

 eslam@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك اسالم محمد كريم المغايره

 ameera@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك اميرة صالح ذيب جرادات

 r.alshorman@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك رأفت موسى احمد الشرمان

 sawsan_kh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك سوسن خليل سالمه الشطناوي

 raoofbsoul@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبدالرؤوف خالد محمد بصول

 hamdan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد محمود محمد حمدان

 bilal.h@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد بالل هاشم خليل عبدالغني

 khalids@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد خالد محمد عقلة نهار

 raed.m.alkhatib@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رعد محمد علي الخطيب

 malek@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد مالك محمود شفيق برهوش

 mbanikhalaf@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد مصطفى احمد سالم بني خلف

 moyawiah.s@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد معاوية عبداهلل طالل  الشناق

 nahlah.s@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نهله محمد امين شطناوي

 nooraldeen@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نورالدين كامل عواد العوض

 amala@yu.edu.jo ماجستير مدرس امل محمود جبر ابو ناصر

 basmah@yu.edu.jo ماجستير مدرس باسمه هاني فايز حسن

 saba@yu.edu.jo ماجستير مدرس صبا شاهر احمد المصطفى

 fatmih@yu.edu.jo ماجستير مدرس فاطمه يوسف عبدالمعطي ابوحواس
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 الحاسوبية المعلوماي  ظو امو

معبدايةإنشاءكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوببهدف2002عام (CIS) الحـمماسوبيةأنشاقسمنظمالمعلومات

اعدادخريجينمتميزينذويمهاراتوكفاءاتتمكنهممنالنجاحفيالحياةالعملية.وبدأبمنحدرجةالبكالوريوسفينظم

إنشاءأولبرنامجللدراساتالعـممممليافيالقسملمنحدرجةالماجستيرفيتـممممّم2003وفيبـممممدايةعام،المعلوماتالحاسوبية

.نظمالمعلوماتالحاسوبيةبمسارينالرسالةواالمتحانالشامل

رقىالجامعاتالعالميةفيجميعمجاالتنظمأزةمنأعضمممممماءالهيئةالتدريسمممممميةمنخريجينيضمممممممالقسمممممممكوكبةمتميّ

زينمنحملةدرجةالدكتوراهمنكمايسعىالقسمعلىالدوامإلىرفدالهيئةالتدريسيةالمتميّ،المعلوماتالحاسوبيةالحديثة

.فضلالجامعاتالعالميةأزينللحصولعلىدرجةالدكتوراهمنخاللابتعاثالطلبةالمتمّي

اإلقليميةمنالمختصممينفيحتياجاتالمحليةوكمايسممعىالقسمممإلىاالرتقاءبمسممتوىالبحثالعلميوربطهبالتدريسوباال

وكذلكنشمممرالمعرفةوتعزيزالتعاونالبحثيمعالمؤسمممسممماتالمحليةواإلقليميةوالدولية.حيثيقومالقسمممم،نظمالمعلومات

بتزويدالطلبةبالمعارفالعامةوالمتخصصةوالمهاراتالتطبيقيةالالزمةلتمكينهممنالمساهمةفيتوفيرويزيادةاستخدام

عضمماءالهيئةالتدريسمميةفيالقسمممبضممرورةطرحأمعلوماتالحاسمموبيةفيجميعالمنظماتوالمؤسممسممات.كمايؤمننظمال

مسممماقاتأكاديميةمتنوعةفينظمالمعلوماتاألسممماسممميةوالتطبيقيةعلىمسمممتوىالدرجةالجامعيةاألولىوالدراسممماتالعليا

المجتمعالمحليوسممموقالعملبحيثيتمإعدادالطلبةوتأهيلهمتأهيالفنًيزوالحداثةواالسمممتجابةالحتياجاتاتجمعبينالتمّي

.وذلكبالتركيزعلىالجوانبالعمليةوالتطبيقيةممايعززمنتنافسيةالخريجينفيالحصولعلىفرصالعملالمناسبة

خاللتوفيربيئةأكاديميةإيجابيةزةبينجامعاتالمنطقةمنولتحقيقرؤيةالقسمممممممالتيتتمثلبالسممممممعيلتحقيقمكانةمتميّ

قامالقسمممممفيالعام،زةتركزعلىالبحثالعلميإضممممافةإلىتنميةقدراتالطلبةالعلميةتهدفإلىتوفيرتعليموبرامجمتمّي

تواكبإعدادالخطةالدراسيةالجديدةلتكونشاملةومتطورةتوتّم،بإعدادخطةالدراسيةجديدةلبرنامجالبكالوريوس2016

.ردنيةوالعالميةعتمادمؤسساتالتعليمالعالياألاخذبعيناالعتبارمواكبةأسسمعمتطلباتسوقالعملمعاأل

كما،ويوفرالقسممممجموعةمنمختبراتالحاسمموبالمتطورةوالحديثةوالتيتسممتخدمفيمجاالتالتدريسوالبحثالعلمي

اعالمعلوماتوالتنقيبفيالبياناتومختبرالوسمممائطالمتعددةومختبرإنشممماءمختبراتمتخصمممصمممةمثلمختبراسمممترجتّم

قواعدالبيانات.كماقامبنشرالثقافةالحاسوبيةمنخاللطرحالمساقاتاألكاديميةالمتعلقةبتكنولوجياالمعلوماتومهارات

.استخدامالحاسوبلجميعطالبالجامعة
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 الحاسوبية المعلوماي  ظو تخصص /ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

وعلومالحاسمممممموبفيجامعةاليرموكالخطةالدراسمممممميةالتيتؤديالىدرجةالبكالوريوسفيكليةتكنولوجياالمعلومات

الصمممممادرةبموجبوتعديالتها1991(لسمممممنة2والصمممممادرةوفقتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم 

.2003لسنة118رقمنظاممنحالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموك

ةالبكالوريوسفيأقسممامكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحداالدنىللسمماعاتالمعتمدةالمطلوبةللحصممولعلىدرج .1

 (ساعةمعتمدة.134 هوالحاسوب

تطرحكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسممممموبالخطةالدراسممممميةالتيتؤديالىدرجةالبكالوريوسفيأالقسمممممام .2

-التالية:

 امو علوم الحاسوب. •

 امو  ظو المعلوماي الحاسوبية. •

 المعلوماي اندارية.امو  ظو  •

وتعديالتهافيجامعةاليرموكعلى1991(لسممنة2تسممرياألحكامالواردةفيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسرقم  .3

 كليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب.

قبولالطلبةيتمقبولالطلبةفيالكليةحسمممبسمممياسمممةالقبولفيالجامعةفيكلعامدراسممميكماهومبينفيتعليمات .4

 المعمولبهافيالجامعة.



(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها :  متطل اي الجامعـة

 علىالنحوالتالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها متطل اي اج ارية:

 المتطلب سابه عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

AL 101 1لغةعربية  3  

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL 099 إستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية   استدراكي 

AL 099 استدراكي–لغةعربية   استدراكي 

COMP 099 إستدراكي.–مهاراتحاسوب   استدراكي 

 

خارجكليتهفيأحدالمجاالتعلىالنحويختارهاالطالبمن(سممممماعاتمعتمدة15تخصمممممصلها متطل اي اختيارية:

التالي:

 عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

 المماااي او ما ية

Hum 101 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum102 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 3 اإلسالمفكروحضارة 

Hum 104 3 الفنوالسلوك 
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 عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

Hum 105 الحضارةاإلنسانيةإسهاماالردنفي  3 

Hum 106 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

Hum 107 3 حقوقاإلنسان 

Hum 108 3 مهاراتالتفكير 

Hum109 3 النظماالسالمية 

Hum110 3الثقافةالسياحيةوالفنادقفياألردن 

 المماااي العلمية

Sci 101 3 البيئةوالصحةالعامة 

Sci 103 3 اللياقةالبدنيةللجميع 

Sci 104 3 مهاراتالتواصلالفعال 

Sci 105 3 الطاقةالمتجددة 

Sci 106 3 اإلدارةوتنميةالمجتمع 

Sci 107 3 البحثالعلمي 

 

علىالنحوالتالي:اجبارية(ساعةمعتمدة22وتخصصلها ي الطلية: متطل ا

 

 

  SCI 104اليجوزالجمعبينهذاالمساقومساقمهاراتالتواصلالفعال* 

 

 متطل اي اليمو

وتوزعكمافيالجدولين(سممممماعةمعتمدةيحددهامجلسقسممممممالتخصمممممصالمنفرد85خصمممممصلها وت

.التاليين

توزيعالساعاتالمعتمدةللتخصصالمنفردفيقسمنظمالمعلوماتالحاسوبية



 

 


 

  

 اســـو المماق راــو المماق
الماعاي 

 المعتمدة

الماعاي 

 المتطلب المابه ا س وعية

 عملي  ظرق

CS 110 0 3 3 البرمجةبلغةمختارة --- 

CS 110L متزامنمع( 2 0 1 مختبرالبرمجةبلغةمختارةCS 110)

CIS 103 0 3 3 مقدمةفيتكنولوجياالمعلومات --- 

CS 130 0 3 3 أساسياتنظمالتشغيل CS 110 ، CIS 103 

CIS 260 0 3 3 نظمقواعدالبيانات CIS 103 ، CS 210 

MIS 106 * 
مهاراتاالتصاللتكنولوجيا

 المعلومات
3 3 0 --- 

Stat 111  1مبادئاالحتماالت)  3 3 0 --- 

Math 101  1تفاضلوتكامل)  3 3 0 --- 

 المجموع اختيارق اج ارق الممااايمجموعة 

121527متطلباتالجامعة

22-22متطلباتالكلية

612485متطلباتالقسم

134المجموع
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 تي الخطة الدراسية لدرجة ال طالوريوس تي  ظو المعلوماي الحاسوبية ول راو العشرايـــجدول مدل

Knowledge Area ( حيل المعرتةالمدلول)  الراو 

Basic Courses 0 مبادئأساسية 

Programming Languages 1 لغاتبرمجة 

Human Computer Interaction 2 االنسانوالحاسوب 

Information Networks المعلوماتشبكات  3 

System Design and Management نظمالتصميموادارة  4 

Data and File Structures 5 هيكليةالبياناتوالملفات 

Database and Information Retrieval      6 قواعدالبياناتواسترجاعالمعلومات 

Intelligent Systems  7 النظمالذكية 

System Applications and New Technologies نظموتقنياتحديثةالتطبيقات  8 

Project and Special Topics 9 مشروعوموضوعاتخاصة 

 
 

اآلتي:الترتيب(ساعةمعتمدةوفق85ويخصصلها   ظو المعلوماي الحاسوبيةمتطل اي امو 

 ( ساعة معتمدة واي:61إج ارية )مماااي  . 

المماقاسو  راو المماق  
الماعاي 

 المعتمدة

الماعاي 

 المتطلب المابه انس وعية

 عملي  ظرق

CIS 211 0 3 3 برمجةتطبيقاتاالنترنع CS 110 ، CIS 103 

SE 201 0 3 3 مدخلالىهندسةالبرمجيات CIS 103 ، CS 210 

SE 210 0 3 3 التحليلوالتصميمالكينوني SE 201 ، CS 210 

SE 210L 
التحليلوالتصميممختبر

 الكينوني
1 0 3 SE 210   أومتزامنمعه(

CIS 256 0 3 3 هيكليةالملفات CS 250 

CIS 260L 3 0 1 مختبرنظمقواعدالبيانات CIS 260   أومتزامنمعه(

CIS 281 0 3 3 النظممتعددةالوسائط CIS 103 ، CS 210 

CIS 360 
تطويرتطبيقاتقواعد

 البيانات
3 3 0 CIS 211 ، CIS 260 

CIS 367 2 2 3 مستودعاتالبيانات CIS 360 

CIS 433 0 3 3 ادارةشبكاتالمعلومات NIS 220 

CIS 442 0 3 3 سريةوخصوصيةالمعلومات SE 201 ، CIS 260 

CIS 464 0 3 3 نظماسترجاعالمعلومات CIS 256 ، CIS 260 

CIS 467 0 3 3 التنقيبعنالمعلومات CIS 260 

CIS 467L 
مختبرتنقيبواسترجاع

 المعلومات
1 0 3 

CIS 464 ، CIS 467  أومتزامن

 معه(

CIS 498 0 3 3 التدريبالعملي 
MIS 106 

ساعةمعتمدةبنجاح90انهاء  

CIS 499 0 3 3 مشروعتخرج 
CIS 498 

ساعةمعتمدةبنجاح98انهاء  

CS 142 0 3 3 هياكلمتقطعة Math 101 

CS 210 0 3 3 البرمجةالكينونية CS 110 ، CIS 103 

CS 210L 3 0 1 مختبرالبرمجةالكينونية CS 210 متزامنمع، CS 210 

CS 250 0 3 3 هيكليةالبيانات CS 210 

CS 351 0 3 3 تحليلوتصميمالخوارزميات CS 250، CS 142 

NIS 220 0 3 3 تراسلالبياناتوالشبكات CS 130 

NIS 320 0 3 3 الشبكاتالالسلكية NIS 220 ، Stat 111 

  14 56 61 المجمـــــوع
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 ( ساعة معتمدة مولعة كما يلي:24اختيارية )مماااي  .ب

 ساعة من امو التخصص تي ا ال(: 12( ساعة معتمدة يختاراا الطالب من المماااي التالية )18) .1
 

راو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

الماعاي 

 المتطلب المابه انس وعية

 عملي  ظرق

CIS 227 0 3 3 االتصالبيناالنسانوالحاسوب CS 210 

CIS 244 0 3 3 تصميموبناءالواجهات CIS 103 ، CS 210 

CIS 341 0 3 3 تصميممواقعاالنترنع SE 201 

CIS 380 0 3 3 تطبيقاتفينظمالمعلومات CIS 360 

CIS 411 الخادموالعميلبرمجة  3 3 0 CIS 360 ، NIS 220 

CIS 412 0 3 3 تقنياتالويبالداللي CIS 211 

CIS 431 0 3 3 خدماتاالنترنع NIS 220 

CIS 466 0 3 3 محركاتالبحثعنالمعلومات CIS 464 

CIS 468 0 3 3 ادارةالبياناتالضخمة CIS 360 

CIS 471 0 3 3 نظمالمعلوماتالذكية CIS 360 

CIS 480 0 3 3 تطبيقاتفيالنظمالموزعة CIS 211.NIS 220 

CIS 492 0 3 3 موضوعاتخاصة CIS 360 

CS 315 0 3 3 برمجةااللعاب CS 210 

CS 411 0 3 3 برمجةتطبيقاتالهواتفالذكية CS 210 

MIS 222 ريادةاألعمالفيتكنولوجيا

 المعلومات

3 3 0 --- 

SE 350 0 3 3 ادارةالمشاريعالبرمجية MIS 360  SE 201 أو(

MIS 421 الجوانبالقانونيةفيإدارةنظم

 المعلومات

3 3 0 CIS 103 

 
 ( ساعاي معتمدة يختاراا الطالب من المماااي التالية: 6) .2

 اسو المماق راو المماق
الماعاي 

 المعتمدة

الماعاي 

 المتطلب المابه انس وعية

 عملي  ظرق

BA 101  1مباديءفياإلدارة)  3 3 0 --- 

MKT 210  1مبادئالتسويق)  3 3 0 --- 

Stat 101  1مبادىءاإلحصاء)  3 3 0 --- 

Stat 201  2مبادىءاإلحصاء)  3 3 0 Stat 101 
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 تي امو  ظو المعلوماي الحاسوبية  عضا  اي ة التدريس

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 samers@yu.edu.jo دكتوراه استاذ سامر محمدجميل عوض سماره

 smustafa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ سليمان حسين مصطفى بني بكر

 qasemr@yu.edu.jo دكتوراه استاذ قاسم احمد قاسم الردايده

 mohammedz@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد غازي ابراهيم الزامل

 ahmads@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمد علي رفاعي سعيفان

 eyadh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك اياد محمد حسن العزام

 ealsukhni@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عماد محمود سليم الصخني

 shawakfa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عماد محمود فالح الشواقفه

 mohammed.akour@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد عبدالوهاب محمد عكور

 mnuser@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك مريم ساري حمود نصير

 abrar.a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ابرار فواز محمد العبد الحق

 Ahmed.aleroud@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد فايز احمد العرود

 ahmad.klaib@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد فضل جميل كليب

 anas.alsobeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد انس محمد رمضان احمد الصبح

 aws.magableh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد اوس عبدالرحيم نايف مقابله

 rafat.hammad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد حمادرافت محمد موسى 

 rmalkawi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رامي ضرار يوسف ملكاوي

 ottom.ma@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد اشرف علي احمد العتوم

 n_alsrehin@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نواف عمر نواف السريحين

 abdalla_akhras@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبداهلل محمد علي األخرس
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 داريةاو المعلوماي  ظو امو

(معبدايةإنشممممماءكليةManagement Information Systems (MIS)أنشممممماقسممممممنظمالمعلوماتاإلدارية 

.يمنحالقسممممممدرجة2002/2003تكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسممممموبفيجامعةاليرموكفيمطلعالعامالدراسمممممي

ية بالمعارفوالمهاراتالتقن يةليزودالخريجين كالوريوسفينظمالمعلوماتاإلداريةوهذاالبرنامجمصممممممممبعنا الب

ميموتطويروتطبيقوإدارةالمعلوماتوأنظمةالمعلوماتفيالمؤسمممسمممات.ويتوفرللقسممممواإلداريةالالزمةلتحليلوتصممم

مجموعةمنمختبراتالحاسوبالمتطورةوالحديثةوالتيتستخدمفيمجاالتالتدريسوالبحثالعلميحيثيتوفرللقسم

والنظمالمسممماندةالتخاذتاإلداريةالخاصمممةبنظمالمعلومامختبراتتسمممتخدمفيتدريسلغاتالبرمجةوإدارةالمشممماريع

لىمختبربحثيمخصممممصلطلبةالدراسمممماتالعليا.ومعبدايةالعامالدراسمممميإلكترونيةباإلضممممافةالقراراتوالتجارةاإل

اسممتحداثبرنامجماجسممتيرفيالقسممميمنحدرجةالماجسممتيرفينظمالمعلوماتاإلداريةوهواألولمنتّم2007/2008

نوعهفيالجامعاتاألردنية.
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 اندارية المعلوماي  ظو تخصص /ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

الخطةالدراسمممممميةالتيتؤديالىدرجةالبكالوريوسفيكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسمممممموبفيجامعةاليرموك

الصمممممادرةبموجبوتعديالتها1991(لسمممممنة2والصمممممادرةوفقتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم 

 .2003لسنة118وكرقمنظاممنحالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرم

أالقسووووام فيالبكالوريوسدرجةالىتؤديالتيالدراسووووية الخطةالحاسوووووب وعلومالمعلوماتتكنولوجياكليةتطرح .1

-:التالية

 امو علوم الحاسوب. •

 امو  ظو المعلوماي الحاسوبية. •

 امو  ظو المعلوماي اندارية. •

للحصممولعلىدرجةالبكالوريوسفيأقسممامكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحداألدنىللسمماعاتالمعتمدةالمطلوبة .2

 (ساعةمعتمدة.134الحاسوبهو 

وتعديالتهافيجامعةاليرموكعلى1991(لسممنة2تسممرياألحكامالواردةفيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسرقم  .3

 كليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب.

ةفيالكليةحسمممبسمممياسمممةالقبولفيالجامعةفيكلعامدراسممميكماهومبينفيتعليماتقبولالطلبةيتمقبولالطلب .4

 المعمولبهافيالجامعة.

 

(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها :  متطل اي الجامعـة

علىالنحوالتالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها متطل اي اج ارية:

 المتطلب سابه عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

AL 101 1لغةعربية  3  

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL 099 إستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية   استدراكي 

AL 099 استدراكي–لغةعربية   استدراكي 

COMP 099 إستدراكي.–مهاراتحاسوب   استدراكي 
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(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنخارجكليتهفيأحدالمجاالتعلىالنحو15تخصصلها متطل اي اختيارية:

 التالي:

 عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

 المماااي او ما ية

Hum 101 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum102 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 3 اإلسالمفكروحضارة 

Hum 104 3 الفنوالسلوك 

Hum 105 3 إسهاماالردنفيالحضارةاإلنسانية 

Hum 106 3 مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

Hum 107 3 حقوقاإلنسان 

Hum 108 3 مهاراتالتفكير 

Hum109 3 النظماالسالمية 

Hum110 األردنالثقافةالسياحيةوالفنادقفي  3 

 المماااي العلمية

Sci 101 3 البيئةوالصحةالعامة 

Sci 103 3 اللياقةالبدنيةللجميع 

Sci 104 3 مهاراتالتواصلالفعال 

Sci 105 3 الطاقةالمتجددة 

Sci 106 3 اإلدارةوتنميةالمجتمع 

Sci 107 3 البحثالعلمي 

 

 

 الدراسية لدرجة ال طالوريوس تي  ظو المعلوماي اوداريةجدول مدلـــول راو العشراي تي الخطة 
 

Knowledge Area )الراو المدلول )حيل المعرتة 

Basic Courses 0 مبادئأساسية 

Programming Languages 1 لغاتبرمجة 

Systems Environment 2 بيئةالنظم 

Management and Information 3 اإلدارةوالمعلومات 

Operations Research 4 بحوثعمليات 

E-Commerce 5 التجارةااللكترونية 

Systems Analysis and Development 6 تحليلوتطويرالنظم 

Systems  Applications 8 تطبيقاتنظم 

Project and Special Topics 9 مشروعوموضوعاتخاصة 
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 معتمدةاجباريةعلىالنحوالتالي:(ساعة22تخصصلها :  متطل اي الطلية

 

  SCI 104اليجوزالجمعبينهذاالمساقومساقمهاراتالتواصلالفعال* 

 

 

(ساعةمعتمدةيحددهامجلسقسمالتخصصالمنفردأومجلسكلمنقسمالتخصص85وتخصصلها   :متطل اي اليمو 

:الجداولالتاليةالرئيسيوالتخصصالفرعيوتوزعكمافي

 :التخصص المنفرد .1

توزيعالساعاتالمعتمدةللتخصصالمنفردفينظمالمعلوماتاإلدارية



 

 

 

 

 التخصص الرئيمي/ ترعي .2
 

تخصصفرعيدارية/توزيعالساعاتالمعتمدةللتخصصالرئيسينظمالمعلوماتاإل

 

 
 

 

  

 اســـو المماق راــو المماق
الماعاي 

 المعتمدة

 الماعاي ا س وعية
 المتطلب المابه

 عملي  ظرق

CS 110 متزامنمع 0 3 3 البرمجةبلغةمختارةCS 110L 

CS 110L متزامنمع 3 0 1 مختبرالبرمجةبلغةمختارةCS 110 

CS 130 0 3 3 أساسياتنظمالتشغيل CIS 103، CS 110

CIS 103 0 3 3 مقدمةفيتكنولوجياالمعلومات ---- 

CIS 260 0 3 3 نظمقواعدالبيانات CS 210 

MIS* 106 
مهاراتاالتصاللطلبةتكنولوجيا

 المعلومات
3 3 0 ---- 

MATH 103 
تفاضلوتكامل لطلبةنظم

 المعلوماتاإلدارية(
3 3 0 ---- 

STAT 111  1مبادئاالحتماالت)  3 3 0 ---- 

 المجموع اختيارق إج ارق مجموعة المماااي

121527متطلباتالجامعة

22-22متطلباتالكلية

612485متطلباتالقسم

134المجموع

 المجموع اختيارق اج ارق مجموعة المماااي

121527متطلباتالجامعة

22-22متطلباتالكلية

55964متطلباتالتخصصالرئيسي

21حسبخطةقسمالتخصصالفرعيمتطلباتالتخصصالفرعي

134المجموع
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 ( ساعة معتمدة مولعة كاآلتي:85التخصص المنفرد ): ا ول 
 

 ( ساعة معتمدة واي:61مماااي إج ارية ) . 
 

راـو 

 المماق
 اســـو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

الماعاي 

 المتطلب المابه ا س وعية

 عملي  ظرق

MIS 241 0 3 3 بحوثعمليات MATH 141،MIS 106 

MIS 250 0 3 3 التجارةااللكترونية CIS 103،MIS 106 

MIS 310 0 3 3 برمجةتطويرالنظماالدارية CS 110،CS 110L

MIS 310L103 مختبربرمجةتطويرالنظماالداريةMIS 310اومتزامنمعه

MIS 330330شبكاتاتصالاألعمالCS 210،MIS 250

MIS 351330تسويقيةنظممعلومات
BA 101وMIS 250 

MKT 210

MIS 360 0 3 3 تحليلوتصميمالنظم MIS 310،CIS 260 

MIS 364 0 3 3 ادارةالنظموالمشاريع MIS 360)أو SE 201 

MIS 364L 3 0 1 مختبرادارةالنظموالمشاريع MIS 364أومتزامنمعه 

MIS 380 0 3 3 قواعدالبياناتاالدارية CIS 260 

MIS 382330ادارةالمعرفةMIS 250

MIS 421
الجوانبالقانونيةفيادارة

المعلومات
330MIS 106،CIS 103

MIS 4800 3 3 النظمالمساندةالتخاذالقراراتMIS 241

MIS 480L
مختبرالنظمالمساندةالتخاذ

 القرارات
103MIS 480اومتزامنمعه

MIS 487330األنظمةالمؤسسيةMIS 360

MIS 4990 3 3 مشروعتخرج
MIS 360،MIS 364

ساعة(90انهاء 

BA 101  0 3 3 (1مبادئفياالدارة --- 

ACC 101 0 3 3(1مبادئفيالمحاسبة--- 

MKT 210 330(1مبادئفيالتسويق---

CS 210 0 3 3 البرمجةالكينونية 
CS 110،متزامنمع 

CS 210L

CS 210Lمتزامنمع103مختبرالبرمجةالكينونيةCS 210L

CIS 281 0 3 3 النظممتعددةالوسائط CIS 103،CS 210 

MATH 
141

330MATH 101aرياضياتتطبيقيةلنظمالمعلومات

615712المجموع
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 ( ساعة معتمدة كما يلي:24مماااي اختيارية ) .ب

 ساعة من امو التخصص تي ا ال(: 12( ساعة معتمدة يختاراا الطالب من المماااي التالية )15)  ❖

 اســـو المماق راــو المماق
الماعاي 

 المعتمدة

الماعاي 

 المتطلب المابه ا س وعية
 عملي  ظرق

MIS 220330إدارةاالبداعالتكنولوجيBA 101،MIS 106

MIS 222
األعمالفيتكنولوجياريادة

المعلومات
330MIS 106

MIS 252 0 3 3 الحكومةااللكترونية MIS 250 

MIS 341 0 3 3 نمذجةأنظمةاألعمال MIS 241 

MIS 3810 3 3نظممعلوماتاالنتاجMIS 241

MIS 384 0 3 3 نظمالمعلوماتالمالية MIS 250 

MIS 460 0 3 3 ضبطوسريةالنظم MIS 360 

MIS 461 0 3 3 ادارةوضبطالجودة MIS 250 

MIS 483330ذكاءاألعمالCIS 260

MIS 492330موضوعاتخاصة MIS 360

CS 250330هيكليةالبياناتCS 210

CIS 211330برمجةتطبيقاتاالنترنعCS 110،CIS 103

CIS 341330تصميممواقعاالنترنعMIS 360أوSE 201

CIS 431330خدماتاالنترنعMIS 330أوNIS 220

  

 

 ( ساعة معتمدة يختاراا الطالب من المماااي التالية:9)  ❖
 

 

 

  

 اســـو المماق راــو المماق
 الماعاي

 المعتمدة

الماعاي 

 المتطلب المابه ا س وعية

 عملي  ظرق

BA 102  2مبادئفياالدارة)  3 3 0 BA 101 

BA 350 0 3 3 إدارةالقوىالبشرية BA 102 

MKT 321 0 3 3 إدارةالمبيعات --- 

MKT 339 0 3 3 تسويقمصرفي --- 

ECO 101 0 3 3 مبادئفياالقتصادالكلي --- 

ACC 102  2مبادئفيالمحاسبة)  3 3 0 ACC 101 

BF 210  1مبادئفيالمالية)  3 3 0 ACC 101 ، BA 101 

BF 316 0 3 3 إدارةبنوك BF 210 
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 ( ساعة معتمدة كاآلتي:85دارية/ التخصص الفرعي ): التخصص الرئيمي تي  ظو المعلوماي اواثا يـ 
 

 ( ساعة معتمدة للتخصص الرئيمي مولعة كما يلي:64.  )1

 :وحسبالجدولالتالي( ساعة معتمدة 55مماااي إج ارية ) .أ

راـو 

 المماق
 اســـو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

الماعاي 

 المتطلب المابه ا س وعية

 عملي  ظرق

MIS 241 0 3 3 بحوثعمليات MATH 141،MIS 106 

MIS 250 0 3 3 التجارةااللكترونية CIS 103،MIS 106 

MIS 310 0 3 3 برمجةتطويرالنظماالدارية CS 110،CS 110م

MIS 
310L

أومتزامنمعه103MIS 310 النظماالداريةمختبربرمجةتطوير

MIS 330330شبكاتاتصالاألعمالCS 210،MIS 250

MIS 360 0 3 3 تحليلوتصميمالنظم MIS 310،CIS 260 

MIS 364 0 3 3 ادارةالنظموالمشاريع MIS 360)أو SE 201 

MIS 
364L 

 اومتزامنمعهMIS 364 3 0 1 مختبرادارةالنظموالمشاريع

MIS 380 0 3 3 قواعدالبياناتاالدارية CIS 260 

MIS 382330ادارةالمعرفةMIS 250

MIS 421الجوانبالقانونيةفيادارة

المعلومات
330MIS 106،CIS 103

MIS 4800 3 3 النظمالمساندةالتخاذالقراراتMIS 241

MIS 
480L

المساندةالتخاذمختبرالنظم

 القرارات
103MIS 480أومتزامنمعه

MIS 487330األنظمةالمؤسسيةMIS 360

MIS 4990 3 3 مشروعتخرجMIS 360،MIS 364 
ساعة(90انهاء(

BA 101  0 3 3 (1مبادئفياالدارة --- 

ACC 101 0 3 3(1مبادئفيالمحاسبة--- 

CS 210 0 3 3 الكينونيةالبرمجة CS 110

CS 210L103مختبرالبرمجةالكينونيةCS 210أومتزامنمعCS 
210

CIS 281 0 3 3 النظممتعددةالوسائط CIS 103،CS 210 

MATH 
141

330MATH 101aرياضياتتطبيقيةلنظمالمعلومات

555112المجموع



(6علىأنيكون ،يختارهاالطالبمنقائمةالمسمممماقاتالتاليةمعتمدة( سالالالالاعاي 9)ممالالالالاااي اختيارية .ب

 اإلدارية.ساعاتفياالقلمنمساقاتنظمالمعلومات

 اســـو المماق راــو المماق
الماعاي 

 المعتمدة

 الماعاي ا س وعية
 المتطلب المابه

 عملي نظري

MIS 220330إدارةاالبداعالتكنولوجيBA 101،MIS 106

MIS 222
ريادةاألعمالفيتكنولوجيا

المعلومات
330MIS 106

MIS 252 0 3 3 الحكومةااللكترونية MIS 250 
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 اســـو المماق راــو المماق
الماعاي 

 المعتمدة

 الماعاي ا س وعية
 المتطلب المابه

 عملي نظري

MIS 341 0 3 3 نمذجةانظمةاألعمال MIS 241 

MIS 3810 3 3نظممعلوماتاالنتاجMIS 241

MIS 384 0 3 3 نظمالمعلوماتالمالية MIS 250 

MIS 460 0 3 3 ضبطوسريةالنظم MIS 360 

MIS 461 0 3 3 ادارةوضبطالجودة MIS 250 

MIS 483330ذكاءاألعمالCIS 261

MIS 492330موضوعاتخاصة MIS 360

CS 250330هيكليةالبياناتCS 210

CIS 211330برمجةتطبيقاتاالنترنعCS 110،CIS 103

CIS 341330مواقعاالنترنعتصميم
SE 201)أو MIS 

360

CIS 431330خدماتاالنترنع
MIS 330أوNIS 

220


. التخصص الفرعي:2  

(ساعةمعتمدة.21حسبمايحددهقسمالتخصصالفرعيعلىأنالتقلمتطلباتهذاالتخصصعن  .أ

 اإلدارية.أقسامالتخصصالفرعيهي:أقسامكليةاالقتصادوالعلوم .ب
 

 
 

( ساعة معتمدة واي:21: التخصص الفرعي تي امو  ظو المعلوماي اندارية )اثالوـ   

 (  ساعة معتمدة واي:18. مماااي إج ارية: ويخصص لو )1





 

  

 

  

  

 





 

 

 ( ساعاي معتمدة يختاراا الطالب من المماااي التالية:3مماااي اختيارية: ويخصص ل ا ) .2

 

 

 

  

 

  

 

  

  
 

 اســـو المماق راــو المماق
الماعاي 

 المعتمدة

الماعاي 

 ا س وعية

 عملي  ظرق

MIS 250330التجارةااللكترونية

MIS 310 0 3 3 برمجةتطويرالنظماالدارية 

MIS 310103 مختبربرمجةتطويرالنظماالدارية

MIS 360 0 3 3 تحليلوتصميمالنظم 

MIS 364 0 3 3 ادارةالنظمومشاريعها 

MIS 364L 3 0 1 مختبرادارةالنظمومشاريعها 

MIS 4800 3 3 النظمالمساندةالتخاذالقرارات

MIS 480L103 مختبرالنظمالمساندةالتخاذالقرارات

راــو 

 المماق
 اســـو المماق

 الماعاي

 المعتمدة

الماعاي 

 ا س وعية

 عملي  ظرق

MIS 252 0 3 3 االلكترونيةالحكومة 

MIS 341 0 3 3 نمذجةأنظمةاألعمال 

MIS 380330قواعدالبياناتاإلدارية

MIS 3810 3 3نظممعلوماتاالنتاج

MIS 461 330 إدارةوضبطالجودة
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 جدول المماااي التي ييدم ا امو  ظو المعلوماي اودارية لدرجة ال طالوريوس

راـو 

 المماق
 اســـو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

الماعاي 

 المتطلب المابه ا س وعية

 عملي  ظرق

MIS 106 
مهاراتاالتصاللطلبةتكنولوجيا

 المعلومات
3 3 0 ---- 

MIS 220330إدارةاالبداعالتكنولوجيBA 101،MIS 106

MIS 222
ريادةاألعمالفيتكنولوجيا

المعلومات
330MIS 106

MIS 241 0 3 3 بحوثعمليات MATH 141،MIS 106 

MIS 250 0 3 3 التجارةااللكترونية CIS 103،MIS 106 

MIS 252 0 3 3 الحكومةااللكترونية MIS 250 

MIS 310 0 3 3 برمجةتطويرالنظماالدارية CS 110،CS 110L

MIS 
310L

أومتزامنمعه103MIS 310 النظماالداريةمختبربرمجةتطوير

MIS 330330شبكاتاتصالاألعمالCS 210،MIS 250

MIS 341 0 3 3 نمذجةأنظمةاألعمال MIS 241 

MIS 351330نظممعلوماتتسويقية
BA 101وMIS 250،

MKT 210

MIS 360 0 3 3 تحليلوتصميمالنظم MIS 310،CIS 260 

MIS 364 0 3 3 ادارةالنظمومشاريعها MIS 360)أو SE 201 

MIS 
364L 

 أومتزامنمعهMIS 364 3 0 1 مختبرادارةالنظمومشاريعها

MIS 380 0 3 3 قواعدالبياناتاالدارية CIS 260 

MIS 3810 3 3نظممعلوماتاالنتاجMIS 241

MIS 382330ادارةالمعرفةMIS 250

MIS 384 0 3 3 نظمالمعلوماتالمالية MIS 250 

MIS 421
الجوانبالقانونيةفيادارة

المعلومات
330MIS 106،CIS 103

MIS 460 0 3 3 ضبطوسريةالنظم MIS 360 

MIS 461 0 3 3 ادارةوضبطالجودة MIS 250 

MIS 4800 3 3 النظمالمساندةالتخاذالقراراتMIS 241

MIS 
480L

مختبرالنظمالمساندةالتخاذ

 القرارات
103MIS 480أومتزامنمعه

MIS 483330ذكاءاألعمالCIS 260

MIS 487330األنظمةالمؤسسيةMIS 360

MIS 492330موضوعاتخاصة MIS 360

MIS 4990 3 3 مشروعتخرج
MIS 360،MIS 364 انهاء

ساعة(90
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  عضا  اي ة التدريس تي امو  ظو المعلوماي اندارية

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 abul-huda@yu.edu.jo دكتوراه استاذ بالل انس حامد ابوالهدى

 abushanab@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عماد احمد محمد ابوشنب

 belalabuata@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك بالل مصطفى حسين ابوعطا

 r.aldwairi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك رضوان محمد عبدالرحمن الدويري

 adnan.r@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عدنان احمد محمد رواشده

 ayassin@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد اريج محمود مصطفى ياسين

 ashatnawi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد شطناوياماني محمد جمعه امين 

 ali.z@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد علي احمد ذيب زحراوي

 ishehabat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عيسى محمود عيسى شهابات

 mdaradkeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد كامل يونس درادكه

 yazan.shboul@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد الشبوليزن علي محمود 

 yousra.harb@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد يسرى عبده قبالن حرب

 wejdan@yu.edu.jo ماجستير مدرس وجدان محمدعلي محمود ابوالبصل
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 وان وروبولوجيا اآلثار كلية

يةاآلثارواألنثروبولوجيا ئعكل كمركزبحثي1984فيجامعةاليرموكعام،معهداآلثارواألنثروبولوجياآنذاك،أنشمممممم

وتدريسممميفيمجاالتاآلثارواألنثروبولوجياوالنقوش.توسمممعهذاالمعهدبشمممكلمسمممتمرمنذذلكالحينليغطيالعديدمن

ريةوعلمالقياساألثريودراسممممممماتدارةالمصمممممممادرالتراثيةوصمممممميانةالمواداألثإالمجاالتالمرتبطةباآلثاروالتراثك

 .2003/2004ممادفعالجامعةلتحويلالمعهدإلىكليةفيمطلعالعامالدراسي،المتاحف

وقسمصيانة،وقسمالنقوش،وقسماألنثروبولوجيا،تضمكليةاآلثارواألنثروبولوجياأربعةأقسامأكاديميةهي:قسماآلثار

ومحطةديرعال،ووحدةالمختبرات،امنالوحداتهي:متحفالتراثاألردنيتضمممعدًدكما،المصممادرالتراثيةوإدارتها

تضمممالكليةكرسمميينعلميينتحكمهماتعليماتالجامعةوأنظمتهاهما:كرسمميمحمود،للدراسمماتاألثرية.إضممافةإلىذلك

 .الحضارةاإلسالميةالغوللدراسةحضارةالجزيرةالعربيةوكتاباتهاوكرسيسميرشماللمسكوكاتو

حيثتمنح،امنالبرامجاألكاديميةعلىمسممممممتوييالبكالوريوسوالماجسممممممتيرفيالمجاالتالعامةللتراثتوفرالكليةعدًد

ودرجاتالماجستيرفي،الكليةدرجاتالبكالوريوسفيمجاالتاآلثارواألنثروبولوجياوصيانةالمصادرالتراثيةوإدارتها

 .األنثروبولوجياوالنقوشوصيانةالمصادرالتراثيةوإدارتهامجاالتاآلثارو

تتميزكليةاآلثارواألنثروبولوجيافيجامعةاليرموكعنمثيالتهافياألردنوالمنطقةبتوفيرهالعددمنالبرامجاألكاديمية

حيثيمكناإلشمممارةهنابشمممكلرئيسممميإلىبرامج،ااألولىمننوعهافيالمنطقةالعربيةوالتدريبيةالفريدةالتيكانعرالًب

وعلم،ودراسمماتالمسممكوكات،وإدارةالمصممادرالتراثية،وصمميانةالتراثالحضمماري،واألنثروبولوجياالعضمموية،النقوش

رمنفقدعملعالكليةمنذنشمممأتهاعلىبناءشمممبكةواسمممعةمنالعالقاتالدوليةمععددكبي،القياساألثري.عالوًةعلىذلك

زهذهكليةاآلثارواألنثروبولوجياعلىلعبدورأساسيالمؤسساتاألكاديميةعلىمستوىالعالم.وقدساعدتجوانبالتميّ

.ااودولًياوإقليمًيعلىالمستوىاألكاديميمحلًي
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 كاديميةامام ا ا 

قسماآلثار. •

قسماألنثروبولوجيا. •

قسمالنقوش. •

قسمصيانةالمصادرالتراثيةوإدارتها. •

قسمالمساقاتالخدميةاإلنسانية. •
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 ارــا ث وــام

وهويمنحةثريجراءالعديدمنالتنقيباتاألإفدبه1984نثروبولوجياعامثارواألُأنشمممماقسممممماآلثارفيمعهداآل

:اآلثارةحدىالمجاالتالتاليإالماجستيرفيهحيثيستطيعالطالبكتابةرسالت،ةثار/مسارالرسالدرجةالماجستيرفياآل

 ر.والعلومالتطبيقيةفياآلثا،واآلثاراإلسالمية،واآلثارالكالسيكية،القديمة

فتحبرنامجالبكالوريوسنثروبولوجياوتمّثارواأللىكليةاآلإنثروبولوجياثارواألتحولمعهداآل2001عاموفي

المتعلقةبالبرامجةالدوليهدافومخرجاتلهذاالبرنامجتتواكبمعالمعاييرأوضممممممعرؤيةورسمممممممالةووتّم،فياآلثار

لحاجاتسمممموقالعمل-ثاروقدروعيفيوضممممعالبرنامجمدىمالئمتهفيعلماآلةوالميدانيةوالتدريبيةوالبحثيةالتعليمي

لرفعمستوىالجودةلمثلهذاالبرنامجكماروعيفيوضعةوالدوليةلتزامبالمعاييرالوطنيإلقليميواالمحليوالعربيواإل

.المعتمدةمنقبلهيئةاالعتمادفيوزارةالتعليمالعاليةهذاالبرنامجتوفيرالمجاالتالمعرفي

قة  تاريخالمنط تهفيدراسمممممممة ثاروأهمي ثارإلىالتركيزعلىنشمممممممأةعلماآل كالوريوسفياآل نامجالب هدفبر ي

،وذلكمنخاللدراسمممةالمخلفاتالماديةالتييعثرعليهافيالمواقعاألثريةالهامة،والحضممماراتالقديمةالتيسمممكنعفيها

ضاراتالقديمةفيالمنطقةوخارجها ساقاتالمطروحةإلىالح وكيفيةالتعاملمعهذهاآلثار،ليتعرفالطالبمنخاللالم

باإلضممممممافةإلى،فإلىميزاتالمخلفاتالماديةفيالمراحلوالعصممممممورالزمنيةالمختلفةكمايتمالتعر،وتأريخهاوتحليلها

.وتأريخهابالطرقالعلميةالحديثة،اادقيًقالتعرفإلىالعلومالتطبيقيةالتيتساعدفيتحليلهذهالمخلفاتتحليالعلمًي

صممممورماقبلالتاريخوحتىنهايةالعصممممورمنذعةالمختلفةحولالفتراتالزمنيةيطرحالبرنامجمسمممماقاتنظري

ةنسممممممانيخرىوالعلوماإلردنيوعالقتهبالمعارفاألثرياأللىتعميقمفاهيمالطلبةالمتعلقةبالتراثاألإتؤديةسممممممالمياإل

والتنقيبوالتوثيقسممممماليبالمسمممممحأعلىةثريافيالميدانوالمختبروالمواقعاألعملًيةلىتدريبالطلبإةضمممممافإ.ةوالطبيع

  ن.ردثاراألآالتيتؤهلهمليقوموابدوررياديفيالكشفعنةساسيكسابهمبالمهاراتالميدانيةاألإثريوبالتالياأل

امنالعصممموربدًء،يضممممقسمممماآلثارعددمنالمختصمممينفيآثاراألردنوالشمممرقاألدنىفيالعصمممورهالمختلفة

ابالعصورالكالسيكية اليونانيةوالرومانيةوالبيزنطية(وحتىالفتراتاإلسالميةمروًر،الحجريةوعصورماقبلالتاريخ

.ومختصينفيالعلومالتطبيقيةفياآلثار

والتنقيباتوأعمالالترميمفيعدد،ويساهمأعضاءهيئةالتدريسفيالقسمفيعددمنالمشاريعالميدانيةمشتركة

ورمتعددة.ويجريبعضهذهاألعمالوالتنقيباتبالتعاونمعالجامعاتومؤسساتأوروبيةمنالمواقعالتيتعودإلىعص

: همالحفرياتوالمشاريعالتييقومبهاالقسمأ.منةميريكيةوالمراكزالدوليأو

ثريباشممممرافالدكتورعاطفمحمدسممممعيدالشممممياببالتعاونبينمقيساألأفيموقعةثريأمسمممموحاتوتنقيبات •

ة.ثارالعامجامعةاليرموكودائرةاآل

شممممرافالدكتورزيدانكفافيإبةروارالشممممماليثريةفيتلداميةفيمنطقةديرعالفياألأمسمممموحاتوتنقيبات •

ة.ثارالعامبالتعاونبينجامعةاليرموكومتحفاليدنفيهولنداودائرةاآل

رافالدكتورزيدونالمحيسممممممنبالتعاونبينجامعةشممممممإالطفيلةب–الذريحةفيخربةثريأمسمممممموحاتوتنقيبات •

ة.ثارالعامودائرةاآلةالسوربونالفرنسيةاليرموكوجامع
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 اآلثار تخصص تي ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 :ساعةمعتمدةموزعةكالتالي132تمنحدرجةالبكالوريوسفياآلثاربعدإتمامدراسة

 ساعة معتمدة( 27: متطل اي الجامعة ) ون

 ساعة معتمدة( 12 .  المتطل اي اوج ارية ) 

 عدد الماعاي اسو المماق المماق راو رمت المماق

AL 101 1لغةعربية  3 

EL 101 إنجليزيةمهاراتلغة  3 

PS 102 3 التربيةالوطنية 

MILT 100 3 علومعسكرية 

EL 99 إستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية  استدراكي 

AL 99 استدراكي–لغةعربية  استدراكي 

COMP 99 إستدراكي.–مهاراتحاسوب  استدراكي 

 

ساعة معتمدة(    15ب.  متطل اي الجامعة اوختيارية  )  

يختاراا الطالب من المماااي او ما ية والعلمية التالية:        

 عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

 المماااي او ما ية

Hum 101 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum102 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 وحضارةاإلسالمفكر  3 

Hum 104 3 الفنوالسلوك 

Hum 107 3 حقوقاإلنسان 

Hum 108 3 مهاراتالتفكير 

Hum 109 3 النظماإلسالمية 

Hum 110 3 الثقافةالسياحيةوالفندقية 

 المماااي العلمية

Sci 101 3 البيئةوالصحةالعامة 

Sci 102 3 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

Sci 103 3 اللياقةالبدنيةللجميع 

Sci 104 3 مهاراتالتواصلالفعال 

Sci 105 3 الطاقةالمتجددة 

Sci 106 3 اإلدارةوتنميةالمجتمع 

Sci 107 3 البحثالعلمي 
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 ساعة معتمدة مولعة علر النحو التالي: 21: متطل اي الطلية ا ج ارية: اثا ي 

 المتطلَّب المابه الماعاي المعتمدة المماقاسو  راو المماق رمت المماق

Arch101 3 علماآلثارمدخلالى - 

Arch102 3نشوءالحضارات-

Anth101 3 مقدِّمةفياألنثروبولوجيا - 

Anth 103 )3علماالثاراالجتماعي االثنوآركيولوجي-

Con 101 3 مقدِّمةفيصيانةالمصادرالتراثيَّة -

Con 1213مقدمةفيعلمالمتاحف-

Sci1083مهاراتحاسوب-

 

 

 متطل اي امو مولعة كالتالي:: اثالو 

 ساعة معتمدة( مولعة علر النحو التالي: 84التخصص المنفرد ) -1

 ساعة معتمدة( كما يلي: 66متطلب تخصص منفرد اج ارية ) -     

 اسـو المماق راو المماق
عدد 

 الماعاي
 المابهالمتطلب 

Arch 1103مقدمةفيعصورماقبلالتاريخArch 101

Arch 1253مقدمةفياآلثارالكالسيكيةArch 101

Arch 1353الفنونوالعمارةاالسالميةArch 101

Arch 1363المسكوكاتاإلسالميةArch 135

Arch 1403فياآلثارمقدمةفيالعلومالتطبيقيةArch 101

Arch 2153آثاراالردنفيالعصورالبرونزيةوالحديديةArch 110

Arch 2203الحضارةالنبطيةArch 125

Arch 2403التقنياتالقديمةفياآلثارArch 140

Arch 301



التدريبالميدانيفياآلثار


6

80يسجللهالطالببعدانهاءدراسة

–ساعةمعتمدة

بديلهلهذاالمساقاليعطىمادة

Arch 3123الخزففيالعصورالقديمةArch 215

Arch 3153آثارمصروبالدالرافدينالقديمةArch 215

Arch 3253الفنونوالعمارةالكالسيكيةArch 125

Arch 3353آثاربالدالشاماالسالميةArch 135

Arch 3403األثريةالتحليلالعلميللموادArch 140

Arch 4243آثاربالدالشامالكالسيكيةArch 325

Arch 4253الخزفالكالسيكيArch 325

Arch 4353الخزفاالسالميArch 335

Arch 4403طرقالتأريخوبناءالتسلسلالزمنيفياآلثارArch 340

Arch 4553والجزيرةالعربيةالكتاباتالقديمهفيبالدالشام

Arch 4603نصوصاثريةباللغةاالنجليزيةEL 101،Arch 101

T M  3103فناالرشادالسياحي
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 ساعة معتمدة يختاراا الطالب من بين المماااي التالية: 18متطل اي تخصص منفرد اختيارية:  :ب

 المتطلب المابه عدد الماعاي اسـو المماق راو المماق

Arch 106 3نظرياتفياالثاروالتفسيراالثاري

Arch 1113فنونماقبلالتاريخArch 110

Arch 1263البيزنطيةاثارالدولة

Arch 1413المعادنوالفخاروالزجاجفياالثارArch 125

Arch 231 3اآلثاراإلسالميةفيالمغربواألندلسArch101 

Arch 311 3االدواتالصوانيةArch 110 

Arch 3213نظمالريوالزراعةفيالعصورالكالسيكية

Arch 3423طرقاكتشافالمواداالثريةArch 125

Arch4313اآلثاراإلسالميةفيمصروشبهالجزيرةالعربيةArch 140

Anth  112)3علموصفالشعوب اثنوررافياArch 101

Con 102 3مقدمةفيإدارةالمصادرالتراثيةArch 101 

Con 204 3علمالمواداالثريةوتقنيتها



 ساعة معتمدة( مولعة علر النحو التالي: 63التخصص الرئيمي ) -2

:كما يلي ساعة معتمدة ( 57المتطل اي اوج ارية ) -أ

 المتطلب المابه عدد الماعاي اسـو المماق راو المماق

Arch 1063نظرياتعلماالثاروالتفسيراآلثاري

Arch 1103مقدمةفيعصورماقبلالتاريخArch 101

Arch 1253مقدمةفياآلثارالكالسيكيةArch 101

Arch 1353الفنونوالعمارةاالسالميةArch 101

Arch 1403فياآلثارمقدمةفيالعلومالتطبيقيةArch 101

Arch 2153آثاراالردنفيالعصورالبرونزيةوالحديديهArch 110

Arch 2203الحضارةالنبطيةArch 125

Arch 2403التقنياتالقديمةفياآلثارArch 140

Arch 3016التدريبالميدانيفياآلثار

يسجللهالطالببعدانهاء

–ساعةمعتمدة80دراسة

اليعطىمادةبديلهلهذا

المساق

Arch 3123الخزففيالعصورالقديمةArch 215

Arch 3153آثارمصروبالدالرافدينالقديمةArch 215

Arch 3253الفنونوالعمارةالكالسيكيةArch 125

Arch 3353آثاربالدالشاماالسالميةArch 135

Arch 3403التحليلالعلميللمواداألثريةArch 140

Arch 4243آثاربالدالشامالكالسيكيةArch 325

Arch 4253الخزفالكالسيكيArch 325

Arch 4353االسالميالخزفArch 335

Arch 4403طرقالتأريخوبناءالتسلسلالزمنيفياآلثارArch 340
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 ساعاي معتمدة( يختاراا الطالب من بين المماااي التالية: 6متطل اي تخصص رئيمي اختيارية ) -ب

 المتطلب المابه عدد الماعاي اسـو المماق راو المماق

Arch 1263الدولةالبيزنطيةتاريخواثارArch 125

Arch 3213نظمالريوالزراعةفيالعصورالكالسيكيةArch 125

Arch 3423طرقاكتشافالمواداالثريةArch 140

Arch 4313اآلثاراإلسالميةفيمصروشبهالجزيرةالعربيةArch 135

Con 204 3علمالمواداالثريةوتقنيتها

 

 

 ساعة معتمدة(مولعة كما يلي: 21التخصص الفرعي تي اآلثار ): ارابع 

 ساعة معتمدة ( مولعة كما يلي:15متطل اي تخصص ترعي إج ارية ) -      

 المتطلب المابه عدد الماعاي اسـو المماق راو المماق

Arch1013مقدمةفيعلماآلثار

Arch1103مقدمةفيعصورماقبلالتاريخArch 101

Arch1253مقدمةفياآلثارالكالسيكيةArch 101

Arch1353الفنونوالعمارةاالسالميةArch 101

Arch1403فياآلثارمقدمةفيالعلومالتطبيقيةArch 101

 

 ساعاي معتمدة( مولعة كما يلي:   6متطل اي تخصص ترعي  اختيارية ) -ب  

 المتطلب المابه عدد الماعاي اسـو المماق راو المماق

Arch 1363سالميةالمسكوكاتاإلArch 135

Arch 1413المعادنوالفخاروالزجاجفياالثارArch 140

Arch 2153البرونزيةوالحديديهآثاراالردنفيالعصورArch 110

Arch  2403التقنياتالقديمةفياآلثارArch 140

Arch  3213نظمالريوالزراعةفيالعصورالكالسيكيةArch 125

Arch 3353آثاربالدالشاماالسالميةArch 135

Arch 4243آثاربالدالشامالكالسيكيةArch 125

 

صمميانةالمصممادر،التخصممصالرئيسمميفياآلثاراختيارأحدالتخصممصمماتالفرعيةالتالية:االنثروبولوجيايمكنلطلبة

،الشممريعة،اللغاتالحديثة،القانون،اللغةاإلنجليزية،التاريخ،الجغرافيا،دارةالفنادقإ،سممياحةوسممفر،دارتهاإالتراثيةو

رضوالبيئة.علوماأل،اإلحصاء
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 تي امو اآلثار ال ي ة التدريمية عضا  

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 Zeidan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ زيدان عبدالكافى عبدالفتاح كفافى

 kshanwan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خالد شنوان محمد البشايره

 Khaled.M@yu.edu.jo دكتوراه استاذ خالد محمود علي ابوغنيمة

 muheisenz@yu.edu.jo دكتوراه استاذ زيدون حمد عبيد المحيسن

 atefm@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عاطف محمدسعيد حسن شياب

 lamiaelkhouri@yu.edu.jo دكتوراه استاذ لمياء سالم فرحان الخوري

 ahmad.shorman@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمد حسن بركات الشرمان

 m.tarboush@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ماهر مثقال فايز طربوش

 maenomoush@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد معن محمد سالم عموش

 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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 ا  وروبولوجيا امو

.يمنحالقسمممممممدرجتي1984أنشمممممماقسممممممماألنثروبولوجيافيكليةاآلثارواألنثروبولوجيافيجامعةاليرموكعام

البكالوريوسوالماجسممممتيرفياألنثروبولوجيا.صممممممعالمسمممماقاتالتيتدّرسفيالقسممممملتزودالطالببالخبراتالنظرية

لهذاالتخصممممممصالذييعنىبدراسممممممةاإلنسممممممانوثقافته.يتبعقسممممممموالعمليةفيالجوانباألثريةوالبيولوجيةواالجتماعية

معالجتها.قامالقسمبإنجازالعديدمنالدراساتالمتعلقةواألنثروبولوجيامختبراتمتخصصةفيدراسةالمخلفاتالعظمية

وعربيةودولية.كماأنجزالعديدمنالمشاريعالبحثيةبالتعاونمعمؤسساتمحلية،بالمجتمعاألردنيوثقافته
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  وروبولوجياا  تي ال طالوريوس ال ر ام الدراسية الخطة

موزَّعةعلىالنحوالتالي:،معتمدةساعة132تُمنحدرجةالبكالوريوسفياألنثروبولوجيابعدإتمامدراسة

 ساعة معتمدة( 27: متطل اي الجامعة ) ون

 ساعة معتمدة( 12 .  المتطل اي اوج ارية ) 

 عدد الماعاي اسو المماق المماق راو رمت المماق

AL 101 1لغةعربية  3 

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية 

PS 102 3 التربيةالوطنية 

MILT 100 عسكريةعلوم  3 

EL 99 إستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية  استدراكي 

AL 99 استدراكي–لغةعربية  استدراكي 

COMP 99 إستدراكي.–مهاراتحاسوب  استدراكي 

 

ساعة معتمدة(    15ب.  متطل اي الجامعة اوختيارية  )  

يختاراا الطالب من المماااي او ما ية والعلمية التالية:        

 عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

 المماااي او ما ية

Hum 101 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum102 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 3 اإلسالمفكروحضارة 

Hum 104 3 الفنوالسلوك 

Hum 107 3 حقوقاإلنسان 

Hum 108 3 مهاراتالتفكير 

Hum 109 3 النظماإلسالمية 

Hum 110 3 الثقافةالسياحيةوالفندقية 

 المماااي العلمية

Sci 101 3 البيئةوالصحةالعامة 

Sci 102 3 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

Sci 103 3 اللياقةالبدنيةللجميع 

Sci 104 3 مهاراتالتواصلالفعال 

Sci 105 3 الطاقةالمتجددة 

Sci 106 3 اإلدارةوتنميةالمجتمع 

Sci 107 3 البحثالعلمي 
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 ساعة معتمدة مولعة علر النحو التالي: 21ثا ي ا: متطل اي الطلية ا ج ارية: 

 المتطلَّب المابه الماعاي المعتمدة اسو المماق راو المماق رمت المماق

Arch101 3 علماآلثارمدخلالى - 

Arch102 3نشوءالحضارات-

Anth101 3 مقدِّمةفياألنثروبولوجيا - 

Anth 103 )3علماالثاراالجتماعي االثنوآركيولوجي-

Con 101 3 مقدِّمةفيصيانةالمصادرالتراثيَّة -

Con 1213مقدمةفيعلمالمتاحف-

Sci1083مهاراتحاسوب-

 

 وفقالترتيبالتالي:،ساعةمعتمدة84يخصصلها: متطلَّ اي اليمو:اثالو 

موزَّعةعلىالنحوالتالي:،ساعةمعتمدة84يخصصلها:تي ان وروبولوجيا انجتماعية التخصص المنفرد -أ

 وهي:،ساعةمعتمدة69يخصصلهامتطل اي اج ارية: -1

رمت المماق 

 ورامو
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة
 عملي  ظرق

111 ANTH3 3تاريخالفكراألجتماعي  

112 ANTH )3 3 علموصفالشعوب اثنوررافيا  

131 ANTH1 2 3 أساسياتاألنثروبولوجياالعضوية 

133 ANTH3 3 االيكولوجياالبشريـة  

212 ANTH33مناهجالبحثاألنثروبولوجي

213 ANTH3 3 االنثروبولوجيةالمدارس  

215 ANTH 3 3أنثروبولوجيااالقتصاد  

231 ANTH 1 2 3 علمالرئيسيات 

232 ANTH 1 2 3 التطوراالنساني 

241 ANTH 1 2 3 علمالعظام 

311 ANTH 3 3العائلةوالقرابة  

321 ANTH 3 3 المجتمعاألردنيالمعاصر  

322 ANTH 3 3العربياثنوررافياالعالم  

331 ANTH 1 2 3أنثروبولوجياالوراثة 

341 ANTH 1 2 3 أنثروبولوجيااألسنان 

343 ANTH 3 3األنثروبولوجياالطبية  

351 ANTH 3 3دراساتالمرأةوالجندر  

421 ANTH 3 3 األنثروبولوجياالتطبيقية  

425 ANTH33أنثروبولوجيااللغة

429 ANTH66الثقافيةواالجتماعيةاألنثروبولوجيامشروعتخرجفي

442 ANTH )3 3علماآلثارالحيوي البيوآركيولوجي  

445 ANTH 1 2 3 أمراضالعـظاماإلنسانيـةالقديمـة 

 

  



 

385 

 

ساعةمنالمجموعةاألولىأو15حيثيختارالطالب،ساعةمعتمدة21يخصصلهامتطل اي اختيارية: -2

 .ساعاتمنالمجموعةالثالثة6الثانيةو

- 

- 

 عملي  ظرق الماعاي المعتمدة المماقاسو  رمت المماق ورامو

111 ANTH3 3تاريخالفكراألجتماعي  

112 ANTH )3 3 علموصفالشعوب اثنوررافيا  

131 ANTH1 2 3 أساسياتاألنثروبولوجياالعضوية 

133 ANTH3 3 االيكولوجياالبشريـة  

212 ANTH33مناهجالبحثاألنثروبولوجي

213 ANTH3 3 المدارساالنثروبولوجية  

215 ANTH 3 3أنثروبولوجيااالقتصاد  

231 ANTH 1 2 3 علمالرئيسيات 

232 ANTH 1 2 3 التطوراالنساني 

241 ANTH 1 2 3 علمالعظام 

311 ANTH 3 3العائلةوالقرابة  

321 ANTH 3 3 المجتمعاألردنيالمعاصر  

322 ANTH 3 3العالمالعربياثنوررافيا  

331 ANTH 1 2 3أنثروبولوجياالوراثة 

341 ANTH 1 2 3 أنثروبولوجيااألسنان 

343 ANTH 3 3األنثروبولوجياالطبية  

351 ANTH 3 3دراساتالمرأةوالجندر  

421 ANTH 3 3 األنثروبولوجياالتطبيقية  

425 ANTH33أنثروبولوجيااللغة

430 ANTH6  6تطبيقاتميدانيةفياألنثروبولوجياالعضوية 

442 ANTH )3 3علماآلثارالحيوي البيوآركيولوجي  

445 ANTH 1 2 3 أمراضالعـظاماإلنسانيـةالقديمـة 

 

الطالبالمجموعة ا ولر: • االجتماعيةويختارمنها باألنثروبولوجيا 15خاصة معتمدة يكونمنأنساعة

 .429ضمنها

 عملي  ظرق الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق ورامو

325 ANTH 3 3 العولمةوالتغيراالجتماعي  

327ANTH 3 3 التراثالشعبي  

328ANTH 3 3 أنثروبولوجياالتنمية  

422 ANTH 3 3 أنثروبولوجياالسياسة  

426 ANTH 3 3 المجتمعاتالحضريةأنثروبولوجيا  

427 ANTH 3 3 أنثروبولوجيااالتصالووسائلاالعالمالجديد  

485 ANTH3 3 موضوعاتمختارةفياالنثروبولوجيااالجتماعية  
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ساعةمعتمدةيكونمنضمنها15خاصةباألنثروبولوجياالعضويــــــــــــــةويختارمنهاالطالبالمجموعة الوا ية: •

 .430أن

رمت المماق 

 ورامو
 عملي  ظرق الماعاي المعتمدة اسو المماق

332 ANTH 3 3 التكيفاإلنساني  

344 ANTH 3 3التاريخالبيولوجيلسكانبالدالشام  

363 ANTH 3 3 التغذيةفيالمجتمعاتالقديمة  

366 ANTH3 3االستيطانوالتدجين  

446 ANTH 1 2 3 االنثروبولوجياالجنائية 

461 ANTH 1 2 3 التقنياتالحديثةفياالنثروبولوجياالعضوية 

495 ANTH1 2 3 موضوعاتمختارةفياالنثروبولوجياالعضوية 

 

 ساعاتمعتمدةمنالمساقاتالتالية:6يختارمنهاالطالبالمجموعة الوالوة: •

رمت المماق 

 ورامو
 عملي  ظرق الماعاي المعتمدة اسو المماق

324 ANTH3 3أنثروبولوجياالشرقاألوسط  

326 ANTH3 3 أنثروبولوجياالمجتمعاتالبدويةوالرعوية  

345 ANTH 3 3 المصريينالبيولوجياوالثقافةلقدماء  

352 ANTH33أنثربولوجياالعنف

356 ANTH3 3 المواطنةوالهوية  

364 ANTH 3 3عاداتالدفنفيالعصورالقديمة  

 

ساعةمعتمدة،موزَّعةعلىالنحوالتالي:63يخصصلها:ي تي ان وروبولوجيا انجتماعية التخصص الرئيم -ج

 ساعةمعتمدة،وهي:57يخصصلهامتطل اي اج ارية: -1

رمت المماق 

 ورامو
 عملي  ظرق الماعاي المعتمدة اسو المماق

111 ANTH3 3جتماعيتاريخالفكراال  

112 ANTH )3 3 علموصفالشعوب اثنوررافيا  

131 ANTH1 2 3 األنثروبولوجياالعضويةأساسيات 

133 ANTH3 3 االيكولوجياالبشريـة  

212 ANTH33مناهجالبحثاألنثروبولوجي

213 ANTH3 3 المدارساالنثروبولوجية  

215 ANTH 3 3أنثروبولوجيااالقتصاد  

231 ANTH 1 2 3 علمالرئيسيات 

232 ANTH 1 2 3 التطوراالنساني 

241 ANTH 1 2 3 علمالعظام 

311 ANTH 3 3العائلةوالقرابة  

321 ANTH 3 3 المجتمعاألردنيالمعاصر  

331 ANTH 1 2 3أنثروبولوجياالوراثة 

421 ANTH 3 3 األنثروبولوجياالتطبيقية  

425 ANTH33أنثروبولوجيااللغة

429 ANTH
األثنروبولوجياالثقافيةمشروعتخرجفي

واالجتماعية
6 6

442 ANTH )3 3علماآلثارالحيوي البيوآركيولوجي  

445 ANTH 1 2 3 أمراضالعـظاماإلنسانيـةالقديمـة 
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لهامتطل اي اختيارية: -2 6يخصص الطالب يختار حيث معتمدة، األولى3ساعة المجموعة من ساعة

 ساعاتمنالمجموعةالثالثة.3و

ساعةمعتمدة،موزَّعةعلىالنحوالتالي:63يخصصلهاتي ا  وروبولوجيا العضوية : يالتخصص الرئيم -د

 ساعةمعتمدة،وهي:57يخصصلهامتطل اي اج ارية: -1

اق رمت المم

 ورامو
 عملي  ظرق الماعاي المعتمدة اسو المماق

111 ANTH3 3تاريخالفكراألجتماعي  

112 ANTH )3 3 علموصفالشعوب اثنوررافيا  

131 ANTH1 2 3 أساسياتاألنثروبولوجياالعضوية 

133 ANTH3 3 االيكولوجياالبشريـة  

212 ANTH33األنثروبولوجيمناهجالبحث

213 ANTH3 3 المدارساالنثروبولوجية  

215 ANTH 3 3أنثروبولوجيااالقتصاد  

231 ANTH 1 2 3 علمالرئيسيات 

232 ANTH 1 2 3 التطوراالنساني 

241 ANTH 1 2 3 علمالعظام 

311 ANTH 3 3العائلةوالقرابة  

321 ANTH 3 3 المجتمعاألردنيالمعاصر  

331 ANTH 1 2 3أنثروبولوجياالوراثة 

421 ANTH 3 3 األنثروبولوجياالتطبيقية  

425 ANTH33أنثروبولوجيااللغة

430 ANTH6 6تطبيقاتميدانيةفياألنثروبولوجياالعضوية

442 ANTH )3 3علماآلثارالحيوي البيوآركيولوجي  

445 ANTH 1 2 3 اإلنسانيـةالقديمـةأمراضالعـظام 

 

3ساعةمنالمجموعةالثانيةو3ساعةمعتمدة،حيثيختارالطالب6يخصصلهامتطل اي اختيارية: -2

 ساعاتمنالمجموعةالثالثة.

 ساعةمعتمدة.3خاصةباألنثروبولوجيااالجتماعيةويختارمنهاالطالبالمجموعة ا ولر: •

 

رمت المماق 

 ورامو
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة
 عملي  ظرق

325 ANTH 3 3 العولمةوالتغيراالجتماعي  

327ANTH 3 3 التراثالشعبي  

426 ANTH 3 3 المجتمعاتالحضريةأنثروبولوجيا  

485 ANTH3 3 موضوعاتمختارةفياالنثروبولوجيااالجتماعية  

 

 ساعةمعتمدة.3خاصةباألنثروبولوجياالعضويــــــــــــــةويختارمنهاالطالبالمجموعة الوا ية: •

رمت المماق 

 ورامو
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة
 عملي  ظرق

332 ANTH 3 3 التكيفاإلنساني  

344 ANTH 3 3البيولوجيلسكانبالدالشامالتاريخ  

446 ANTH 1 2 3 االنثروبولوجياالجنائية 

495 ANTH1 2 3 موضوعاتمختارةفياالنثروبولوجياالعضوية 
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 ساعاتمعتمدةمنالمساقاتالتالية:3يختارمنهاالطالبالمجموعة الوالوة: •
 

رمت المماق 

 ورامو
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة
 عملي  ظرق

356 ANTH3 3 المواطنةوالهوية  

324 ANTH3 3أنثروبولوجياالشرقاألوسط  

366 ANTH3 3االستيطانوالتدجين  

345 ANTH 3 3 لقدماءالمصريينالبيولوجياوالثقافة  

 

ساعةمعتمدة،موزَّعةعلىالنحوالتالي:21يخصصلهاالتخصص الفرعي: -جـ

 ساعةمعتمدة،وهي:15يخصصلهامتطل اي اج ارية: -1

رمت المماق 

 ورامو
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة
 عملي  ظرق

111 ANTH3 3تاريخالفكراألجتماعي  

112 ANTH 3 3 الشعوب اثنوررافيا(علموصف  

131 ANTH1 2 3 أساسياتاألنثروبولوجياالعضوية 

213 ANTH3 3 المدارساالنثروبولوجية  

241 ANTH 1 2 3 علمالعظام 

 

 ساعةمعتمدةيختارالطالبمنالمساقاتالتالية:6يخصصلهامتطل اي اختيارية: -2

 اسمالمساق رمزالمساقورقمه
الساعات

 المعتمدة
 عملي نظري

325 ANTH 3 3 العولمةوالتغيراالجتماعي  

331 ANTH 1 2 3أنثروبولوجياالوراثة 

422 ANTH 3 3 أنثروبولوجياالسياسة  

445 ANTH 1 2 3 اإلنسانيـةالقديمـةأمراضالعـظام 

485 ANTH3 3 موضوعاتمختارةفياالنثروبولوجيااالجتماعية  

495 ANTH1 2 3 موضوعاتمختارةفياالنثروبولوجياالعضوية 



الحياتية،علميمكنلطلبةالتخصصالرئيسيفياألنثروبولوجيااختيارأحدالتخصصاتالفرعيةالتالية:اآلثار،العلوم

االجتماع،التاريخ،الشريعة،اللغةاالنجليزية،القانون،الصحافةواالعالم،واللغاتالحديثة.
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 اَ  وروبولوجياتي امو   عضا  ال ي ة التدريمية

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 ahusban@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالحكيم خالد سليمان الحسباني

 ahalim@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالحليم احمد الحسن الشياب

 alshorman@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبداهلل احمد محمود الشرمان

 mshunnaq@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد سليمان احمد شناق

 aabudalou@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمد يوسف حسين ابو دلو

 mrousan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمد فواز موسى الروسان

 mnaamneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك محمود محمد قاسم النعامنه

 Khader.A@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد خضر وائل يوسف العتوم

 ruba.akash@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ربى محمد علي العكش

 khwaileh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد علي محمود مصطفى خويله

 Ngharaibeh@yu.edu.jo ماجستير مدرس ناصر محمدعلي فارس  غرايبة
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 وإدارت ا التراثية المصادر بيا ة امو

بهدفمواكبةالتطوراتالجارية1999واألنثروبولوجياعامُأنشمماقسمممصمميانةالمصممادرالتراثيةوإدارتهافيكليةاآلثار

اللبكالوريوسفيصممممميانةالمصمممممادرالتراثيةفيمجالدراسمممممةالتراثالحضممممماريوالمحافظةعليه.يوفرالقسممممممبرنامجً

وعلم،اريوصمميانةالتراثالحضمم،إضممافًةإلىثالثةبرامجعلىمسممتوىالماجسممتيرهي:إدارةالمصممادرالتراثية،وإدارتها

يقومالقسمممممبعقددوراتتدريبيةتشممممتملعلىجوانبنظريةوعمليةفيمجالصمممميانة،القياساألثري.باإلضممممافةإلىذلك

صادرالتراثية.وقدتميّ ساتأكاديميةوبحثيةفيمختلفدولالعالم.الم س سعةمعمؤ سهبعالقاتتعاونوا سي سممنذتأ زالق

 .وتبادلالخبراتالتدريسيةوالزياراتالعلمية،المشاريعالتدريبيةوالبحثيةوتشملهذهالعالقات



Cmcr.dept@yu.edu.jo

4270فرعي0096227211111هاتف
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  التراثية المصادر بيا ة تي ال طالوريوس ل ر اما الدراسية الخطة

ساعةمعتمدةكتخصصمنفردحيثال132البكالوريوسفيصيانةالمصادرالتراثيةوإدارتهابعدإتمامدراسةمنحدرجةُت

يجوزالتفريعلتخصصآخر.توزعالساعاتالمعتمدةعلىالنحوالتالي:

 ساعة معتمدة( 27: متطل اي الجامعة ) ون

 ساعة معتمدة( 12 .  المتطل اي اوج ارية ) 

 عدد الماعاي اسو المماق المماق راو رمت المماق

AL 101 1لغةعربية  3 

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية 

PS 102 3 التربيةالوطنية 

MILT 100 3 علومعسكرية 

EL 99 إستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية  استدراكي 

AL 99 استدراكي–عربيةلغة  استدراكي 

COMP 99 إستدراكي.–مهاراتحاسوب  استدراكي 

 

ساعة معتمدة(    15ب.  متطل اي الجامعة اوختيارية  )  

يختاراا الطالب من المماااي او ما ية والعلمية التالية:        

 عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

 المماااي او ما ية

Hum 101 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum102 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 3 اإلسالمفكروحضارة 

Hum 104 3 الفنوالسلوك 

Hum 107 3 حقوقاإلنسان 

Hum 108 3 مهاراتالتفكير 

Hum 109 3 النظماإلسالمية 

Hum 110 3 الثقافةالسياحيةوالفندقية 

 المماااي العلمية

Sci 101 3 البيئةوالصحةالعامة 

Sci 102 3 تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

Sci 103 3 اللياقةالبدنيةللجميع 

Sci 104 3 مهاراتالتواصلالفعال 

Sci 105 3 الطاقةالمتجددة 

Sci 106 3 اإلدارةوتنميةالمجتمع 

Sci 107 3 البحثالعلمي 
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 ساعة معتمدة مولعة علر النحو التالي: 21ا ج ارية: ثا ي ا: متطل اي الطلية 

 المتطلَّب المابه الماعاي المعتمدة اسو المماق راو المماق رمت المماق

Arch101 3 علماآلثارمدخلالى - 

Arch102 3نشوءالحضارات-

Anth101 3 مقدِّمةفياألنثروبولوجيا - 

Anth 103 3االثاراالجتماعي االثنوآركيولوجي(علم-

Con 101 3 مقدِّمةفيصيانةالمصادرالتراثيَّة -

Con 1213مقدمةفيعلمالمتاحف-

Sci1083مهاراتحاسوب-

 

 ساعة معتمدة: 84 ،: متطلَّ اي اليمواثالو 

المجاالتالمعرفيةلتخصصصيانةالمصادرالتراثيةالمساقاتالتييطرحهاالقسمتغطيعددامنالحقولالعلميةضمن

وتدلخانةالعشراتفيرقمالمساقعلىالحقلالعلميكمايوضحالجدولالتالي:،وإدارتها


المدلول الحقلالعلمي(الرقم

 عامومتنوع0

 علمالموادوتقنيتهاوطرقفحصهاوتقييمها1

 التراثيةإدارةوتوثيقوتشريعاتالمصادر2

 صيانةالموادالفخاريةوالزجاجية3

 صيانةالموادالمعدنية4

صيانةالموادالحجريةوالمباني5

صيانةالموادالعضوية6

موضوعاتخاصة7



 واي مولعة علر النحو التالي: ،متطل اي اليمو ُتدرَّس جميع ا باللغة ان جليتية

 مولعة علر النحو التالي: ،ساعة معتمدة 63 ،متطل اي تخصص إج ارية . 

رمت المماق 

 ورامو
 اسو المماق

الماعاي  عدد الماعاي ا س وعية

 المعتمدة

المتطلب 

 عملي  ظرق المابه

CON 102 3-3المصادرالتراثيةمقدمةفيإدارة

CON 103 233 كيمياءعامةلطلبةالصيانةCON 101 

CON 104 233 جيولوجياعامةلطلبةالصيانةCON 101 

CON 105 33علمالصيانةوالترميمCON 101 

CON 211 3-3 علمالمواداألثريةوتقنيتهاCON 101 

CON 212 3-3 موادالصيانةوالترميمCON 103 

CON 2133-3تلفالمصادرالتراثيةCON 211 

CON 221
والتشريعاتالخاصةبحمايةالسياسات

 اآلثاروالتراث
3-3

CON 101 

CON 102 

CON 222163توثيقالمبانيواللقىاألثرية
CON 101 

CON 102 
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رمت المماق 

 ورامو
 اسو المماق

الماعاي  عدد الماعاي ا س وعية

 المعتمدة

المتطلب 

 عملي  ظرق المابه

CON 223 3-3 الحفظالوقائيللموادوالمواقعاألثرية

CON 105 

CON 121 

 

CON 331 
صيانةالمواداألثريةالفخاريةوالزجاجية

 وترميمها
233CON 212 

CON 341 
صيانةالمواداألثريةالمعدنيةوترميمها

  نظري(
3-3CON 212 

CON 351 )3-3 الترميمالمعماري نظري
CON 104 

CON 212 

CON 352 3-3 تقنيةالبناءفيالمبانيالقديمة

CON 104 

CON 211 

CON 222 

CON 353 186- حفظاآلثارفيالميدان

CON 222 

CON 351 

يسجلله

 الطالب

80بعدإنهائه  

 ساعةمعتمدة

واليسمح

 بتسجيل

مساقبديل

 عن

 هذاالمساق

CON 361233صيانةالموادالعضويةوترميمهاCON 212 

CON 441 
صيانةالمواداألثريةالمعدنيةوترميمها

  عملي(
-93

CON 212 

CON 341 

CON 451 93-المعماري عملي(الترميم
CON 351 

CON 352 

CON 452233 صيانةوترميمالفسيفساءCON 212 

CON 453 
التقييمالمخبريوالميدانيلموادالصيانة

 والترميم
233

CON 212 

CON 351 

 

 يختاراا الطالب من بين المماااي التالية: ،ساعة معتمدة 21 ،ب متطل اي تخصص اختيارية

رمت المماق 

 ورامو
 اسو المماق

 عدد الماعاي

 ا س وعية
الماعاي 

 المعتمدة

 المتطلب

 المابه
 عملي  ظرق

CON 224233تطبيقاتالحاسوبفياآلثار

CON 101 

CON 102 

Sci 108

CON 311 233 فحصالمواداألثريةوتحليلهاCON 211

CON 321233نظمالمعلوماتفياآلثار

CON 101 

CON 102 

Sci 108

CON 322 3إدارةالمجموعاتاألثريةCON 121 

CON 471 3-3 موضوعاتخاصةفيالصيانةوالترميمCON 211

CON 454 233 صيانةمبانيالطوبالطينيوترميمهاCON 212



 

394 

 

رمت المماق 

 ورامو
 اسو المماق

 عدد الماعاي

 ا س وعية
الماعاي 

 المعتمدة

 المتطلب

 المابه
 عملي  ظرق

CON 455 
الجداريةوالقصارةصيانةالرسومات

 وترميمها
23

3


CON 212

CON 461 233 صيانةالمنسوجاتوالجلودالقديمةوترميمهاCON 361

CON 462 233 صيانةالورقوالبرديالقديموترميمهCON 361

CON 463 233 صيانةالعظاموالموادالمشابهةوترميمهاCON 361

ARCH 1253-3اآلثارالكالسيكيةمقدمةفيARCH 101 

ARCH 1353-3الفنونوالعمارةاإلسالميةARCH 101

ARCH 1403-3 مقدمةفيالعلومالتطبيقيةفياآلثارARCH 101

ARCH 4403-3 طرقالتأريخوبناءالتسلسلالزمنيفىاآلثارARCH 140

ANTH 3273-3التراثالشعبيANTH 101

ANTH 366 3 - 3 االستيطانوالتدجين ANTH 101 

 

  التخصص الفرعي:

 مولعة علر النحو التالي: ،ساعة معتمدة 21متطل اي التخصص الفرعي تي بيا ة المصادر التراثية وإدارت ا 

 مولعة علر النحو التالي: ،ساعة معتمدة 15 ،متطل اي تخصص ترعي إج ارق . 

رمت المماق 

 ورامو
 المماقاسو 

عدد الماعاي 

الماعاي  ا س وعية

 المعتمدة

 المتطلب

 المابه
 عملي  ظرق

CON 101 3-3 مقدمةفيصيانةالمصادرالتراثية

CON 103 233 كيمياءعامةلطلبةالصيانةCON 101

CON 212 3-3موادالصيانةوالترميمCON 103

CON 221 
الخاصةالسياساتوالتشريعات

 بحمايةاآلثاروالتراث
3-3CON 101

CON 223 
الحفظالوقائيللموادوالمواقع

 األثرية
3-3CON 101



.إذاكانالطالبمنكليةاآلثارواألنثروبولوجياCON 101منمساقبدالCON 105*مالحظة:يضافمساق



 يختاراا الطالب من بين المماااي التالية: ،ساعاي معتمدة 6 ،ب. متطل اي تخصُّص ترعي اختيارق

رمت المماق 

 ورامو
 اسو المماق

عدد الماعاي 

الماعاي  ا س وعية

 المعتمدة

 المتطلب

 المابه
 عملي  ظرق

CON 331 
صيانةالمواداألثريةالفخارية

 والزجاجيةوترميمها
233CON 212

CON 341 
األثريةالمعدنيةوترميمهاصيانةالمواد

  نظري(
3-3CON 212

CON 351 )3-3 الترميمالمعماري نظريCON 212

CON 361233صيانةالموادالعضويةوترميمهاCON 212

CON 452233 صيانةوترميمالفسيفساءCON 212
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تي امو بيا ة المصادر التراثية وإدارت ا  عضا  ال ي ة التدريمية  

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 zalsaad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ زياد محمد كايد السعد

 xserogy@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عبدالرحمن محمد عبدالرحمن السروجي

 ahmad.abubaker@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمد نايف حسين ابوبكر

 Naddaf@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك مصطفى محمد مصطفى النداف

 sekhaneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك واصف احمد جمعه السخاينه

 Sababha@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد حسين محمود حسين الصبابحه

 skhasswneh@yu.edu.jo دكتوراه مساعداستاذ  سحر محمدرشيد ابراهيم الخصاونة

 a.ahmad@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عبدالرحيم علي صالح احمد

 fandi.alwaked@yu.edu.jo ماجستير مدرس فندي احمد فندي الواكد

 manarbanihani@yu.edu.jo ماجستير مدرس منار محمدعزيز خلف بني هاني

 w_alhwari@yu.edu.jo ماجستير مدرس واصف رزق انيس حواري
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 النيوش امو

فيةوالقيامعلىنشرالنقوشالمكتشفةعدادمختصينفيحقلالكتاباتالشرقيهالقديمإبهدف1985سسقسمالنقوشعامأ

  واالقتصمممممممماديممةةوالممدينيممةوالتمماريخيممةبمضممممممممامينهممااللغويمم،مممامالبمماحثينلممدراسممممممممةالنقوشأالمجممالةردنوتهيئمماأل

الشمممماليةةوالنقوشالعربيةالغربيةويختصالقسممممبالتدريسفيمسمممتوىالدراسممماتالعلياوتشمممملدراسمممةالنقوشالشممممالي

سمةوالالتينيةوالنقوشاليونانيةوالجنوبي صصيقومةردنيالنقوشاألةعدادمدونإلىإ.كمايهدفهذاالق وتكوينفريقمتخ

.األردنتبعنالنقوشالتيوجدتفيرشيفلكلماكأسيسأبت

كانمنةردنياألةفيالباديةنفذالقسمالعديدمنالمشاريعالميدانيهخرى.أللكشفعننقوشةخرىميدانيأعمالأوالقيامب 

  مالقطينومشممممممروعصممممممبحمماأوديسمممممملمىوواديراجمملاووةبرزهممامشمممممممماريعبيممارالغصممممممينوبممايروالشممممممبيكيممأ

ةردنيسممماءالمواقعاألأردنومشممروعدراسممةفياألةوالالتينيةمشمماريعدوليةمنهامدونةالنقوشاليونانيشمماركالقسمممفي

 ة.المختلف

Epigraphy.dept@yu.edu.jo

2203فرعي0096227211111هاتف



 

 تي امو النيوش  عضا  ال ي ة التدريمية

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 nabilt@yu.edu.jo دكتوراه استاذ نبيل توفيق وديع بدر

 hani@yu.edu.jo دكتوراه استاذ هاني فيصل علي هياجنه

 ghul@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عمر عبدالقادر علي الغول

 

 

 او ما يةالمماااي الخدمية  امو

 

 المماااي الخدمية او ما ية عضا  ال ي ة التدريمية تي امو 

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 talia@yu.edu.jo ماجستير مدرس تاليه كمال توفيق النمري

 yara@yu.edu.jo ماجستير مدرس يارى بسام ذيب النمري



mailto:Epigraphy.dept@yu.edu.jo
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 ا رد ي التراث متح 

،التراثاألردنيفيكليممةاآلثممارواألنثروبولوجيممامنالمرافقالحيويممةوالمهمممةفيجممامعممةاليرموكيعممدمتحف

ولعنايتهبدراسمممممةاإلنسمممممانوتراثهوعالقاتهالمختلفةمعبيئته،لمسممممماهمتهفيعرضقصمممممةاإلنسمممممانمنذأقدمالعصمممممور

عاونمعالحكومةاأللمانية.وقدُصممالمتحفوأقسامهبالت1988االجتماعيةوالجغرافية.افتتحمتحفالتراثاألردنيعام

حيثيعرض،بطريقةُتراعيالتنوعوالترابطالكبيربينالتخصممصمماتاألكاديميةالموجودةفيكليةاآلثارواألنثروبولوجيا

لكليةالمتحفقصمممةاإلنسمممانوعالقاتهوتاريخهعبرمراحلالتطورالرئيسممميةبأسممملوبمنهجييعكسويخدمتخصمممصممماتا

المختلفةويسممهلعلىالزائرفهمهذهالقصممةمنخاللنصمموصمختصممرةومعروضمماتمنتقاهووسممائلإيضمماحيةتناسممب

الزوارمنفئاتالمجتمعكافةوالمختصينعلىحدسواء.

،وقاعةالمعروضممممممماتالمؤقتة،والطابقالثاني،والبيعالريفي،يتكونالمتحفمناألجزاءالتالية:الطابقاألول

وقاعةالمسكوكات.يحتويالطابقاألولعلىقاعةالعرضالرئيسيةفيالمتحفوالتيتشتمل،والساحةالخارجيةللمتحف

علىأربعصمماالت.ُخصممصممعالصممالةاألولىللمعروضمماتالمتعلقةبعصممورماقبلالتاريخفياألردنحيثتتمثلبمرحلة

الزراعةوالمجتمعاتالقرويةالزراعية.وتعرضالصمممممممالةالثانيةالصمممممميادينوجامعيالنباتاتومرحلةظهوروتطور

العصممممممورالتاريخيةاألولىفياألردنحيثتظهردويالتالمدنواألقاليموالمجتمعاتالرعويةوالبدويةالمبكرة.أما

الفتراتالنبطيةوالرومانيةالصمممالةالثالثةفتعرضاألردنخاللالفترةالكالسممميكيةويبرزفيهادورالسمممكانالمحليينأثناء

والبيزنطية.وُتقدمالصالةالرابعةاألردنخاللالفترةاألسالميةوتعرضلبعضالصناعاتوالحرفاليدويةالتقليدية.

لبيعريفيمنشمممممالاألردنتظهرفيهالعناصممممراألسمممماسمممميةللعمارةاويحتويالفناءالداخليللمتحفعلىنموذًج

فيطابقهاألولعلىاالمحليةكالغرفذاتالعقودالمتقاطعةواألقواسوالواجهاتذاتاألقواس.ويحتويالمتحفأيضمممممممً

للقىالجديدةأوقاعةمخصمممممصمممممةللمعارضالمؤقتهأوالمتنقلةالتيُتجلبمنالمتاحفاألخرىأوالمعارضالمختصمممممةبا

بمواضيعمعينة.فيحينتحتويالساحةالخارجيةللمتحفعلىبعضالعناصروالقطعاألثريةكالتوابيعوالقطعواألعمدة

الحجريةواللوحاتالفسيفسائية.

يختصالطابقالثانيفيالمتحفبعرضمواضممممميعخاصمممممةتتعلقبالتطورالتكنولوجيفياألردنمثلالتطورفي

ألدواتالحجريةوفنونالنحعفيالصممممخروالتعدينوصممممناعةالقشوتقنيةالنسمممميجوصممممناعةالفخاروصممممناعةصممممناعةا

اافتتاحقاعةعرضجديدةفيهذاالطابقتختصبالحضارةالنبطية.مؤخًرالزجاج.كماتّم

.تهدفقاعة2002اقاعةمنفصلةمخصصةبالكاملللمسكوكاتأنشئععامكمايضممتحفالتراثاألردنيأيضً

واسممتعراضنشممأةالمسممكوكات،المسممكوكاتإلىحفظوتوثيقموجوداتالمتحفمنالمسممكوكاتوالقطعالنقديةالمهمة

ورفدالدراساتوالبحوثالمختصةفيعلمالمسكوكات.تشتملهذهالقاعةعلىعرضمتخصص،وتطورهاعبرالعصور

منبدايةظهورالنقودفيالفترةالليديةعبرالفتراتالهلنسممممممتيةوالنبطيةإبتداًء،للمسممممممكوكاتوفقالتسمممممملسمممممملالتاريخي

والرومانيةوالبيزنطيةواإلسالميةوحتىالفترةالهاشميةالحديثة.ويتضمنالعرضإعادةتمثيللدارضربإسالميةوفرن

سبكوأهماألدواتالمستخدمةفيسكالنقود.
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 المخت راي وحدة

بهدف1994المختبراتفيكليةاآلثارواألنثروبولوجيا معهداآلثارواألنثروبولوجياآنذاك(عامتأسمممممسمممممعوحدة

السيمامايتعلقمنهابتطبيقاألساليب،مواكبةالتطوراتالهائلةفيعلوماآلثارواألنثروبولوجياوصيانةالمصادرالتراثية

ارية.تهدفوحدةالمختبراتإلىالمسمماهمةفيتدريبالكوادرالبشممريةالعلميةالحديثةفيدراسممةاإلنسممانومخلفاتهالحضمم

لحمايةتراثاألردنالحضمماريوالحدمناألخطارالطبيعيةوالبشممريةالتيتهدده.ولتحقيقهذهالغايةاوفنًياالمؤهلةعلمًي

اتالبشمممممريةالمؤهلةفيمجاالتصممممميانةفقدتمتجهيزوحدةالمختبراتفيالكليةبأحدثاألجهزةوالمعداتالعلميةوالطاق

وترميماآلثاروتحليلالمواداألثريةبالطرقالعلميةواسممممتخدامنظمالمعلوماتالحديثةفيدراسممممةوحمايةوتطويرالمواقع

 األثرية.

وتحليل،والرسممم،والمسمماحة،تشممتملوحدةالمختبراتفيالكليةعلىمختبراتمتخصممصممةفيمجاالتالتصمموير

امختبراتمختصممةوالتعلمعنبعد.كمايتواجدأيضمًم،ونظمالمعلوماتالجغرافية،وصمميانةاآلثاروترميمها،داألثريةالموا

للمشمممممماريعالميدانيةامهًمافيتدريساآلثارواألنثروبولوجياالعضممممممويةوالصمممممميانةوالترميم.وتعدوحدةالمختبراترديفً

لتدريسمممميةوالطلبةفيالكلية.كماتسمممماهمبشممممكلفاعلفيتقديمالعونالفنيللبعثاتوالبحثيةالتييقومبهاأعضمممماءالهيئةا

وتقومكذلكباسممتقبالالمواداألثريةالمسممتخرجةمنالحفرياتلغاياتتحليلها،األثريةالمحليةواألجنبيةالتيتعملباألردن

وصيانتهاوترميمها.


 
 

 ا ثرية لألبحاث ع  دير محطة

ضمممنمشممروعمشممتركبينجامعةاليرموكودائرةاآلثار،1982أنشممئعمحطةاألبحاثاألثريةفيديرعالعام

.وتعدهذهالمحطةإحدىالوحداتالتيتديرهاوتشرفعليهاكليةاآلثارواألنثروبولوجيافيالهولنديةالعامةوجامعةاليدن

،مناللقىاألثريةالمكتشمممفةفيتلديرعالوالتيتمثلعدةفتراتزمنيةجامعةاليرموك.تشمممتملالمحطةعلىمجموعات

البعضاللقىادائًمكماتحويمحطةديرعالمعرضمًمابتداًءمنالعصممرالبرونزيالمتوسممطوحتىنهايةالعصممورالحديدية.

تستخدمإلقامةالعاملينفيمجالالبحث،األثرية.إضافةإلىذلكتضمالمحطةررًفامؤثثةتتسعلخمسةوعشرينشخًصا

.األثريالميدانيفيوادياألردن.كماوتستقبلمجموعاتمنطلبةجامعةاليرموكألررضبحثيةوكشفية
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 اوع م كلية

،1980لقسمالصحافةواإلعالمالذيأسسعاماوذلكامتداًد،2008/2009تأسسعكليةاإلعالمفيالعامالجامعي

انفردتبهجامعةاليرموكعنريرهامنالجامعاتالرسممممممميةاوكانقسمممممممً،حيثتمتحويلهوتطويرهإلىكليةاإلعالم

منجاللتهااهتماًم،2008األردنية.أرسىجاللةالملكعبداهللالثانيابنالحسينحجراألساسلمبنىالكليةفينيسانعام

سجمً ساميةومن سمإلىكليةوفقالرؤىالملكيةال سوقاألردنيابدوراإلعالمفيالمجتمع.وقدجاءتحويلالق معحاجاتال

والعربيومتطلباتهللكفاءاتاإلعالميةالمدربةوالمواكبةللمسممممتجداتالعلميةوالعمليةفيحقلالصممممحافةواإلعالم.تضممممم

ويتمتدريسهذهالتخصممممصمممماتوفق،واإلذاعةوالتلفزيون،والعالقاتالعامةواإلعالن،الكليةثالثةأقسممممامهي:الصممممحافة

وتمنحدرجممة،تمإعممدادهممابعممددراسممممممممةمعمقممةلخططعممددمنالجممامعمماتالمرموقممةفيالعممالم،مسممممممتوىخططعمماليممةال

 .كماتمنحدرجةالماجستيرفياإلعالمبمساريهاالشاملوالرسالة،البكالوريوسفيهذهالتخصصات

 :الر ية 

بمنحهاالمخرجاتهافيسممموقالصمممحافةواالعالموالذيتّوجأخيرًتسمممعىكليةاالعالمللحفاظعلىالمكانةالعلميةالمتميزة

رفعالمواقعالقياديةفيأعالميةتتبؤإوسممممماماالسمممممتقاللالملكيمنالدرجةاألولىلدورهافياعدادوتأهيلوتطويركوادر

الدوامبتحقيقالتميزوالريادةفياالعدادالعلميا.فرؤيةالكليةتتجسدعلىودولًياوعربًياعالميةالبارزةمحلًيالمؤسساتاإل

 .والمهنيفيمجالالعملاالعالميبمختلفاشكاله

 :الرسالة 

تسممعىالكليةومنخاللماتطرحهمنبرامجاكاديميةمتخصممصممةوبماتتضمممنههذهالبرامجمنمسمماقاتنظريةوتطبيقية

الىتحقيقاهدافالكليةالمتعلقةبالوصمممممولالىأعلىمسمممممتوياتاوبحثًياوتقنًياوفقالبرامجاكاديميةرفيعةالمسمممممتوىمهنًي

كماتحملكليةاالعالمعلىعاتقهارسمممممممالةالوطنوالدفاععنمنجزاتهالحضمممممممارية،الفعاليةوالمعرفةوالجودةوالمهنية

الطهورمنخاللررسمبادىءالحرياتوالتاريخيةوذلكبتعزيزقيمالوالءواالنتماءلدىطلبةالكليةلقيادةالوطنوترابه

الصمممحفيةالمبنيةعلىالمسمممؤليةاالجتماعيةالتيتحترمقيمالتوازنوالحياديةوالموضممموعيةوالتعدديةوتقديمالصمممالحالعام

 .علىالخاص
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 الصحاتة امو

وأعدالقسم،كقسممستقلمنأقسامكليةاإلعالم،2008/2009أنشاقسمالصحافةفيالفصلاألولمنالعامالجامعي

خطةدراسمممممميةحديثةجاءتمواكبةللتطوراتالتييشممممممهدهااإلعالمومنسممممممجمةمعمتطلباتحاجةالسمممممموقالمحلي

 .والخارجي

دارفإنهيحرصعلىاالسممتمراربإصمم،النهجالقسمممبإعطاءالجوانبالعمليةوالتطبيقيةاألهميةالتييسممتحقهاواسممتمراًر

لتكونبمثابةمختبرتدريبييمارسفيهالطلبةالعملفيفنونالكتابة،جريدةيصممممممحافةاليرموكيبشممممممكلأسممممممبوعي

 .الصحفية
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 الصحاتة تي ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

الصمممادرةبموجبنظاممنحوتعديالتها1991(لسمممنة2وفقتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم 

تقومالخطةالدراسيةفيكليةاإلعالمعلىمايلي:،2003لسنة118الدرجاتالعلميةوالشهاداتفيالجامعةرقم

-التخصصاتالتالية:تمنحكليةاإلعالمدرجةالبكالوريوسفي

 امو الصحاتة.  •

 امو الع ااي العامة واوع ن. •

 امو اوذاعة والتلفتيون. •

(سممممماعة132الحداالدنىللسممممماعاتالمعتمدةالمطلوبةللحصمممممولعلىدرجةالبكالوريوسفيأقسمممممامكليةاإلعالمهو 

 موزعةعلىالنحوالتالي:،معتمدة

الصحاتة ل ر اماتوليي الماعاي المعتمدة 

 المجموع اختيارق اج ارق مجموعة المماااي

121527متطلباتالجامعة

21324متطلباتالكلية

1581 66القسممتطلبات

132المجموع
 

 تشملالخطةالدراسيةلكلقسمالمتطلباتالتالية:

 معتمدة(ساعة  27: متطل اي الجامعة )ا و ل 

 ساعة معتمدة( 12المتطل اي اوج ارية ) . 

رمت 

 المماق
 اسو المماق راو

عدد 

 الماعاي

المتطلب 

 سابه

AL 101 3 1لغةعربية  

El 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL 99استدراكيإستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية  

AL 99استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP 99استدراكيإستدراكي.–مهاراتحاسوب  
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ويختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:،ساعةمعتمدة(15متطلباتالجامعةاإلختيارية  .ب

 عدد الماعاي المماااي او ما ية رمت المماق

Hum102 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 3 اإلسالمفكروحضارة 

Hum 104 3 الفنوالسلوك 

Hum 105 3إسهاماالردنفيالحضارةاإلنسانية 

Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية

Hum 107 3حقوقاإلنسان

Hum 108 3مهاراتالتفكير

Hum 109 3 النظماإلسالمية 

Hum 110 3 الثقافةالسياحيةوالفندقية 

 عدد الماعاي المماااي العلمية رمت المماق

Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة

Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

Sci 1033اللياقةالبدنيةللجميع

Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال

Sci 1053الطاقةالمتجددة

Sci 1063اإلدارةوتنميةالمجتمع

Sci 107 3البحثالعلمي 
 

 

 ساعة معتمدة( 21:  متطل اي كلية اوع م )اثا ي 

 ساعةمعتمدة(21متطلباتالكليةاإلجبارية  .أ

 اسو المماق رمت المماق
الماعاي 

 المعتمدة
 متطلب سابه

JRN101 3مدخلفياالتصال-

SCI 108 3 مهاراتحاسوب-

JRN 102 3مهاراتإعالميةباللغةاإلنجليزية-

RTV201 3نظرياتإعالميةمعاصرةJRN101 

PRA 201 3مدخلفيالبحثاإلعالميJRN101 

STAT 108 3لطلبةكليةاإلعالم–الىاإلحصاءمدخل-

ARAB 216 3لطلبةكليةاإلعالم–مهاراتاللغةاإلعالمية-

 

 ساعاتمعتمدة(3 االختيارية الكليةمتطلبات .ب

 متطلب سابه الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق

PRA 211 3الرأيالعام- 

RTV101 3اإلعالماألردني- 

RTV242 3إعالممتعددالوسائط- 

JRN 411 3تشريعاتاإلعالموأخالقياته- 

PRA311 3إعالمعربيودولي- 

JRN 271 3التصويرالصحفيالرقمي- 
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 المنفرد -ساعة معتمدة( 81: متطل اي اليمو )اثالو 

 ساعة معتمدة(:  66متطل اي التخصص اوج ارية ) . 

 المتطلب المابه اسو المماق المماق رمت
الماعاي 

 المعتمدة

JRN 111 3 مبادئالتحريرالصحفي

JRN 211 1صحافةالكترونيةJRN 111  3

JRN221 الخبرالصحفيJRN 111  3

JRN222 الكتابةوالتحريرالصحفيJRN 221 3

JRN231 قراءاتصحفيةباللغةاالنجليزيةJRN102 3

JRN261 اخراجالصحفوالمجالتJRN 111  3

JRN 271 3 التصويرالصحفيالرقمي

JRN 311 2صحافةالكترونيةJRN 211 3

JRN312 3 المؤسساتالصحفيةإدارة

JRN321 التحقيقالصحفيJRN222 3

JRN322 كتابةمتقدمةفيالخبرJRN222 3

JRN331 كتابةصحفيةباللغةاالنجليزيةJRN102 3

JRN 351 ساعةبنجاح80أتم تدريبميداني)  6

JRN362 تصميممواقعإخباريةJRN 311 3

JRN 41  3 وأخالقياتهتشريعاتاإلعالم 1

JRN412 الحمالتالصحفيةJRN 2 22 3

JRN 421 الصحافةاالستقصائيةJRN321 3

JRN422 التحريرااللكتروني
JRN 311 

JRN322 
3

JRN441 الصحافةالمتخصصةJRN222 3

JRN451 بحوثتطبيقيةفيالصحافةPRA 201 3

JRN452 مشروعتخرجJRN 351 3



 

 :المنفرد - معتمدة( ةساع 15متطل اي التخصص انختيارية ) .ب

 الماعاي المعتمدة المتطلب المابه اسو المماق راو المماق

RTV1113 مبادئاإلذاعةوالتلفزيون 

PRA1113مبادئالعالقاتالعامةواإلعالن 

RTV122 المونتاجااللكترونيRTV1113

ISS 130 3 الدعوةواإلعالماإلسالميالمدخلإلى

HOTL 142 3 ادارةالمؤتمراتوالمناسبات 

TOUR 232 3  مهاراتاالتصالالسياحي

ARAB 214 3  نحو

PRA 251المراسموالبروتوكوالتPRA1113

JRN 2813 الصحافةالعربيةوالعالمية

PRA331االتصالاالقناعيPRA1113

CIS 341 مواقعاالنترنعتصميم SCI 108 3

JRN382ترجمةنصوصصحفيةJRN1023

JRN383المقالالصحفيJRN2223
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 الصحاتةامو  ل ر اما يلتخصص الفرعا

ساعة من اليمو 21الطالب   وي خ ،إج ارق ساعة( 60متطل اي اليمو )يطون  ،بالنم ة لخطة ال ر اما الرئيمي:ا ول 

 الفرعي.

 ساعة: 60متطل اي التخصص اوج ارية  - 

رمت 

 المماق
 الماعاي المعتمدة المتطلب المابه اسو المماق

JRN111 3 مبادئالتحريرالصحفي

JRN211 1صحافةالكترونيةJRN 111  3

JRN221 الخبرالصحفيJRN 111  3

JRN222 الكتابةوالتحريرالصحفيJRN221 3

JRN231 باللغةاالنجليزيةقراءاتصحفيةJRN102 3

JRN261 اخراجالصحفوالمجالتJRN 111  3

JRN271 3 التصويرالصحفيالرقمي

JRN311 2صحافةالكترونيةJRN 211 3

JRN321 التحقيقالصحفيJRN 2223

JRN322 كتابةمتقدمةفيالخبرJRN 2 22 3

JRN331 االنجليزيةكتابةصحفيةباللغةJRN1023

JRN351 ساعةبنجاح80أتم تدريبميداني)  6

JRN362 تصميممواقعإخباريةJRN 311 3 

JRN421 الصحافةاالستقصائيةJRN321 3

JRN411 3 تشريعاتاإلعالموأخالقياته

JRN422 التحريرااللكتروني
JRN 311 

JRN322 
3

JRN441 الصحافةالمتخصصةJRN2223

JRN451 بحوثتطبيقيةفيالصحافةPRA 201 3

JRN452 مشروعتخرجJRN 351 3

 



 ساعة: 21تي امو الصحاتة لطل ة الطلية التخصص الفرعي : اثا ي 

 ساعة 15المماااي اوج ارية 

 اسو المماق راو المماق
الماعاي 

 المعتمدة
 المتطلب المابه

JRN 1113مبادئالتحريرالصحفي

JRN 21113صحافةالكترونيةJRN111

JRN 2213الخبرالصحفيJRN111

JRN2223الكتابةوالتحريرالصحفيJRN 221 

JRN 4113تشريعاتاإلعالموأخالقياته-------

 ساعاي 6المماااي انختيارية 

 اسو المماق راو المماق
الماعاي 

 المعتمدة
 المتطلب المابه

JRN 231 3قراءاتصحفيةباللغةاالنجليزيةJRN  111

JRN  2713التصويرالصحفيالرقمي -----

JRN 2813 الصحافةالعربيةوالعالمية 

JRN 3223كتابةمتقدمةفيالخبرJRN  221
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 ساعة 21التخصص الفرعي لغير لل ة الطلية: المماااي اوج ارية . 

 اسو المماق راو المماق
الماعاي 

 المعتمدة
 المتطلب المابه

JRN1023 مهاراتإعالميةباللغةاإلنجليزيةJRN  111

JRN 1113مبادئالتحريرالصحفي----

JRN 211 13صحافةالكترونيةJRN111

JRN 2213الخبرالصحفيJRN111

JRN  2713التصويرالصحفيالرقمي -----

JRN  222 3الكتابةوالتحريرالصحفيJRN  221

JRN 4113تشريعاتاإلعالموأخالقياته-------

 

يسمحلطلبةقسمالصحافةبالتفريعفياألقسامالتالية:التفريي خارج اليمو: 

قسمالراديووالتلفزيون.،كليةالصحافةواإلعالم:قسمالعالقاتالعامةواإلعالن

قسمعلماالجتماع.،قسمالعلومالسياسية،قسماللغاتالحديثةاإلنجليزية،قسماللغة،اللغةالعربيةكليةاآلداب:قسم

كليةالقانون:قسمالقانونالعام.

 الدراساتاإلسالميةكليةالشريعةوالدراساتاإلسالمية:قسم

 :قسمالسياحةوالسفر.والفنادقكليةالسياحة
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 ليمو الصحاتة الخطة الدراسية 

 :المنفرد ون: التخصص   لـ: االخطة الدراسية ت ع 

 ساعة (66) متطل اي التخصص اوج ارية  ( ساعة21متطل اي الطلية اوج ارية )

راو 

 المماق
 اسو المماق

المتطلب 

 المابه

راو 

 المماق
 اسو المماق

المتطلب 

 المابه

JRN101 مدخلفياالتصال---- JRN 111  مبادئالتحريرالصحفي 

SCI 108 مهاراتحاسوب---- JRN211 1صحافةالكترونيةJRN 111  

JRN102 مهاراتإعالميةباللغة

اإلنجليزية

---- JRN221 الخبرالصحفيJRN 111  

RTV201 نظرياتإعالميةمعاصرةJRN101 JRN222 الكتابةوالتحريرالصحفيJRN221 

PRA201 مدخلفيالبحثاإلعالميJRN101 JRN231 قراءاتصحفيةباللغة

االنجليزية

JRN102 

STAT108 لطلبة–مدخلالىاإلحصاء

كليةاإلعالم

 JRN261 اخراجالصحفوالمجالتJRN111 

ARAB216 مهاراتاللغةاإلعالمية–

لطلبةكليةاإلعالم

 JRN271 التصويرالصحفيالرقمي 

 2JRN 211صحافةالكترونية JRN 311 ( ساعاي من التالية:3متطل اي الطلية ا ختيارية )

PRA 211 الرأيالعام ----- JRN312 إدارةالمؤسساتالصحفية

RTV101 اإلعالماألردني ------ JRN321 التحقيقالصحفيJRN222 

RTV242 إعالممتعددالوسائط ------  JRN322 كتابةمتقدمةفيالخبرJRN 2 2 

JRN 411 تشريعاتاإلعالموأخالقياته ------ JRN 331 كتابةصحفيةباللغةاالنجليزيةJRN102

PRA311 إعالمعربيودولي ------ JRN351 80أتم تدريبميداني)

ساعةبنجاح

JRN 271 التصويرالصحفيالرقمي ------ JRN362 إخباريةتصميممواقعJRN 311 

   JRN411 تشريعاتاإلعالموأخالقياته

    JRN412 الحمالتالصحفيةJRN222 

JRNصحافة:

RTV إذاعةوتلفزيون:

PRAعالقاتعامةوإعالن: 

HOTLاالدارةالفندقية:

TOURالسياحةوالسفر:

ISSالدراساتاإلسالمية:

CISنظمالمعلوماتالحاسوبية:

ARAB:اللغةالعربية

JRN 421 الصحافةاالستقصائيةJRN321 

 JRN422 التحريرااللكترونيJRN 311 

JRN322 

JRN441 الصحافةالمتخصصةJRN222 

JRN 451  PRA201بحوثتطبيقيةفيالصحافة 

JRN452 مشروعتخرجJRN351 

 ( ساعاي معتمدة من التالية 15المماااي انختيارية )

RTV 111   مبادئاإلذاعةوالتلفزيون 

PRA 111 مبادئالعالقاتالعامة 

واإلعالن

 

RTV 122  RTV111المونتاجااللكتروني 

ISS 130 المدخلإلىالدعوةواإلعالم

اإلسالمي

 

HOTL142 ادارةالمؤتمراتوالمناسبات 

TOUR 232 مهاراتاالتصالالسياحي  

ARAB214 نحو  

PRA 251 المراسموالبروتوكوالتPRA111 

JRN 281 الصحافةالعربيةوالعالمية  

PRA 331  PRA111االتصالاالقناعي 

CIS 341 تصميممواقعاالنترنع SCI 108 

JRN 382 JRNترجمةنصوصصحفية  102  

JRN 383 JRNالمقالالصحفي  222  
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 ثا يا: التخصص الرئيمي:

 ساعة (60) متطل اي التخصص اوج ارية  ( ساعة21متطل اي الطلية اوج ارية )

 اسو المماق راو المماق
المتطلب 

 المابه

راو 

 المماق
 اسو المماق

المتطلب 

 المابه

JRN101 مدخلفياالتصال ---- JRN 111  مبادئالتحريرالصحفي 

SCI 108 مهاراتحاسوب ---- JRN 211 1صحافةالكترونيةJRN 111  

JRN102 مهاراتإعالمية

 باللغةاإلنجليزية

---- JRN221 الخبرالصحفيJRN 111  

RTV201 نظرياتإعالمية

 معاصرة

JRN101 JRN 222 الكتابةوالتحريرالصحفيJRN221 

PRA201 مدخلفيالبحث

 اإلعالمي

JRN101 JRN 231 قراءاتصحفيةباللغة

االنجليزية

JRN102 

STAT108 مدخلالىاإلحصاء

لطلبةكليةاإلعالم–

 JRN261 اخراجالصحفوالمجالتJRN 111  

ARAB216 مهاراتاللغة

لطلبة–اإلعالمية

كليةاإلعالم

 JRN 271 التصويرالصحفيالرقمي 

 2JRN 211صحافةالكترونية JRN 311 ( ساعاي من التالية:3متطل اي الطلية ا ختيارية )

JRN 222التحقيقالصحفي JRN321المتطلبالسابقاسمالمساقرقمالمساق

JRN322 كتابةمتقدمةفيالخبرJRN 222 

PRA 

211 

كتابةصحفيةباللغة JRN331 ----- الرأيالعام

االنجليزية

JRN102

RTV

101 

JRN ------ اإلعالماألردني 3 (80أتم تدريبميداني 51

ساعةبنجاح

RTV

242 

------ إعالممتعددالوسائط  JRN362 تصميممواقعإخباريةJRN 311 

JRN 411 تشريعاتاإلعالم

 وأخالقياته

------ JRN 411 تشريعاتاإلعالموأخالقياته

PRA311 إعالمعربيودولي ------ JRN 421 االستقصائيةالصحافةJRN321 

JRN 271 التصويرالصحفي

 الرقمي

------  JRN422 التحريرااللكترونيJRN 311 

JRN322 



JRNصحافة:

RTV إذاعةوتلفزيون:

PRAعالقاتعامةوإعالن: 



JRN441 الصحافةالمتخصصةJRN 222 

JRN 451  PRA201بحوثتطبيقيةفيالصحافة 

JRN 452  JRN351تخرجمشروع 



 6ما عدا التدريب الميدا ي = ،3المماق= كل عدد ساعاي **
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  عضا  اي ة التدريس تي امو الصحاتة

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 halawneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ حاتم سليم نهار العالونه

 nejadat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ علي عقلة عبدالرحمن نجادات

 Khalaf.tahat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك خلف محمد مفلح طاهات

 azzama@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عزام علي حسن عنانزه

 zuhair.t@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد زهير ياسين عايد طاهات

 alaa.khalefh@yu.edu.jo دكتوراه مساعداستاذ  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

 tareq@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس طارق زياد محمد الناصر

 ghwanmeh@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس عبدالمهدى عيسى سليمان غوانمه
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 والتلفتيون اوذاعة امو

م.ويهدفالقسمإلىتهيئة2008بدأقسماإلذاعةوالتلفزيونكقسممستقلمعبدايةإنشاءكليةاإلعالمبجامعةاليرموكعام

وليكونواقادرينعلىنقلالرسمممالةاإلعالميةبكل،وظائففيمجاالتاإلعالمالمرئيوالمسمممموعطلبةالتخصمممصلشمممغل

يتدربفيهاطلبةالتخصمممصعلى،مهنيةواقتدار.كمازودالقسممممباسمممتوديوهاتإذاعيةوتلفزيونيةمجهزةبأحدثاألجهزة

 .يةوالتلفزيونيةوإعدادالنشراتاإلخباريةكتابةوتحريرالنصوصاإلذاع،إعدادوإنتاجالبرامجبكافةأشكالها

كمارفدتاالسممممممتوديوهاتبفنيينذويكفاءةعاليةلتحقيقأهدافالجانبالعملي.ويلتحقبقسممممممماإلذاعةوالتلفزيونإذاعة

ويقومطالبالقسممممممبتشمممممغيلهامنمذيعينومعدين،وهيأولإذاعةمجتمعيةفيالمملكةاألردنيةالهاشممممممية FM يرموك

مالالذيتغطيه FM ومنتجينومقدمين.وتبثإذاعةيرموك برامجمنوعةوأخبارتخدمالمجتمعالمحليفيإقليمالشمممممم

اإلذاعةبالكامل.

 



Radiotv.dept@yu.edu.jo 

6939فرعي7211111200962هاتف
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 والتلفتيون اوذاعة تي ال طالورويس لدرجة الدراسية الخطة

الصمممادرةبموجبنظاممنحوتعديالتها1991(لسمممنة2وفقتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم 

،تقومالخطةالدراسيةفيكليةاإلعالمعلىمايلي:2003لسنة118الدرجاتالعلميةوالشهاداتفيالجامعةرقم

-مدرجةالبكالوريوسفيالتخصصاتالتالية:تمنحكليةاإلعال

 امو الصحاتة.  •

 امو الع ااي العامة واوع ن. •

 امو اوذاعة والتلفتيون. •

(سممممماعة132الحداالدنىللسممممماعاتالمعتمدةالمطلوبةللحصمممممولعلىدرجةالبكالوريوسفيأقسمممممامكليةاإلعالمهو 

 موزعةعلىالنحوالتالي:،معتمدة

الصحاتة ل ر اماتوليي الماعاي المعتمدة 

 المجموع اختيارق اج ارق مجموعة المماااي

121527 متطل اي الجامعة

21324 متطل اي الطلية

1581 66 اليمومتطل اي 

132المجموع
 

 تشملالخطةالدراسيةلكلقسمالمتطلباتالتالية:

 معتمدة(ساعة  27 و ل ا: متطل اي الجامعة )

 ساعة معتمدة( 12المتطل اي اوج ارية ) . 

رمت 

 المماق
 اسو المماق راو

عدد 

 الماعاي

المتطلب 

 سابه

AL 101 3 1لغةعربية  

El 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL 99استدراكيإستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية  

AL 99استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP 99استدراكيإستدراكي.–مهاراتحاسوب  
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ويختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:ساعة معتمدة(، 15متطل اي الجامعة اوختيارية ) .ب

 عدد الماعاي المماااي او ما ية رمت المماق

Hum102 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 3 اإلسالمفكروحضارة 

Hum 104 3 الفنوالسلوك 

Hum 105 3إسهاماالردنفيالحضارةاإلنسانية 

Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية

Hum 107 3حقوقاإلنسان

Hum 108 3مهاراتالتفكير

Hum 109 3 النظماإلسالمية 

Hum 110 3 الثقافةالسياحيةوالفندقية 

 المماااي العلمية

Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة

Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

Sci 1033اللياقةالبدنيةللجميع

Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال

Sci 1053الطاقةالمتجددة

Sci 1063اإلدارةوتنميةالمجتمع

Sci 107 3البحثالعلمي 

 

 ساعة معتمدة( 21ثا ي ا:  متطل اي كلية اوع م )

 ساعة معتمدة( 21متطل اي الطلية اوج ارية ) . 

 اسو المماق رمت المماق
الماعاي 

 المعتمدة
 متطلب سابه

JRN101 3مدخلفياالتصال-

SCI 108 3 مهاراتحاسوب-

JRN 102 3اإلنجليزيةمهاراتإعالميةباللغة-

RTV201 3نظرياتإعالميةمعاصرةJRN101 

PRA 201 3مدخلفيالبحثاإلعالميJRN101 

STAT 108 3لطلبةكليةاإلعالم–الىاإلحصاءمدخل-

ARAB 216 3لطلبةكليةاإلعالم–مهاراتاللغةاإلعالمية-

 

 ساعاي معتمدة( 3 الطلية انختيارية ) متطل اي .ب

 متطلب سابه الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت المماق

PRA 211 3الرأيالعام- 

RTV101 3اإلعالماألردني- 

RTV242 3إعالممتعددالوسائط- 

JRN 411 3تشريعاتاإلعالموأخالقياته- 

PRA311 3إعالمعربيودولي- 

JRN 271 3الرقميالتصويرالصحفي- 
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 المنفرد  - ساعة معتمدة( 81:  متطل اي اليمو )اثالو 

 ساعة معتمدة(:  66متطل اي التخصص اوج ارية ) . 

 اسو المماق راو المماق
الماعاي 

 المعتمدة
 المتطلب المابه

RTV111 3 مبادئفياالذاعةوالتلفزيون 

PRA 111 3مبادئالعالقاتالعامةواإلعالن 

RTV 121 3RTV التصويرالتلفزيونيواالضاءة  111  

RTV 122 3RTV والتسجيلالصوتيالمونتاجااللكتروني  111  

RTV 123 3RTV فناإللقاءاإلذاعيوالتلفزيوني  111  

RTV 131 3RTV والتحريرفياإلذاعةوالتلفزيونالكتابة  111  

RTV 211 3RTV والتلفزيونيمبادئفيالتحريراالذاعي  111  

RTV 212 3RTV مدخلفياالعالناالذاعيوالتلفزيوني  111  

RTV 231  3RTV 121-  122 -131 فنالمقابلةفياإلذاعةوالتلفزيون 

RTV 232 3RTV الخبراإلذاعيوالتلفزيوني  211-121-122  

RTV 241 3RTV اإلعالناإلذاعيوالتلفزيوني  212  

RTV 242 3JRN اإلعالممتعددالوسائط  101  

RTV 321  3JRN102 ترجمةإعالميةباللغةاإلنجليزية 

RTV 322 6 تدريبميداني 
درسثمانينساعةفمافوقأوآخرفصل

 صيفيللطالب

RTV 331 3RTV البرامجاإلذاعيةوالتلفزيونيةوإنتاجإعداد  131-121-122  

RTV 341 3 والتلفزيونياإلخراجاإلذاعي 
RTV331 

-231 

RTV 421 3RTV ادارةالمؤسساتاالذاعيةوالتلفزيونية  111  

RTV422 3 بحوثتطبيقيةفياإلذاعةوالتلفزيونRTV 111  

RTV 431  RTV322 3 مشروعتخرج 

RTV 441  RTV341 3 الفيلمالوثائقي 

RTV443 
الصحافةاالستقصائيةفياإلذاعة

 والتلفزيون
3 RTV 232 
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 :المنفرد - ساعة ( 15متطل اي التخصص انختيارية ) .ب

 المتطلب المابه المعتمدة الماعاي اســـــو الممــــاق راو المماق

TOUR 232 3 مهاراتاالتصالالسياحي  

ISS 130 3 المدخلإلىالدعوةواإلعالماإلسالمي  

JRN 211 3والعالميةالصحافةالعربية  

ARAB214 3 نحو  

RTV 251 JRN 101 3 االتصالوالمجتمع 

RTV351 101 3 االتصالالتنموي JRN

PRA331 3 االتصالاالقناعي PRA111 

PRA352 3 اإلعالموالتسويقالسياحي PRA111 

RTV 451  3 والتلفزيون اإلعالمالمتخصصلرذاعة 
RTV331

/341 

RTV 452  RTV131-121-122 3 الدرامااإلذاعيةوالتلفزيونية 

CIS 341 3 تصميممواقعاالنترنع SCI 108 

RTV 442 RTV 3 الحمالتاإلعالمية  111-121-122-341  



 :المنفردتخصص لل اتصميو اطل الخطة الدراسية ت ع 

 اسو المماق راو المماق
المتطلب 

 المابه
 اسو المماق راو المماق

المتطلب 

 المابه

( ساعة21متطل اي الطلية اوج ارية )  ساعة (66) متطل اي التخصص اوج ارية  

JRN 101 مدخلفياالتصال---- RTV111 
االذاعمممممة فمممممي ممممممبمممممادئ

 والتلفزيون
 

SCI 108 مهاراتحاسوب

PRA 111 
العممماممممة العالقمممات مبمممادئ

واإلعالن
 

JRN102 
بممماللغمممة إعالميمممة مهمممارات

اإلنجليزية
----

RTV201نظرياتإعالميةمعاصرةJRN101RTV 121  
الممتمملممفممزيممونممي الممتصممممممممويممر

 واالضاءة
RTV 111  

PRA201مدخلفيالبحثاإلعالميJRN101RTV 122  
االلمممكمممتمممرونمممي المممممممونمممتممماج

والتسجيلالصوتي
RTV 111  

STAT108 
لطلبة–مدخلالىاإلحصاء

كليةاإلعالم
RTV 123  

 اإلذاعممممميفمممممن اإللمممممقممممماء

 والتلفزيوني
RTV 111  

ARAB216 
–مهمماراتاللغممةاإلعالميممة

لطلبةكليةاإلعالم
RTV 131 RTV الكتابةلالذاعةوالتلفزيون  111  

 

RTV 211  
المممتمممحمممريمممر فمممي ممممبمممادئ

 االذاعيوالتلفزيوني
RTV 111  

RTV 212  
مدخلفياالعالناالذاعي

 والتلفزيوني
RTV 111  

RETV231 
اإلذاعمممة في المقمممابلمممة فن

والتلفزيون

RTV 121-  

122 -131 

( ساعاي من التالية:3متطل اي الطلية ا ختيارية )   

PRA211 الرأيالعام----- RTV 232  الخبراإلذاعيوالتلفزيوني 
RTV 211-

121-122  

RTV101 اإلعالماألردني------ RTV 241  
اإلذاعمممممممممي اإلعمممممممممالن

 والتلفزيوني
RTV 212  

RTV242 إعالممتعددالوسائط ------ RTV 242 JRN اإلعالممتعددالوسائط  101  

JRN 411 
اإلعممممالم تشممممممممممريممممعممممات

وأخالقياته
------ RTV 321  

بممماللغمممة إعالميمممة ترجممممة

 اإلنجليزية
JRN102 
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 اسو المماق راو المماق
المتطلب 

 المابه
 اسو المماق راو المماق

المتطلب 

 المابه

PRA311 إعالمعربيودولي------ RTV 322  تدريبميداني 

درسثمانين

ساعةفما

فوقأوآخر

فصلصيفي

 للطالب

JRN 271 التصويرالصحفيالرقمي ------ RTV 331  
 إعمممداد الممبممرامممجوإنممتممماج

 اإلذاعيةوالتلفزيونية

RTV

131-121-

122 

 

 

 



JRNصحافة:

RTV إذاعةوتلفزيون:

PRAعالقاتعامةوإعالن: 

TOURوالسممممممممممممممممممفممممممممممممر السمممممممممممممممممميمممممممممممماحممممممممممممة :

ISS : اإلسممممممممممممممممممالممممممممممممميممممممممممممةالممممممممممممدراسممممممممممممممممممات

ARABاللغةالعربية:

CISنظمالمعلوماتالحاسوبية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTV 341  
اإلذاعمممممممممي اإلخمممممممممراج

 والتلفزيوني

RTV331 

-231 

RTV 421  
ادارةالمؤسممسمماتاالذاعية

 والتلفزيونية
RTV 111  

RTV422 
بحوثتطبيقيةفياإلذاعة

 والتلفزيون
RTV 111  

RTV 431  RTV322 مشروعتخرج 

RTV 441  RTV341 الفيلمالوثائقي 

RTV443 
الصحافةاالستقصائيةفي

 اإلذاعةوالتلفزيون
RTV 232 

 ( ساعاي معتمدة من التالية 15المماااي انختيارية )

اسمالمساقرقمالمساق
المتطلب

السابق

TOUR232 مهاراتاالتصالالسياحي  

ISS 130 
 إلمممى المممدعممموةالمممممممدخمممل

 واإلعالماإلسالمي
 

JRN 211 الصحافةالعربيةوالعالمية 

ARAB244 نحو  

RTV 251 JRN 101 االتصالوالمجتمع 

RTV351 101 االتصالالتنموي JRN

PRA331 االتصالاالقناعي PRA111 

PRA352 اإلعالموالتسويقالسياحي PRA111 

RTV 451  
المممممتممخصممممممممص اإلعممالم

 والتلفزيون لرذاعة

RTV331

/341 

RTV 452  
اإلذاعمممممميممممممة الممممممدراممممممما

 والتلفزيونية
RTV 232 

RTV 442 الحمالتاإلعالمية 

RTV 111-

121-122-

341 

CIS 341 تصميممواقعاالنترنع SCI 108 

 6ما عدا التدريب الميدا ي = ،3المماق= كل : عدد ساعاي م حظة
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 امو انذاعة والتلفتيون لطل ة رئيمي التخصص ال

 

 ساعة من اليمو الفرعي. 21الطالب   وي خ ،إج ارق ساعة( 60متطل اي اليمو )يطون  ،بالنم ة لخطة ال ر اما الرئيمي

 

 :(ساعة 60 ) متطل اي التخصص اوج ارية

 اسو المماق راو المماق
الماعاي 

 المعتمدة
 المتطلب المابه

RTV111 3 االذاعةوالتلفزيونمبادئفي 

PRA 111 3مبادئالعالقاتالعامةواإلعالن 

RTV 121 3RTV التصويرالتلفزيونيواالضاءة  111  

RTV 122 3RTV والتسجيلالصوتيالمونتاجااللكتروني  111  

RTV 123 3RTV فناإللقاءاإلذاعيوالتلفزيوني  111  

RTV 131 3RTV والتحريرفياإلذاعةوالتلفزيونالكتابة  111  

RTV212 3 مبادئفيالتحريراالذاعيوالتلفزيونيRTV 111  

RTV 212 3RTV مدخلفياالعالناالذاعيوالتلفزيوني  111  

RTV 231  3RTV 121-  122 -131 فنالمقابلةفياإلذاعةوالتلفزيون 

RTV 232 3RTV والتلفزيونيالخبراإلذاعي  211-121-122  

RTV 241 3RTV اإلعالناإلذاعيوالتلفزيوني  212  

RTV 242 3JRN اإلعالممتعددالوسائط  101  

RTV 321  3JRN102 ترجمةإعالميةباللغةاإلنجليزية 

RTV 322 6 تدريبميداني 
درسثمانينساعةفمافوق

 أوآخرفصلصيفيللطالب

RTV 331 3RTV البرامجاإلذاعيةوالتلفزيونيةوإنتاجإعداد  131-121-122  

RTV 341 3 اإلخراجاإلذاعيوالتلفزيوني 
RTV331 

-231 

RTV422 3 بحوثتطبيقيةفياإلذاعةوالتلفزيونRTV 111  

RTV 431  RTV322 3 مشروعتخرج 

RTV 441  RTV341 3 الفيلمالوثائقي 
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 الرئيمي:تخصص لل االدراسية ت ع تصميو اطل الخطة 

 

 6ما عدا التدريب الميدا ي = ،3المماق= كل : عدد ساعاي م حظة

( ساعة21متطل اي الطلية اوج ارية )  ساعة (60) متطل اي التخصص اوج ارية  

 اسو المماق رقمالمساق
المتطلب 

 المابه
 اسو المماق راو المماق

المتطلب 

 المابه

JRN101 مدخلفياالتصال ---- RTV111 مبادئفياالذاعةوالتلفزيون  

SCI 108 مهاراتحاسوب 

PRA 111 مبادئالعالقاتالعامةواإلعالن 
JRN102 

مهاراتإعالميةباللغة

اإلنجليزية
----

RTV201 نظرياتإعالميةمعاصرةJRN101 RTV 121  RTV111 التصويرالتلفزيونيواالضاءة 

PRA 201مدخلفيالبحثاإلعالميJRN101 RTV 122  
والتسجيلااللكترونيالمونتاج

 الصوتي
RTV111 

STAT108 
–مدخلالىاإلحصاء

 لطلبةكليةاإلعالم
RTV 123  RTV111 فناإللقاءاإلذاعيوالتلفزيوني 

ARAB216 
–مهاراتاللغةاإلعالمية

 لطلبةكليةاإلعالم
RTV 131  RTV111 الكتابةلالذاعةوالتلفزيون 

( ساعاي من التالية:3ا ختيارية )متطل اي الطلية   RTV 211  
مبادئفيالتحريراالذاعي

 والتلفزيوني
RTV111 

 اسمالمساق رقمالمساق
المتطلب

 السابق

RTV 212  
مدخلفياالعالناالذاعي

 والتلفزيوني
RTV111 

RTV 231  
فنالمقابلةفياالذاعةو

التلفزيون

RTV 121-  

122 -131 

PRA 211 الرأيالعام ----- RTV 232  الخبراإلذاعيوالتلفزيوني 
RTV211-

121-122 

RTV101 اإلعالماألردني ------ RTV 241  RTV212 اإلعالناإلذاعيوالتلفزيوني 

RTV242 إعالممتعددالوسائط ------ RTV242 اإلعالممتعددالوسائط JRN101 

JRN 411 
تشريعاتاإلعالم

 وأخالقياته
------ RTV321 

ترجمةإعالميةباللغة

 اإلنجليزية
JRN102 

PRA311 إعالمعربيودولي ------ RTV322 تدريبميداني 

درسثمانين

ساعةفما

فوقأوآخر

فصلصيفي

 للطالب

JRN 271 التصويرالصحفيالرقمي ------ RTV331 
إعدادالبرامجاإلذاعية

 والتلفزيونية

RTV131-

121-122 



RTV إذاعةوتلفزيون:

PRAعالقاتعامةوإعالن:

JRNصحافة:

RTV341 اإلخراجاإلذاعيوالتلفزيوني 
RTV331 

-231 

RTV422 
بحوثتطبيقيةفياإلذاعة

 والتلفزيون
RTV111 

RTV431 مشروعتخرج RTV322 

RTV441 الفيلمالوثائقي RTV341 
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(21) وخارج ا داخل الطليةالتخصص الفرعي تي امو انذاعة والتلفتيون للطل ة من 

 ساعة 15المماااي اوج ارية 

 متطلب سابه عدد الماعاي اســـــو الممــــاق راو المماق

RTV1113والتلفزيونمبادئاالذاعة

RTV1213واالضاءةالتصويرالتلفزيونيRTV111 

RTV1223والتسجيلالصوتيالمونتاجااللكتروني 

RTV1313إلذاعةوالتلفزيونوالتحريرفياالكتابة 

RTV2113مبادئفيالتحريراإلذاعيوالتلفزيونيRTV 111  

 التالية:ساعاي من  6المماااي انختيارية 

 متطلب سابه عدد الماعاي اســـــو الممــــاق راو المماق

RTV1233فناإللقاءاإلذاعيوالتلفزيونيRTV111 

RTV2123مدخلفياإلعالناإلذاعيوالتلفزيونيRTV111 

RTV2323الخبراإلذاعيوالتلفزيونيRTV211 

RTV3313والتلفزيونيةإعدادالبرامجاإلذاعيةRTV 131-

121-122  

RTV2253نظرياتإعالميةمعاصرةJRN 101  

 التفريي خارج اليمو:

يسمحلطلبةقسماإلذاعةوالتلفزيونبالتفريعفياألقسامالتالية:

قسمالعالقاتالعامةواإلعالن.،كليةاإلعالم:قسمالصحافة

قسمالتاريخ.،قسماللغاتالحديثة،قسماللغةاإلنجليزية،كليةاآلداب:قسماللغةالعربية

كليةالقانون

الجميلةكليةالفنون

 



 

 

  عضا  اي ة التدريس تي امو اوذاعة والتلفتيون

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 mohadsalous@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد هاشم انيس بكر السلعوس

 m.mahroum@yu.edu.jo ماجستير مدرس محمد خليل محمد محروم

 nadeem@yu.edu.jo ماجستير مدرس نديم عبدالباسط علي الروابده

 adma@yu.edu.jo بكالوريوس مساعد تدريس ادما يعقوب سعيد ابوالشعر
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 واوع ن العامة الع ااي امو

سمالعالقات ستقلالعامبدأق سمم سمإلىتعريفالطلبةبطبيعة2008العامةواإلعالنكق شأةالكليةويهدفالق معن

كعمليةتعريف،عملالعالقاتالعامةوأهدافهاووظائفهاواألسممممممسالعلميةلممارسممممممتهاوالعواملالتيتؤثرعلىتطورها

ويوجدفيالكليةمختبرللعالقات.التسمممويقوالترويجالطلبةبطبيعةاإلعالنومجاالتهالمختلفةوأسمممستصمممميمهودورهفي

.العامةواإلعالنلتمكينالطلبةمناإلنتاجواإلخراجالصحفيواإلعالن



Relation.dept@yu.edu.jo

6940فرعي7211111200962هاتف:
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 واوع ن العامة الع ااي تي ال طالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

الصمممادرةبموجبنظاممنحوتعديالتها1991(لسمممنة2وفقتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم 

،تقومالخطةالدراسيةفيكليةاإلعالمعلىمايلي:2003لسنة118الدرجاتالعلميةوالشهاداتفيالجامعةرقم

-التخصصاتالتالية:تمنحكليةاإلعالمدرجةالبكالوريوسفي

 امو الصحاتة.  •

 امو الع ااي العامة واوع ن. •

 امو اوذاعة والتلفتيون. •

(سممممماعة132الحداالدنىللسممممماعاتالمعتمدةالمطلوبةللحصمممممولعلىدرجةالبكالوريوسفيأقسمممممامكليةاإلعالمهو 

 موزعةعلىالنحوالتالي:،معتمدة

اتةالصح ل ر اماتوليي الماعاي المعتمدة 

 المجموع اختيارق اج ارق مجموعة المماااي

121527متطلباتالجامعة

21324متطلباتالكلية

1581 66القسممتطلبات

132المجموع
 

 تشملالخطةالدراسيةلكلقسمالمتطلباتالتالية:

 ساعة معتمدة( 27 و ل ا: متطل اي الجامعة )

 معتمدة(ساعة  12المتطل اي اوج ارية ) . 

رمت 

 المماق
 اسو المماق راو

عدد 

 الماعاي

المتطلب 

 سابه

AL 101 3 1لغةعربية  

El 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL 99استدراكيإستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية  

AL 99استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP 99استدراكيإستدراكي.–مهاراتحاسوب  
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ويختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:ساعة معتمدة(، 15متطل اي الجامعة اوختيارية ) .ب

 عدد الماعاي المماااي او ما ية رمت المماق

Hum102 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 3 وحضارةاإلسالمفكر 

Hum 104 3 الفنوالسلوك 

Hum 105 3إسهاماالردنفيالحضارةاإلنسانية 

Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية

Hum 107 3حقوقاإلنسان

Hum 108 3مهاراتالتفكير

Hum 109 3 النظماإلسالمية 

Hum 110 3 الثقافةالسياحيةوالفندقية 

  العلميةالمماااي  

Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة

Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

Sci 1033اللياقةالبدنيةللجميع

Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال

Sci 1053الطاقةالمتجددة

Sci 1063اإلدارةوتنميةالمجتمع

Sci 107 3البحثالعلمي 
 

 ساعة معتمدة( 21متطل اي كلية اوع م )ثا ي ا:  

 ساعة معتمدة( 21متطل اي الطلية  اوج ارية ) - 

رمت وراو 

 المماق
 اسو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

الماعاي 

 انس وعية
متطلب 

 سابه
 عملي  ظرق

JRN 101 33مدخلفياالتصال

SCI 108 33حاسوبمهارات

JRN 102 33إعالميةباللغةاإلنجليزيةمهارات

RTV 201 33نظرياتإعالميةمعاصرةJRN 101 

PRA 201 33مدخلفيالبحثاإلعالميJRN 101 

STAT 108 33لطلبةكليةاإلعالم–مدخلالىاإلحصاء

ARAB 216 
لطلبةكلية–مهاراتاللغةاإلعالمية

اإلعالم
33

 

 ساعاي معتمدة( 3انختيارية )المتطل اي  -ب

 اسو المماق رمت وراو المماق
الماعاي 

 المعتمدة

 الماعاي انس وعية

 عملي  ظرق

PRA 211 33الرأيالعام

RTV 101 33اإلعالماألردني

RTV 242 33إعالممتعددالوسائط

JRN 411 33تشريعاتاإلعالموأخالقياته

PRA 311 33عربيودوليإعالم

RTV 201 33التصويرالصحفيالرقمي
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 ساعة معتمدة( 81:  متطل اي اليمو )اثالو 

 ساعة معتمدة( 66التخصص اوج ارية ) متطل اي .1

 المتطلب المابه الماعاي المعتمدة اسو المماق راو المماق

JRN 111 ----3مبادئالتحريرالصحفي 

RTV 111 ----3والتلفزيونمبادئاإلذاعة 

PRA 111 ----3مبادئالعالقاتالعامةواإلعالن 

PRA 121  3PRA 111االعالننظريةوتطبيق 

PRA 211  ----3الرأيالعام 

241 RTV 3االعالناالذاعيوالتلفزيوني----

PRA222 3قراءاتالعالقاتالعامةباللغةاالنجليزيةJRN 102 

PRA231 3العالقاتالعامةوادارةاالزمات----

PRA241  3(1الكتابةللعالقاتالعامةPRA 111 

PRA243 241تصميممطبوعاتالعالقاتالعامةPRA 

PRA311 3اعالمعربيودولي----

PRA331 3االتصالاالقناعيPRA 111 

PRA332 3االدارةاالستراتيجيةللعالقاتالعامةPRA 111 

PRA341  3(2الكتابةللعالقاتالعامةPRA241 

PRA 342  3PRA 121تصميماالعالنواخراجه 

PRA 343 ساعهبنجاح680تدريبميداني 

PRA 421  3PRA 111العالقاتالعامةالدولية 

PRA 431 3343PRAاعدادوتنفيذالحمالتاالعالنية 

PRA 432 3343PRAوتنفيذحمالتالعالقاتالعامةاعداد 

PRA 441  3PRA 201بحوثتطبيقيةفيالعالقاتالعامة 

PRA 442  ----3مشروعالتخرج 

 

 ساعاي معتمدة(: 15التخصص انختيارية ) متطل اي .2

 المتطلب المابه الماعاي المعتمدة اسو المماق راو المماق

RTV1223االلكترونيالمونتاجRTV111

HOTL 142 3دارةالمؤتمراتوالمناسباتا 

PRA 1513اخالقياتالعالقاتالعامة----

JRN 223 3الصحافةااللكترونية

JRN2613مقدمةفيإخراجالمطبوعات

PRA 1523االعالموالتسويقالسياحي----

PRA 2513المراسموالبروتوكوالت----

PRA 2523االتصالالمؤسسي----

PRA 3513الدعايةاالعالمية----

PRA 4513االعالموالعولمه----

ISS 1303المدخلالىالدعوهواالعالماالسالمي----

CIS 341 3 تصميممواقعاالنترنع SCI 108 

 : التخصص المنفرد .تصميو اطل الخطة الدراسية ت عا  لـ 
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( ساعة21متطل اي الطلية اوج ارية ) ساعة 66متطل اي التخصص اوج ارية    

 الماعاي اسو المماق راو المماق
المتطلب 

 المابه
 اسو المماق راو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

المتطلب 

 المابه

JRN 101 3مدخلفياالتصال-----JRN 111 ----3مبادئالتحريرالصحفي 

SCI 108 3مهاراتحاسوب-----RTV 111 ----3مبادئاإلذاعةوالتلفزيون 

JRN 102 إعممالممميمممة مممهمممارات

باللغةاإلنجليزية

3-----PRA 111 لعممماممممة  ا عالقمممات ل ا مبمممادئ

واإلعالن

3----

RTV 201 إعمالمميمممة نمظممريمممات

معاصرة

3JRN 

101 

PRA 121  3PRA 111االعالننظريةوتطبيق 

PRA 201 البحمممث في ممممدخمممل

اإلعالمي

3JRN 

101 

PRA 211  ----3الرأيالعام 

STAT 108 مدخلالىاإلحصمممماء

لطلبةكليةاإلعالم–

3-----RTV241 3االعالناالذاعيوالتلفزيوني----

ARAB216 المممملممممغممممة مممممهممممارات

 لطلبمممة–اإلعالميمممة

اإلعالمكلية

3-----PRA222 لعممماممممة ا لعالقمممات ا قراءات

باللغةاالنجليزية

3JRN 102 

(ساعاتمنالتالية:3متطلباتالكليةاألختيارية   
PRA 231 وادارة الممعممماممممة الممعممالقمممات

االزمات

3-----

المتطلب الساعات اسمالمساق رقمالمساق

 السابق

PRA241 3(1العامة الكتابةللعالقاتPRA 111 

PRA 211 3الرأيالعام-----

RTV 101 3اإلعالماألردني-----PRA243 تصمممممميممطبوعاتالعالقات

العامة

PRA241 

RTV 242 3إعالممتعددالوسائط----- PRA311 3اعالمعربيودولي----

JRN 411 تشريعاتاإلعالم

وأخالقياته

3----- PRA 331  3PRA 111االتصالاالقناعي 

PRA 311 3إعالمعربيودولي----- PRA332 االسمممممممممتمممراتممميمممجممميمممة االدارة

للعالقاتالعامة

3PRA 111 

RTV 201 التصويرالصحفي

الرقمي

3----- PRA341  3(2الكتابةللعالقاتالعامةPRA241 

 

 

JRNصحافة:

RTV إذاعةوتلفزيون:

PRA:عالقاتعامةوإعالن 

HOTLاالدارةالفندقية:

ISS:الدراساتاإلسالمية

ARABاللغةالعربية:

CISنظمالمعلوماتالحاسوبية:

PRA  342 3تصميماالعالنواخراجهPRA 121  

343PRA  ساعه680تدريبميداني

 بنجاع

PRA 421 عالقاتعامةدوليةPRA 111 

PRA 431 الممحمممممالت وتممنممفمميمممذ اعمممداد

االعالنية

3PRA 343

PRA 432 اعدادوتنفيذحمالتالعالقات

العامة

3PRA 343 

PRA 441 بحوثتطبيقيممةفيالعالقممات

العامة

3 PRA 201 

PRA 442 3مشروعالتخرج

(ساعاتمعتمدةمنالتالية15المساقاتاالختيارية   

المماقاسو  راو المماق  
الماعاي 

 المعتمدة

المتطلب 

 المابه

HOTL142 3دارةالمؤتمراتوالمناسباتا 

PRA 1513اخالقياتالعالقاتالعامة----

PRA 1523االعالموالتسويقالسياحي----

PRA 2423العالقاتالعامةواالنترنع-----

PRA 2513المراسموالبروتوكوالت----

PRA 2523االتصالالمؤسسي----

PRA 3513الدعايةاالعالمية----

PRA 4513االعالموالعولمه----

JRN 223 3الصحافةااللكترونية

JRN261 3مقدمةفيإخراجالمطبوعات

CIS341 3 تصميممواقعاالنترنع SCI108  

ISS 130المدخلالىالدعوهواالعالم

االسالمي

3----
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 التخصص الرئيمي:ثا ي ا: 

( ساعة21متطل اي الطلية اوج ارية ) ساعة 60متطل اي التخصص اوج ارية    

 اسو المماق راو المماق
المتطلب 

 المابه
 اسو المماق راو المماق

الماعاي 

 المعتمدة

المتطلب 

 المابه

JRN 101 3مدخلفياالتصالJRN 111 ----3التحريرالصحفيمبادئ 

SCI 108 3مهاراتحاسوبRTV 111 ----3مبادئاإلذاعةوالتلفزيون 

JRN 102 مهاراتإعالميةباللغة

اإلنجليزية

3PRA 111 مبادئالعالقاتالعامة 

واإلعالن

3----

RTV 201 3نظرياتإعالميةمعاصرةPRA 121  3PRA 111االعالننظريةوتطبيق 

PRA 201 مدخلفيالبحث

اإلعالمي

3PRA 211  
الرأيالعام

3---- 

STAT108 مدخلالىاإلحصاء–

لطلبةكليةاإلعالم

3241 RTV االعالناالذاعي

والتلفزيوني

3----

ARAB216 مهاراتاللغةاإلعالمية–

لطلبةكليةاإلعالم

3PRA222 قراءاتالعالقاتالعامة

االنجليزيةباللغة

3JRN 102 

( ساعة3متطل اي الطلية انختيارية )  PRA231العالقاتالعامةوادارة

االزمات

3-----

 الماعاي اسو المماق راو المماق

PRA 211 3الرأيالعامPRA241  3(1الكتابةللعالقاتالعامةPRA 111 

RTV 101 
اإلعالماألردني

3PRA243 مطبوعاتالعالقاتتصميم

العامة

3PRA241 

RTV 242 3إعالممتعددالوسائطPRA 331  3PRA 111االتصالاالقناعي 

JRN 411 اإلعممممالم تشممممممممممريممممعممممات

وأخالقياته

3PRA332 االدارةاالستراتيجية

للعالقاتالعامة

3PRA 111 

PRA 311 3إعالمعربيودوليPRA341 3(2العامة الكتابةللعالقاتPRA241 

RTV 201 3التصويرالصحفيالرقميPRA 342 3تصميماالعالنواخراجهPRA 121  

JRNصحافة:

RTV إذاعةوتلفزيون:

PRAعالقاتعامةوإعالن:

343PRA 
تدريبميداني

ساعه80 6

بنجاح

PRA 431 اعدادوتنفيذالحمالت

االعالنية

3343PRA

PRA 432تنفيذحمالتواعداد

عالقاتعامة

3 343PRA 

PRA 441بحوثتطبيقيةفيالعالقات

العامة

3PRA 201 

PRA 442 3مشروعالتخرج 
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(ساعة21التخصصالفرعيفيقسمالعالقاتالعامةواالعالنللطلبةمنخارجكليةاالعالم   

 ساعة 15المماااي انج ارية  

 راو المماق اسو المماق الماعاي متطلب سابه

 PRA 111 مبادئالعالقاتالعامةواالعالن 3 

PRA 111 3 االعالننظريةوتطبيق PRA 121 

PRA 111 3  1الكتابةللعالقاتالعامة) PRA 241 

PRA 241 3 تصميممطبوعاتالعالقاتالعامة PRA 243

PRA 111 3 االتصالاالقناعي PRA 331

 ساعاي من التالية 6المماااي انختيارية 

PRA 111 اخالقياتالعالقاتالعامة 3 PRA 151 

العالقاتالعامةوادارةاالزمات 3  PRA 231

االعالموالعولمة 3  PRA 451

PRA 111 العالقاتالعامةالدولية 3 PRA 421

 التفريي خارج اليمو:

:النبالتفريعفياالقسامالتاليةواالعيسمحلطلبةالعالقاتالعامة

قسماالذاعةوالتلفزيون،:قسمالصحافةالصحافةواالعالمكلية

فسمالعلومالسياسية،قسماللغاتالحديثة،قسماللغةاالنجليزية،داب:قسماللغةالعربيةكليةاآل

 قسمالتسويق،كليةاالقتصاد:قسماالدارةالعامه

 

 

 (ساعة21كليةاالعالم داخلالفرعيفيقسمالعالقاتالعامةواالعالنللطلبةالتخصص

ساعة 15المماااي انج ارية    

 راو المماق اسو المماق الماعاي متطلب سابه

 PRA 121 االعالن:نظريةوتطبيق 3 

PRA 111 3  1الكتابةللعالقاتالعامة)  PRA 241 

PRA 241 3 تصميممطبوعاتالعالقاتالعامة PRA 243 

PRA 111 3 االتصالاالقناعي PRA331 

PRA 111 3 اإلدارةاالستراتيجيةللعالقاتالعامة PRA 332 

ساعاي من التالية 6المماااي انختيارية   

 راو المماق اسو المماق عدد الماعاي متطلب سابه

PRA 111 3 مراسموبورتوكوالت PRA 251

 PRA 231 العالقاتالعامةوادارةاالزمات 3 

االعالموالعولمة 3   PRA 451

PRA 111 3 العالقاتالعامةالدولية PRA 421 

 التفريي خارج اليمو:

يسمحلطلبةالعالقاتالعامةواالعالنبالتفريعفياالقسامالتالية:  

قسماالذاعةوالتلفزيون،عالم:قسمالصحافةكليةالصحافةواإل  

سمالعلومالسياسيةق،قسماللغاتالحديثة،قسماللغةاالنجليزية،داب:قسماللغةالعربيةكليةاآل  

قسمالتسويق،ةاالدارةالعام:قسمكليةاالقتصاد  
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  عضا  اي ة التدريس تي امو الع ااي العامة وانع ن

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 tmansour@yu.edu.jo دكتوراه استاذ تحسين منصور رشيد منصور

 amjed.alkadi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد امجد بدر منصور القاضي

 omar.abreen@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عمر مقبول احمد عبرين

 gh_shatanawi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد غالب علي محمد شطناوي

 fouad.saadan@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد فؤاد علي حسين سعدان

 m.samaseery@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمود يوسف محمد مصطفى

 yousef.n@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد يوسف سامي نمر ابوعيد

 doaa.adnan@yu.edu.jo ماجستير مدرس دعاء عدنان محمود الشكري

 nawzat@yu.edu.jo ماجستير مدرس نوزات صالح مصطفى ابو العسل
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والفنادق المياحة كلية  

ضممممنتوجهاتالجامعةلتوفير2011/2012وإدارةالفنادقفيجامعةاليرموكفيالعامالدراسممميتأسمممسمممعكليةالسمممياحة

وللمسمماهمةفيالنهوض،المحليةكوادربشممريةمؤهلةومتخصممصممةتسمماهمفيدفععجلةالتنميةاالقتصمماديةواالجتماعية

التحقيقوسممممعًي،هلةومدربةفيقطاعالسممممياحةبجودةالخدماتالسممممياحيةمحلياوإقليميامنخاللتوفيركوادربشممممريةمؤ

 .أهدافاإلستراتيجيةالوطنيةللسياحةالتيتهدفلتعزيزانجازاتالقطاعالسياحيالمحليوتنافسيته

كمايمنحقسمالسياحة،ويمنحاندرجةالبكالوريوس،وقسماإلدارةالفندقية،وتضمالكليةقسمينأكاديميينهماقسمالسياحة

وكانلهمسممماهمة1999وقدبدأالعملبهعام،ويعتبرالبرنامجالوحيدعلىمسمممتوىالجامعاتاألردنية،درجةالماجسمممتير

كبيرةفيتوفيركوادرمؤهلةأثبتعكفاءتهافيالعملفيالعديدمنالمؤسساتاألكاديميةوالفعالياتالسياحيةداخلاألردن

2006/2007منحالقسممممأيضمممادرجةالبكالوريوسفياإلرشمممادالسمممياحيالذيبدأالعملبهفيالعامالجامعيوخارجه.وي

والذييهدفإلىتخريجمرشمممممممدينسممممممياحيينمنالشممممممبابالطموحالمؤهلعلمياوعمليا.وبدأقبولالطلبةفيبرنامج

زالتوسعاألفقيوالعموديفيالفنادقومؤسساتالضيافةلتعزي2011/2012بكالوريوساإلدارةالفندقيةفيالعامالدراسي

محلياوإقليميااسممتجابةللطلبالمتزايدعلىالخدماتالسممياحيةوالحاجةالماسممةلكوادربشممريةمؤهلةفيمختلفالمجاالت

احيفيالدولالتعزيزالصمممورةالذهنيةلألردنكمقصمممدسمممياحيوالتوجهاتالسمممياحيةوالنموالمتسمممارعللقطاعالسممميسمممعًي

 .المجاورة

والمهاراتالعمليةالتييحتاجهاالعامللضمان،والمساقاتالنظرية،زالخطةالدراسيةبتركيزهاعلىاللغاتاألجنبيةوتتمّي

.مستوىمنافسمنالخدماتالمقدمةللضيوفالمحليينوالدوليين



http://tourism.yu.edu.jo/ 

Tourism.dept@yu.edu.jo

2863فرعي0096227211111هاتف



 

 ا امام ا كاديمية

قسمالسياحةوالسفر •

الفندقيةدارةاإلقسم •

http://tourism.yu.edu.jo/
mailto:Tourism.dept@yu.edu.jo
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 والمفر المياحة امو

السمممياحةبرنامجماجسمممتيرالسمممياحةالذييعتبرالبرنامجالوحيدفيالمملكةعلىمسمممتوىالدراسممماتالعليافييشمممملقسمممم

وكانلهمسممممماهمةكبيرةفيتوفيركوادرمؤهلةأثبتعكفاءتهافيالعملفيالعديد1999السمممممياحةوالذيبدأالعملبهعام

لمملكةوخارجها.كمايشممملالقسمممبرنامجبكالوريوساألدارةالسممياحيةمنالمؤسممسمماتاألكاديميةوالفعالياتالسممياحيةفيا

 . بهدفتخريجكوادرومرشدينسياحيينمنالشبابالطموحالمؤهلعلمياوعمليا2012-2011الذيبدأالعملبهعام



Tourism.dept@yu.edu.jo

3038فرعي0096227211111هاتف



mailto:Tourism.dept@yu.edu.jo
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 المياحية دارةاو تي ال طالوريوس ل ر اما الدراسية ةالخط

 دارة المياحية بعد إتمام  المتطل اي اآلتية:ومن  درجة ال طالوريوس تي  اـُت

وتعديالتها2008(لسنة6عليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم الشروطالمنصوص :ا ول 

م.1976(لعام76الصادرةبموجبنظاممنحالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم 

 موزَّعةعلىالنحوالتالي:،ساعةمعتمدة132دراسة :اثا ي 

    ( ساعة معتمدة كما يلي: 27 ا تي التعليماي الم كورة )متطل اي الجامعة المنصوص علي .1

 ساعة معتمدة( 12المتطل اي اوج ارية ) - 

رمت 

 المماق
 اسو المماق راو

عدد 

 الماعاي

المتطلب 

 سابه

AL 101 3 1لغةعربية  

El 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL 99استدراكيإستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية  

AL 99استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP 99استدراكيإستدراكي.–مهاراتحاسوب  



 ويختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:ساعة معتمدة(، 15متطل اي الجامعة اوختيارية ) -ب

 عدد الماعاي المماااي او ما ية رمت المماق

Hum 101 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum102 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 3 اإلسالمفكروحضارة 

Hum 104 3 الفنوالسلوك 

Hum 105 3اإلنسانيةإسهاماالردنفيالحضارة 

Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية

Hum 107 3حقوقاإلنسان

Hum 108 3مهاراتالتفكير

Hum 109 3 النظماإلسالمية 

 عدد الماعاي المماااي العلمية رمت المماق

Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة

Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

Sci 1033اللياقةالبدنيةللجميع

Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال

Sci 1053الطاقةالمتجددة

Sci 1063اإلدارةوتنميةالمجتمع

Sci 107 3البحثالعلمي 
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 ساعة ممولة تي المماااي التالية:  21متطل اي الطلية ويخصص ل ا  :ثالو ا

 رمت وراو

 المماق
 سو المماقا

المتطلب  الماعاي المعتمدة

 عملي  ظرق الفعلية المابه

TOUR 11130 3مبادئفياإلدارةالسياحية 

TOUR 131330مناهجبحثللسياحةوالضيافة

TOUR 140330السياحةفياالردن

HOTL 111330صناعةالضيافةمبادئاإلدارةفي

HOTL 114330 وفندقيةمراسالتسياحية

HOTL 142330إدارةالمؤتمراتوالمناسبات

SCI 108330مهاراتحاسوب

 



 ساعة معتمدة وته الترتيب التالي: 84متطل اي اليمو ويخصص ل ا  .2

 ساعة معتمدة مولعة كما يلي: 84دارة المياحية ويخصص لو والتخصص المنفرد تي ا:ا ول 

 ساعة معتمدة ممولة تي المماااي التالية: 75متطل اي إج ارية ويخصص ل ا  .1

  رمت وراو

 المماق
 سو المماقا

 المتطلب الماعاي المعتمدة

 عملي  ظرق الفعلية لمابها

TOUR 142330آثاراألردنعبرالعصور

TOUR 21230 3اإلرشادالسياحي

TOUR 222306شركاتالسياحةوالسفرأعمالTOUR 111

TOUR 232330مهاراتاإلتصالالسياحي

TOUR 233 30 3(1لغةإنجليزيةللسياحةوالسفر

TOUR 234 06 3(2لغةانجليزيةللسياحةوالسفرTOUR 233

TOUR 314 6 30 السياحةاإللكترونية 

TOUR 32130 3المقاصدالسياحيةإدارة

HOTL 321330نظمالمعلوماتفيمؤسساتالضيافةالدولية

TOUR 322330التسويقالسياحيوالفندقي

TOUR 335306نظمالمعلوماتالسياحية

TOUR 336330إحصاءسياحيوفندقي

TOUR 345330الجغرافياالسياحية

TOUR 346330وأخالقياتسياحيةتشريعات

TOUR 34712024التدريبالعملي

TOUR 415330إدارةالمطاراتوشركاتالطيران

TOUR 426330القيادةوالريادةفيالسياحة

TOUR 427330إقتصادياتالسياحة

TOUR 428330اإلدارةاالستراتيجيةفيالسياحةوالسفر

HOTL 441330ادارةالمواردالبشريةفيالسياحةوالضيافة

TOUR 44830 3السياحةالمستدامة

TOUR 449306مشروعتخرج
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 ساعاي معتمدة من المجموعة التالية: 9متطل اي اختيارية ويخصص ل ا 

 رمت وراو

 المماق
 سو المماقا

 المتطلب الماعاي المعتمدة

 عملي  ظرق الفعلية المابه

TOUR 250 330السياحةالبديلة

TOUR 252330السياحةواالعالم

TOUR 337330سلوكالمستهلكفيالسياحة

TOUR 338 330اإلتيكيعفيالسياحةوالسفر

TOUR 339 330االتصاالتالتسويقيةفيالسياحة

TOUR 344330المحليالسياحةوالمجتمع

TOUR 424 330إدارةوتفسيرالمواقعالسياحية

HOTL 442330القراراتالماليةفيالسياحةوالضيافة

TOUR 447330موضوعاتمختارةفيالسياحةوالسفر

 

 ساعة معتمدة مولعة كما يلي: 63التخصص الرئيمي تي اندارة المياحية ويخصص لو : اثا ي 

 ساعة معتمدة ممولة تي المماااي التالية: 48متطل اي إج ارية ويخصص ل ا  .1

 رمت وراو

 المماق
 سو المماقا

المتطلب  الماعاي المعتمدة

 عملي  ظرق الفعلية المابه

TOUR 142330العصورآثاراألردنعبر

TOUR 21230 3اإلرشادالسياحي

TOUR 222306شركاتالسياحةوالسفرأعمالTOUR 111

TOUR 233 30 3(1لغةإنجليزيةللسياحةوالسفر

TOUR 234 06 3(2لغةانجليزيةللسياحةوالسفرTOUR 233

TOUR 32130 3إدارةالمقاصدالسياحية

HOTL 321330نظمالمعلوماتفيمؤسساتالضيافةالدولية

TOUR 322330التسويقالسياحيوالفندقي

TOUR 335306نظمالمعلوماتالسياحية

TOUR 336330إحصاءسياحيوفندقي

TOUR 34712024التدريبالعملي

TOUR 44830 3السياحةالمستدامة

TOUR 449306مشروعتخرج
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 ساعاي معتمدة يختاراا الطالب من المماااي التالية: 15متطل اي اختيارية ويخصص ل ا  .2

 رمت وراو

 المماق
 سو المماقا

المتطلب  الماعاي المعتمدة

 عملي  ظرق الفعلية المابه

TOUR 250 330السياحةالبديلة

TOUR 252330السياحةواالعالم

TOUR 314 6 30 السياحةاإللكترونية 

TOUR 337330سلوكالمستهلكفيالسياحة

TOUR 338 330اإلتيكيعفيالسياحةوالسفر

TOUR 339 330االتصاالتالتسويقيةفيالسياحة

TOUR 344330السياحةوالمجتمعالمحلي

TOUR 415330الطيرانإدارةالمطاراتوشركات

TOUR 456330موضوعاتمختارةفيالسياحةوالسفر

 

ساعة معتمدة تي كل  21ويخصص لو  من خارج كلية المياحة والفنادق التخصص الفرعي لطل ة اندارة المياحية .3

 :اي التاليةتخصصمن المن التخصصاي التالية حمب الخطة الدراسية لطل 

االنجليزية  اللغة اآلداب الحديثة،كلية السياسية،اللغات اإلجتماعية،العلوم والخدمة االجتماع السامية،علم اللغات

ا،الترجمة(،الجغرافيا،والشرقية كلية تخصصات االداريةجميع والعلوم التربية،القتصاد كلية تخصصات جميع

القانون،الرياضية الفنونالجميلة،جميعتخصصاتكلية المعلوماتوعلوم،جميعتخصصاتكلية تكنولوجيا كلية

،جميعتخصصاتكليةاالعالم،جميعتخصصاتكليةاآلثارواألنثروبولوجيا،الحاسوب نظمالمعلوماتاإلدارية(

.تخصصاتكليةالسياحةوالفنادقجميع





 من المماااي التالية: 21التخصص الفرعي تي اندارة المياحية من داخل كلية المياحة والفنادق ويخصص لو : اثالو 

 ساعة معتمدة ممولة تي المماااي التالية: 15متطل اي إج ارية ويخصص ل ا  .1

 رمت وراو

 المماق
 سو المماقا

 المعتمدةالماعاي 
 المتطلب المابه

 عملي  ظرق الفعلية

TOUR 222306شركاتالسياحةوالسفرأعمال

TOUR 32130 3إدارةالمقاصدالسياحية

TOUR 335306نظمالمعلوماتالسياحية

TOUR 415330إدارةالمطاراتوشركاتالطيران

TOUR 44830 3السياحةالمستدامة
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 ساعة معتمدة يختاراا الطالب من المماااي التالية: 6متطل اي إختيارية ويخصص ل ا  .2

 رمت وراو

 المماق
 سو المماقا

 الماعاي المعتمدة
 المتطلب المابه

 عملي  ظرق الفعلية

TOUR 212330االرشادالسياحي

TOUR 250 330البديلةالسياحة

TOUR 252 330واالعالمالسياحة

TOUR 314306السياحةاالكترونية

TOUR 345330الجغرافياالسياحية

 

ساعة معتمدة مولعة  21التخصص الفرعي تي اندارة المياحية من خارج كلية المياحة والفنادق ويخصص لو : ارابع 

 كما يلي لطل ة التخصصاي التالية:

،اللغاتالساميةوالشرقية،علماالجتماعوالخدمةاإلجتماعية،العلومالسياسية،اللغاتالحديثة،االنجليزيةكليةاآلداب اللغة

جميعتخصصاتكليةاالقتصادوالعلوم،علوماألرضوالبيئة(،اإلحصاء،كليةالعلوم الفيزياءالطبية،الترجمة(،الجغرافيا

جميعتخصصات،جميعتخصصاتكليةالتربيةالرياضية،وجية هندسةالعمارة(كليةالحجاويللهندسةالتكنول،االدارية

جميع،جميعتخصصاتكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب،جميعتخصصاتكليةالفنونالجميلة،كليةالقانون

جميعتخصصاتكليةالطب.،جميعتخصصاتكليةاالعالم،،تخصصاتكليةاآلثارواألنثروبولوجيا



 ساعة معتمدة ممولة تي المماااي التالية: 15متطل اي إج ارية ويخصص ل ا  .1

 رمت وراو

 المماق
 سو المماقا

 الماعاي المعتمدة
 المتطلب المابه

 عملي  ظرق الفعلية

TOUR 111 30 3مبادئفياإلدارةالسياحية

TOUR 212330االرشادالسياحي

TOUR 222306شركاتالسياحةوالسفرأعمال

TOUR 321330إدارةالمقاصدالسياحية

TOUR 322330التسويقالسياحيوالفندقي

 

 ساعة معتمدة يختاراا الطالب من المماااي التالية: 6متطل اي إختيارية ويخصص ل ا  .2

 رمت وراو

 المماق
 سو المماقا

 الماعاي المعتمدة
 المتطلب المابه

 عملي  ظرق الفعلية

TOUR 140330السياحةفياالردن

TOUR 232330مهاراتاالتصالالسياحي

TOUR 252330السياحةواالعالم

TOUR 314306السياحةاالكترونية

TOUR 335306نظمالمعلوماتالسياحية

TOUR 448330المستدامةالسياحة
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 المياحة والمفر امو تي  عضا  ال ي ة التدريمية

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 areejo@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك اريج شبيب شامخ العودات

 akram_r@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك اكرم عاطف عبدالرحيم رواشده

 bashar.maaiah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك فرحان معايعهبشار شكري 

 saed@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك سعد احمد بريثع السعد

 abdelkader@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عبدالقادر عبدالرحمن محمد عبابنه

 sharahsheh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد سالم سالمه طالق حراحشه

 sawsan.k@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد سوسن حيدر عبداهلل 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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 الفنداية دارةاو امو

لدراسمممممميبداقبول عاما نادقفيال كالوريوسإدارةالف بةفيبرنامجب لتعزيزالتوسممممممعاألفقي2011/2012الطل

ااسممتجابةللطلبالمتزايدعلىالخدماتالسممياحيةوالحاجةالماسممةاوإقليمًيوالعموديفيالفنادقومؤسممسمماتالضمميافةمحليً

ةالذهنيةلألردنكمقصدسياحيوالتوجهاتالسياحيةوالنمولكوادربشريةمؤهلةفيمختلفالمجاالتسعيالتعزيزالصور

زالخطةالدراسمميةبتركيزهاعلىاللغاتاألجنبيةوالمسمماقاتالنظريةوتتمّيالمتسممارعللقطاعالسممياحيفيالدولالمجاورة.

ينوالدوليين.والمهاراتالعمليةالتييحتاجهاالعامللضمانمستوىمنافسمنالخدماتالمقدمةللضيوفالمحلي



hotel.dept@yu.edu.jo

3076فرعي0096227211111هاتف
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 الفنداية اودارة تي ال طالوريوس ل ر اما الدراسية الخطَّة

 بعد إتمام  المتطل اي اآلتية: الفنداية دارةوُتمن  درجة ال طالوريوس تي  ا

وتعديالتها2008(لسنة6الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم  :ا ول 

م.1976(لعام76الصادرةبموجبنظاممنحالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم 

موزَّعةعلىالنحوالتالي:،معتمدةساعة132دراسة :اثا ي 

    ( ساعة معتمدة كما يلي: 27متطل اي الجامعة المنصوص علي ا تي التعليماي الم كورة ) .1

 ساعة معتمدة( 12المتطل اي اوج ارية ) - 

رمت 

 المماق

 راو

 المماق
 اسو المماق

عدد 

 الماعاي

المتطلب 

 سابه

AL 101 3 1لغةعربية  

El 101 3 إنجليزيةمهاراتلغة  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL 99
–مهاراتلغةإنجليزية

إستدراكي.
  استدراكي

AL 99استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP 99استدراكيإستدراكي.–مهاراتحاسوب  



 ويختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:ساعة معتمدة(، 15متطل اي الجامعة اوختيارية ) -ب

 عدد الماعاي المماااي او ما ية رمت المماق

Hum 101 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum102 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 3 اإلسالمفكروحضارة 

Hum 104 3 الفنوالسلوك 

Hum 105 3اإلنسانيةإسهاماالردنفيالحضارة 

Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية

Hum 107 3حقوقاإلنسان

Hum 108 3مهاراتالتفكير

Hum 109 3 النظماإلسالمية 

 عدد الماعاي المماااي العلمية رمت المماق

Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة

Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

Sci 1033اللياقةالبدنيةللجميع

Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال

Sci 1053الطاقةالمتجددة

Sci 1063اإلدارةوتنميةالمجتمع

Sci 107 3البحثالعلمي 
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 ساعة ممولة تي المماااي التالية:  21متطل اي الطلية ويخصص ل ا  :ثالو ا

 رمت وراو

 المماق
 إسو المماق

المتطلب  الماعاي المعتمدة

 عملي  ظرق الفعلية المابه

TOUR 11130 3مبادئفياإلدارةالسياحية 

TOUR 131330مناهجبحثللسياحةوالضيافة

TOUR 140330ردنالسياحةفياأل

HOTL 111330صناعةالضيافةمبادئاإلدارةفي

HOTL 114330 وفندقيةمراسالتسياحية

HOTL 142330إدارةالمؤتمراتوالمناسبات

SCI 108330مهاراتحاسوب

 

 



 ساعة معتمدة ( 84ثالوا: متطلَّ اي اليمو )

مولَّعة علر النحو التالي: ،( ساعة معتمدة75متطلَّب تخصُّص إج ارٍق ) - 

رمت وراو 

 المماق
 سو المماقا

الماعاي 

 المعتمدة
مجموع 

الماعاي 

 المعتمدة

المتطلب 

 المابه
 م حظاي

 عملي  ظرق     

Hotl 112  3 0 3 (1لغةأجنيةمتخصصةللضيافة  
تعديلطفيففي

 وصفالمساق

Hotl 121 3 0 3 إدارةقسمالغرف Hotl111 
تعديلفياسم

 المساقوالوصف

Hotl 211  6 12 0 (1تدريبميدانيفيإدارةالضيافة  
تعديلفيوصف

 طبيعةالمساق

Hotl 212  3 0 3 (2لغةأجنبيةمتخصصةللضيافة  
تعديلفيوصف

 المساق

Hotl 213 
اإلتيكيعوالبروتوكولفيصناعة

 الضيافة
 مساقجديد  3 0 3

Hotl 214 
مهاراتالبيعوخدمةالعمالءفي

 صناعةالضيافة
3 0 3 Hotl212 مساقجديد 

Hotl 221 3 6 0 تطبيقاتإدارةقسمالغرف Hotl121 مساقجديد 

Hotl 231 3 0 3 صحةاألرذيةوسالمتها  
تعديلمساققديم/

 فيوصفالمساق

Hotl 232  3 6 0 (1إنتاجاألرذيةوالمشروبات Hotl111 وصفجديد 

Hotl 311  6 12 0 (2تدريبميدانيفيإدارةالضيافة  
تعديلفيوصف

 المساقوطبيعة

Hotl 321 
نظمالمعلوماتفيمؤسساتالضيافة

 الدولية
3 0 3 Hotl111 

تعديلفيوصف

 المساق

Tour322 قديم  3 0 3 التسويقالسياحيوالفندقي 

Hotl 332  3 6 0 (2إنتاجاألرذيةوالمشروبات Hotl232 
تعديلفيوصف

 المساق

Hotl 334 3 6 0 خدمةاألرذيةوالمشروبات Hotl232 
تعديلفيوصف

 المساق

Tour336 قديم  3 0 3 احصاءسياحيوفندقي 



 

437 

 

رمت وراو 

 المماق
 سو المماقا

الماعاي 

 المعتمدة
مجموع 

الماعاي 

 المعتمدة

المتطلب 

 المابه
 م حظاي

 عملي  ظرق     

Hotl 435 
إدارةالموادوالرقابةعلىالتكاليف

 فيالضيافة
3 0 3 Hotl111 

دمجمادتينفياسم

ووصفمساق

 جديد

Hotl 441 
ادارةالمواردالبشريةفيصناعة

 السياحةوالضيافة
3 0 3 Hotl111 

وصفتعديلفي

 المساق

Hotl 442 
صناعةالقراراتالماليةفيالسياحة

 والضيافة
3 0 3 Hotl111 

قديم/تعديلفي

الوصف+نقلمن

اختياريالى

 اجباري

Hotl 443 
االدارةاالستراتيجيةفيصناعة

 الضيافة
3 0 3 Hotl111 جديدمساق 

Hotl 444 3 0 3 إدارةالمطاعم Hotl232 
قديممعتعديلفي

 وصفالمساق

Hotl 445 3 0 3 ادارةالدخل Hotl442 مساقجديد 

Hotl 448 3 0 3 إدارةالجودةفيالسياحةوالضيافة Hotl111 
قديمتعديلفي

 وصف

Hotl 449 *3 6 0 مشروعتخرج 
موافق

 القسم

تعديلفيقديم/

 وصفالمساق

(ساعةمعتمدةعلىاألقلبنجاح.90*بموافقةالقسمعلىأنيتمالطالب 

 

 ( ساعاي معتمدة يختاراا الطالب من بين المماااي التالية:9)اختيارق تخصصمتطل اي  -ب



 

 

 تي امو اودارة الفنداية  عضا  ال ي ة التدريمية

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 kmagablih@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مقابلهخالد مصطفى علي 

 ahmad.makhdmeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك احمد عبدالمنعم اكريم المخادمه

 o.ananzeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عمر عبداهلل احمد العنانزه

 hakamss@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد حكم سالم عواد شطناوي

 furat.m@yu.edu.jo ماجستير مدرس فرات معن شوكت المحيسن

  

رمت وراو 

 المماق
 سو المماقا

الماعاي 

 المعتمدة
مجموع 

الماعاي 

 المعتمدة

المتطلب 

 المابه
 م حظاي

 عملي  ظرق

Hotl 151 3 0 3 فيصناعةالضيافةمهاراتمالية Hotl 111 مساقجديد 

Hotl 252 
تشريعاتمؤسساتالضيافة

 ةخالقياتالمهنأو
3 0 3 Hotl 111 مساقجديد 

Hotl 446 
إدارةالمشاريعالصغيرة

 والمتوسطةفيالسياحةوالضيافة
3 0 3 Hotl 151 

تعديلفيقديم/

 وصفالمساق

Tour 142 قديم  3 0 3 ثاراإلردنعبرالعصورآ 

Tour 448 قديم  3 0 3 السياحةالمستدامة 

Hotl 455 قديم  3 0 3 موضوعاتخاصةفيالضيافة 
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 الطـــــب كلية

طالبفياألعوام700.وقدقبلعالكليةأكثرمن2013/2014تأسممسممعكليةالطبفيجامعةاليرموكفيالعامالدراسممي

 .العلومالطبيةاألساسيةوقسمالعلومالسريريةالدراسيةالماضية.تحتويكليةالطبعلىقسمينهماقسم

ية:  يًالر  طبمحل جالال ئدةفيم ياتالرا حدىالكل ناإ عةاليرموكأنتكونكليت جام طبفي يةال يًانتطلعفيكل اوإقليم

. متميزةبالمستوىالعاليفيمجاليالتعليموالبحثالعلمي،اوعالمًي

يسممماهمفيتطويرالعلومالطبيةوفيخدمةالمجتمعامتميًزايرموكلتكونصمممرًحتسمممعىكليةالطبفيجامعةاللرسالالالالة:ا

قادرين،المحليواإلقليميوالعالميويأتيذلكمنخاللتخريجأطباءمؤهلينعلىدرجةعاليةمنالكفاءةالعلميةوالعملية

 . علىاالنخراطفيكافةالقطاعاتالصحيةوالبحثيةوالعلمية

كليةالطبفيجامعةاليرموكإلى:تهدف اداي:ا

.تخريجأطباءأكّفاءمسلحينبالمعرفةالعلميةوالعملية .1

.مواكبةأحدثالتطوراتفيمجالالتعليموالبحثالعلمي .2

.التشجيععلىالبحثالعلميوتطويرهلدىالطالبوأعضاءهيئةالتدريس.3

.خدمةالمجتمعالمحلي .4

.التعاونوالتكافلمعمؤسساتالقطاعالصحيالمختلفة.5

.اوإقليمًيااإلسهامفيرفعمستوىالتعليمالطبيمحلًي.6

منةبأفضلالممارساتوفيإطارأخالقياتالمهنة.ترسيخمبادئالمسؤوليةالمهنيةلتقديمالرعايةالطبيةاآل.7

 

http://medicine.yu.edu.jo/

medicine.fac@yu.edu.jo 

3037فرعي0096227211111هاتف
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العلومالطبيةاألساسيةقسم •
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 الطب تي ال طالوريوس ل ر اما الدراسية الخطَّة

-(ساعةمعتمدةبنجاحموزعةعلىالنحوالتالي:257تمنحدرجةالبكالوريوسفيالطببعدإتمامدراسة 

 المتطل اي
عدد الماعاي 

 المعتمدة اوج ارية

 عدد الماعاي 

 المعتمدة انختيارية
 المجموع

121527متطلباتالجامعة

39039متطلباتالكلية

1883191متطلباتالتخصص

23918257المجموعالكلي

 

 كما يلي:  ،( ساعة معتمدة27: متطل اي الجامعة )ا ول 

 ساعة معتمدة( 12المتطل اي اوج ارية ) - 

رمت 

 المماق

 راو

 المماق
 اسو المماق

عدد 

 الماعاي

المتطلب 

 سابه

AL 101 3 1لغةعربية  

El 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT* 100 3 علومعسكرية  

EL 99استدراكيإستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية  

AL 99استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP 99استدراكيإستدراكي.–مهاراتحاسوب  

مساقيتاريخاالردنالحديثتخ* لمساق376يجوزللطلبةريراالردنيينانيدرسوا بديًلا مساًقا علومMILT 100أ

عسكريةوفيهذهالحالةتدخلعالمةهذاالمساقفيحسابمعدالتالطالب.



 ويختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:ساعة معتمدة(، 15متطل اي الجامعة اوختيارية ) -ب

 عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

 المماااي او ما ية

Hum 101 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum102 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 3 اإلسالمفكروحضارة 

Hum 104 3 الفنوالسلوك 

Hum 105 3الحضارةاإلنسانيةإسهاماالردنفي 

Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية

Hum 107 3حقوقاإلنسان

Hum 108 3مهاراتالتفكير

Hum 109 3 النظماإلسالمية 

Hum 110 3 الثقافةالسياحيةوالفنادقفياألردن 

 المماااي العلمية

Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة

Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

Sci 1033اللياقةالبدنيةللجميع

Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال

Sci 1053الطاقةالمتجددة

Sci 1063اإلدارةوتنميةالمجتمع

Sci 107 3البحثالعلمي 
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 مولَّعة علر النحو التالي: ،( ساعة معتمدة وجميع ا إج ارية39: متطلَّ اي الطلية: )اثا ي 

 -واي: ،( ساعة معتمدة12متطل اي من كلية العلوم ) . 

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت وراو المماق

Bio 111 3علومحياتيةعامةلطلبةالكلياتالطبية

Phys 108 3فيزياءعامةلطلبةالكلياتالطبية

Chem 103 3الطبيةكيمياءعامةلطلبةالكليات

Chem 2153كيمياءعضوية

12المجموع

 

 

 -واي: ،( ساعاي معتمدة3متطل اي من كلية تطنولوجيا المعلوماي وعلوم الحاسوب ) .ب

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت وراو المماق

CS 110 3البرمجةبلغةمختارة

3المجموع 

 

 

 ساعة معتمدة مولعة علر النحو التالي: (24ج. متطل اي من كلية الطب )       

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت وراو المماق

Med 216 3مقدمةفيالصحةالعامة

Med 214 2طرقبحثعلميوإحصاءحيوي

Med 3101أخالقياتوآدابالمهنةالطبية

Med 312 3السريريعلمالنفس

Med 1133كيمياءحيويةعامة

Med 2103وراثةجزيئية

Med 4309المهاراتالسريريةواالتصاالت

24المجموع
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 : متطلَّ اي التخصص مولَّعة علر النحو التالي:اثالو 

 ( ساعة معتمدة:188المتطل اي اوج ارية ) . 

 مولَّعة علر النحو التالي: ،( ساعة معتمدة22مماااي عامة ) -1

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت وراو المماق

Med 110 3تشريحعام

Med 1113بيولوجياخلويةوأنسجة

Med 112 3فسيولوجياعام

Med 2113علماألمراضالعام

Med 2153علمالمناعة

Med 2123علماألدويةالعام

Med 2133عامةأحياءدقيقة

Med 3111اإلدارةالصحية

22المجموع

 

 

 مولَّعة علر النحو التالي: ،( ساعة معتمدة52مماااي  ج تة الجمو ) -2

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت وراو المماق

Med 2206الجهازالتنفسي

Med 2216الجهازالدوري

Med 2226الجهازالدمويواللمفاوي

Med 3206الجهازالهضمي

Med 3216جهازالغددالصماء

Med 323 4(1الجهازالعصبي

Med 322 6الجهازالحركيوالجلدي

Med 324 4(2الجهازالعصبي

Med 3258الجهازالبوليوالتناسلي

52المجموع

 

 

 مولَّعة علر النحو التالي: ،( ساعة معتمدة114مماااي العلوم المريرية ) -3

 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت وراو المماق

Med 431  9(1الجراحةالعامة

Med 432  9(1الطبالباطني

Med 433  9(1طباألطفال

Med 410  9(1طبالمجتمع

Med 530  9(1النسائيةوالتوليد

Med 531 4.5(1األولية طباألسرةوالرعايةالصحية

Med 532 4.5(1األمراضالنفسية

Med 533 2.25(1أمراضاألذنواألنفوالحنجرة

Med 534 2.25(1جراحةالعظام
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 الماعاي المعتمدة اسو المماق رمت وراو المماق

Med 5362.25علوماألعصاب

Med 535 2.25(1التخدير

Med 537 2.25(1أمراضالعيون

Med 538 2.25(1األمراضالجلدية

Med 539 2.25(1األشعةالتشخيصية

Med 540 2.25(1الطبالشرعيوالسموم

Med 630  9(2الجراحةالعامة

Med 631 9(2الطبالباطني

Med 632 9(2أمراضاألطفال

Med 633 9(2النسائيةوالتوليد

Med 6416مشروعتخرج

114المجموع

 

 

 

 يختاراا الطالب من المجموعة التالية: ،ساعاي معتمدة( 3المتطل اي انختيارية ) .ب

رمت وراو 

 المماق
 سو المماقا

الماعاي 

 المعتمدة

المتطلب 

 المابه

Med 635 3(3 الجراحةالعامة

Med 636 3(2 طبالمجتمع

Med 637 3المهنيالطب

Med 638 3(3 الطبالباطني

Med 639 3(3 أمراضاألطفال

Med 640 3الطبالوبائي

Med 642 3(3 النسائيةوالتوليد

Med 643  3(2طباألسرةوالرعايةالصحيةاألولية

Med 644  3(2األمراضالنفسية

Med 645  3(2أمراضاألنفواألذنوالحنجرة

Med 646 3(2جراحةالعظام

Med 6473الطوارئطب

Med 648 3(2التخدير

Med 649 3(2أمراضالعيون

Med 650 3(2األمراضالجلدية

Med 651  3(2األشعةالتشخيصية

Med 652  3(2الطبالشرعيوالسموم

Med 653 3جراحةالمسالكالبولية

Med 6543علماألمراضوالمختبرات
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امو العلوم الط ية المريرية عضا  اي ة التدرريس تي   

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 zain.a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ زين العابدين عبدالعزيز عبداهلل عبداهلل

 wshihadeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ  وسام احمد يوسف شحاده

 reem.elghamry@yu.edu.jo دكتوراه مشاركاستاذ  ريم حسن عثمان الغمري

 ahmad.helaly@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد احمد محمد نبيل زكي هاللي

 rami.omari@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رامي موسى فرحان العمري

 almutaz.alahmad@yu.edu.jo البورد استاذ مساعد المعتز باهلل محمد جميل االحمد

 ehab.abumarar@yu.edu.jo البورد استاذ مساعد ايهاب ابراهيم عيسى ابو مرار

 husam.barakat@yu.edu.jo البورد استاذ مساعد حسام علي فالح بركات

 firas.rabi@yu.edu.jo البورد استاذ مساعد فراس عطااهلل زايد ربيع

 m.athamneh@yu.edu.jo البورد استاذ مساعد محمد جميل سعيد عثامنه

 رائد محمود حسن عناب
 استاذ مساعد

تدريب اختصاص في 
 الطب

raed.ennab@yu.edu.jo 

 asmaa.mnayyis@yu.edu.jo شهادة الزمالة استاذ مساعد اسماء محمد حسن المنيص

 msaraireh@yu.edu.jo شهادة الزمالة استاذ مساعد المثنى محمد عطوي الصرايره

 anas.jaiuossi@yu.edu.jo شهادة الزمالة استاذ مساعد انس محمود محمد الجيوسي

 ihab.jaradat@yu.edu.jo شهادة الزمالة استاذ مساعد ايهاب ابراهيم محمد جرادات

 batool.eldos@yu.edu.jo شهادة الزمالة استاذ مساعد بتول تيسير محمد الدوس

 jomana.a@yu.edu.jo شهادة الزمالة استاذ مساعد جمانه وليد علوه السليمان

 hasan.albalas@yu.edu.jo شهادة الزمالة استاذ مساعد حسن ابراهيم محمود البلص

 khaled.seetan@yu.edu.jo شهادة الزمالة استاذ مساعد خالد عيسى صالح سيتان

 dema.atoum@yu.edu.jo شهادة الزمالة استاذ مساعد ديما مصطفى سليمان عتوم

 soha.beitawi@yu.edu.jo شهادة الزمالة استاذ مساعد سها نافذ عبداللطيف البيتاوي

 suhair.qudsieh@yu.edu.jo شهادة الزمالة استاذ مساعد سهير محمد عادل محمود قدسيه

 salah.daradkeh@yu.edu.jo شهادة الزمالة استاذ مساعد صالح توفيق خليل درادكه

 adel.alsharei@yu.edu.jo شهادة الزمالة استاذ مساعد عادل صالح عبدالغني الشرع

 abdalla.fayyad@yu.edu.jo شهادة الزمالة استاذ مساعد عبداهلل مصطفى عبداهلل الفياض

 qasem.shehab@yu.edu.jo شهادة الزمالة استاذ مساعد قاسم جميل قاسم شهاب

 mohammad.awwad@yu.edu.jo شهادة الزمالة استاذ مساعد محمداكرم نايف سعيد عواد

 hadeel.heilat@yu.edu.jo شهادة الزمالة استاذ مساعد هديل بهجت قسيم هيالت

 yasser.rashdan@yu.edu.jo شهادة الزمالة استاذ مساعد ياسر حسن الزاهي رشدان

 مدرس اسامه جمال احمد ابو حمديه
اختصاص العالي في 

 الطب
osama.hamdiyah@yu.edu.jo 

 مدرس اسيل واصف عبدالرحمن الغرايبة
اختصاص العالي في 

 الطب
aseel.gharaibeh@yu.edu.jo 

 مدرس دينا هشام عبدالفتاح قعدان
اختصاص العالي في 

 الطب
dina.qaadan@yu.edu.jo 

 مدرس ذكرى نبيل سيف الدين عبد الرحمن
اختصاص العالي في 

 الطب
dhikra.a@yu.edu.jo 

 مدرس رزان عزات نمر دودين
اختصاص العالي في 

 الطب
razan.dodein@yu.edu.jo 

 مدرس روان محمد طعمه المصري
اختصاص العالي في 

 الطب
rawan.masri@yu.edu.jo 

 مدرس زيد جهاد اديب المدانات
اختصاص العالي في 

 الطب
zaid.modanat@yu.edu.jo 

 مدرس سائد محمد امين احمد زيتون
اختصاص العالي في 

 الطب
saed.zeitoon@yu.edu.jo 

 مدرس سهام احمد محمد المصطفى
اختصاص العالي في 

 الطب
seham.almustafa@yu.edu.jo 
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 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 مدرس عبداهلل قاسم محمد الخطيب
اختصاص العالي في 

 الطب
Abdallah.khateeb@yu.edu.jo 

 مدرس عدنان فايز محمد المصري
اختصاص العالي في 

 الطب
adnan.almasri@yu.edu.jo 

 مدرس عمر سليمان احمد ملكاوي
اختصاص العالي في 

 الطب
omar.malkawi@yu.edu.jo 

 مدرس غاليه محمد حامد ابو محسن
اختصاص العالي في 

 الطب
ghalia.a@yu.edu.jo 

 مدرس فاتن زياد سعيد جبرين
اختصاص العالي في 

 الطب
fjebreen@yu.edu.jo 

 مدرس نهار سهاونهفرناس اميل 
اختصاص العالي في 

 الطب
fernas.sahawneh@yu.edu.jo 

 مدرس ليالي نبيل شحاده عباسي
اختصاص العالي في 

 الطب
layali.abbasi@yu.edu.jo 

 مدرس محمد محمود خليل السالم
اختصاص العالي في 

 الطب
m.alsalem@yu.edu.jo 

 مدرس محمدالقاسم عايد عوده العضايله
اختصاص العالي في 

 الطب
madaileh@yu.edu.jo 

 مدرس مريم غازي عبدالعزيز دودين
اختصاص العالي في 

 الطب
maryam.dodin@yu.edu.jo 

 مدرس ميس علي محمد القضاه
اختصاص العالي في 

 الطب
mqoudah@yu.edu.jo 

 مدرس ناهد احمد طالب حسين
اختصاص العالي في 

 الطب
nahd.hussein@yu.edu.jo 

 مدرس هبه هشام يوسف حواشين
اختصاص العالي في 

 الطب
hebah.hawashin@yu.edu.jo 

 muntaser.omari@yu.edu.jo ماجستير مدرس منتصر محمد ناصر عمري
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 امو العلوم الط ية ا ساسية عضا  اي ة التدرريس تي 

 اإللكترونيالبري   المؤهل العلمي الرتبة االسم

 Hakam.k@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك حكم حسن مفلح الخطيب

 ali.rawabdeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك علي احمد عواد الروابده

 mszoubi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك مظهر سليم سعود الزعبي

 moawia.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك معاوية محمد حسين خطاطبة

 waleed.momani@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك وليد محمود حسين المومني

 ayman.alzubi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ايمن محمد عبداهلل الزعبي

 gamal.abdelhady@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد جمال طه السيد عبدالهادي

 doaa.ghorab@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد غرابدعاء شمس الدين احمد 

 ramada@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رمادا راتب عبدالكريم خصاونه

 romany.gerges@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد روماني حلمي ثابت جرجس

 reema.karasneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ريما عبداهلل علي كراسنه

 z.altaany@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد زيد نايف حسن الطعاني

 samir.balas@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد سمير مصطفى بركات البلص

 ola.soudah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد عال علي صالح سوداح

 fatimah.mahasneh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد فاطمه علي عيسى المحاسنه

 laila.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ليلى محمود علي مطالقه

 maryam.o@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد مريم محمد صالح العمري

 nesreen.bataineh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد نسرين محمد رضوان بطاينة

 anwar.rjoop@yu.edu.jo البورد استاذ مساعد عبدالرؤوف رجوبانوار عبداهلل 

 ojahmany@yu.edu.jo ماجستير مدرس اسامه رجا عيد جهماني

 

 

 كلية الطب عضا  اي ة التدرريس تي 

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 mzubi@yu.edu.jo شهادة الزمالة استاذ مساعد محمد طالل عبداهلل الزعبي

 wedad.dolat@yu.edu.jo شهادة الزمالة استاذ مساعد وداد ماجد موسى الدوالت

 noor.saleh@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس نور صبحي احمد الصالح
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 الصيـــدلة كلية

يدلةفيجامعةاليرموكعام ُتمنحالتعليمالعالي.حيثبقرارمنمجلس2013تمإطالقبرنامجالبكالوريوسفيالصمممممم

سمممممماعةمعتمدة(165سممممممنوات 5درجةالبالكولوريوسبعدإتمامالطالبللبرنامجالدراسمممممميالمعتمدخاللمدةأقصمممممماها

سامالكلية سيقبينأق صيدلي-بالتن سيةلل سا سؤولياتاأل صيدالنية.يرّكزالبرنامجعلىالم سةال صيدالنيةوالممار العلومال

لتهييءالخريجللعملفيمختلفمجاالتالعملالصمميدالنيفيالبحثوالتطوير،ايةالصممحيةوفيالصممناعةمجالالرعفي

 والمجالاألكاديميوالصناعةوالتسويقوفيشركاتومستودعاتاألدوية.

سممممممنة.عاموالعددفيتزايدكل،طالب800وتضمممممممالكليةحالياحوالي.2018خّرجعكليتناالفوجاألولمنطالبهاعام

فقطبدونمساراتحيثشملالقرارالطلبةالذينالتحقوابالدراسةالخطةالدراسيةلتصبحتخصصصيدلةتمتعديل2016

فيإختيارمسمممممممارالصممممممناعةأومسممممممماراإلدارة2014و2013لطلبةعاميتركحريةالقرارمع،2016و2015عامي

واألعمال.



بصيادلة خ را  اادرين علر:  ملتتمون بتتويد المجتمي ،تي كلية الصيدلة ، حن

صرفالوصفاتالطبيةوالتواصلمعالمرضىوتثقيفهمحولاالستخداماألمثلللدواءورصداآلثارالجانبيةللعالج. •

بالمعلوماتالدقيقةوتقديم،فيالمجتمعوالمستشفياتوالهيئاتالتنظيمية،تزويدالفئاتاألخرىمنالمهنيينالصحيين •

المشورةالفوريةحولالتأثيرالدوائيواستخداماتاألدوية.

اإللمامالشاملباألبعادالقانونيةواألخالقيةالمتعلقةبالمنتجاتالصيدالنية. •

ترص العمل

الصيدلياتالمجتمعية. •

صيدلياتالمستشفياتالعامةوالتخصصية. •

الطبية.العياداتوالمراكز •

افيمجالتسويقاألدويةوكذلكاألقسامالتنظيمية.المكاتبالعلميةلشركاتاألدويةخصوًص •

مصانعصناعةوتطويراألدوية. •

مراكزأبحاثتطويرالدواء. •

شركاتالتأمينوالحوسبةالصحية. •

والدواءووزارةالصحة.العامةللغذاءالهيئاتوالجهاتالتنظيميةكالمؤسسة •

http://pharmacy.yu.edu.jo/ 

Pharmacy.fac@yu.edu.jo 

2760فرعي0096227211111هاتف

 ا امام ا كاديمية

العلومالصيدالنيةقسم •

الممارسةالصيدالنيةقسم •

mailto:Pharmacy.fac
mailto:Tourism.dept@yu.edu.jo
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 الصيدلة تي ال طالوريوس ل ر اما الدراسية الخطَّة

(ساعةمعتمدةبنجاح.165متطلباتالحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيتخصصالصيدلةدراسة 

-توزعالساعاتالمعتمدةالمطلوبةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيتخصصالصيدلةكمايلي:

 الماعاي المعتمدة الممااـــاي

 27 متطلباتالجامعة
 جباريةإ12

 إختيارية15

 إجبارية32 32 متطلباتالكلية

 106 متطلباتالتخصص
 إجبارية97

 إختيارية9

165المجمــوع

 

 ( ساعة معتمدة، كما يلي: 27 ول ا: متطل اي الجامعة )

 ساعة معتمدة( 12المتطل اي اوج ارية ) - 

 المتطلب سابه عدد الماعاي اسو المماق المماق راو رمت المماق

AL 101 3 1لغةعربية  

El 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT* 100 3 علومعسكرية  

EL 99استدراكيإستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية  

AL 99استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP 99استدراكيإستدراكي.–مهاراتحاسوب  

مساقيتاريخاالردنالحديثتخ* لمساق376يجوزللطلبةريراالردنيينانيدرسوا بديًلا مساًقا علومMILT 100أ

عسكريةوفيهذهالحالةتدخلعالمةهذاالمساقفيحسابمعدالتالطالب.



 ويختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:ساعة معتمدة(، 15متطل اي الجامعة اوختيارية ) -ب

 عدد الماعاي اسو المماق رمت المماق

 المماااي او ما ية

Hum 101 3 الثقافةاإلعالمية 

Hum102 3 المواطنةواالنتماء 

Hum 103 3 اإلسالمفكروحضارة 

Hum 104 3 الفنوالسلوك 

Hum 105 3الحضارةاإلنسانيةإسهاماالردنفي 

Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية

Hum 107 3حقوقاإلنسان

Hum 108 3مهاراتالتفكير

Hum 109 3 النظماإلسالمية 

Hum 110 3 الثقافةالسياحيةوالفنادقفياألردن 

 المماااي العلمية

Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة

Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

Sci 1033اللياقةالبدنيةللجميع

Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال

Sci 1053الطاقةالمتجددة

Sci 1063اإلدارةوتنميةالمجتمع

Sci 107 3البحثالعلمي 
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 وتشمل: إج اريةساعة معتمدة   (32):متطل اي الطلية ثا ي ا:

رمت وراو 

 المماق
 اسو المادة

الماعاي 

 المعتمدة

الماعاي 

 المتطلب المابه ا س وعية

 عملي  ظرق

CHEM 103 3 3 كيمياءعامةلطلبةالكلياتالطبية - - 

CHEM 107 
كيمياءعامةعمليلطلبةالكليات

 الطبية
1 - 3 CHEM 103أومتزامن

BIO 111 
علومحياتيةعامةلطلبةالكليات

 الطبية
3 3 - - 

BIO 112 
علومحياتيةعامةعمليلطلبة

 الكلياتالطبية
1 - 3 BIO 111أومتزامن

MATH 101 3 3 تفاضلوتكامل - - 

PHYS 101  3 3 (1فيزياءعامة - - 

CS 110 3 3 برمجةبلغةمختارة - -

BIO 201 3 3 تشريحوفسيولوجيااإلنسان - BIO 111 

CHEM 215 3 3 كيمياءعضوية - CHEM 103 

PHAR 230 3 3 علموظائفاألعضاءللصيدلة - BIO 201 

PHAR 231 
علموظائفاألعضاءالمرضي

 للصيدلة
3 3 - PHAR 230 

STAT 203 
 لغيرطلبة اإلحصاءالحيوي

اإلحصاء(
3 3 - MATH 101 

 
 ( ساعة معتمدة:106) متطل اي التخصص: .2

 وتمعون ساعة معتمدم تشمل المواد التالية: س ي  (97: )اوج اريةمتطل اي التخصص  -

رمت وراو 

 المماق
 اسو المادة

الماعاي 

 المعتمدة

الماعاي 

 المتطلب المابه ا س وعية

 عملي  ظرق

PHAR 210 3 3 الكيمياءالعضويةالصيدالنية - CHEM 215 

PHAR 211 210 3 - 1 الكيمياءالعضويةالصيدالنيةعمليPHARأومتزامن 

PHAR 212 3 3 كيمياءحيوية - PHAR 210 

PHAR 213 3 3 الكيمياءالتحليليةالصيدالنية - CHEM 215 

PHAR 214 3 - 1 الكيمياءالتحليليةالصيدالنيةعملي PHAR 213أومتزامن 

PHAR 215 3 3 صيدلةفيزيائية - 
CHEM 103 + 

MATH 101 

PHAR 216 215 3 - 1 فيزيائيةعمليصيدلةPHARأومتزامن 

PHAR 220 215 - 3 3 تراكيبوحساباألشكالالصيدالنيةPHAR 

221PHAR
تراكيبوحساباألشكالالصيدالنية

 عملي
1 - 3 220PHARأومتزامن 

310PHAR 210 - 3 3 العقاقيروكيمياءالعقاقيرPHAR 

311PHAR 310 3 - 1 وكيمياءالعقاقيرمختبرالعقاقيرPHARأومتزامن 

312PHAR 3 3 التحليلاآلليالصيدالني - 
PHAR 213 + 

PHAR 210 

313PHAR 312 3 - 1 التحليلاآلليالصيدالنيعمليPHARأومتزامن 

PHAR 315 3 3 كيمياءحيويةسريرية - PHAR 212 

320PHAR 220 - 3 3 تكنولوجياالصيدلةPHAR 
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رمت وراو 

 المماق
 اسو المادة

الماعاي 

 المعتمدة

الماعاي 

 المتطلب المابه ا س وعية

 عملي  ظرق

321PHAR 320 3  1 تكنولوجياالصيدلةعمليPHARأومتزامن 

322PHAR 332 - 2 2 مبادئاألعمالللصيدلةPHAR 

330PHAR 230 - 3 3 علماألحياءالدقيقةالصيدالنيPHAR 

331PHAR 330 3 - 1 علماألحياءالدقيقةالصيدالنيعمليPHARأومتزامن 

332PHAR 231 - 3 3 (1األدوية علمPHAR 

333PHAR  332 - 3 3 (2علماألدويةPHAR 

410PHAR  333 - 3 3 (1كيمياءطبيةPHAR 

411PHAR  410 - 2 2 (2كيمياءطبيةPHAR 

412PHAR 411 3 - 1 عملي(2)كيمياءطبيةPHARأومتزامن 

420PHAR 3 3 صيدلةحيويةوحركيةالدواء - 
PHAR 320 + 

PHAR  212 

421PHAR 420 3 - 1 دراسةحاالتفيحرائكاالدويةPHARأومتزامن 

422PHAR 322 - 2 2 علماألوبئةواإلقتصادالصيدالنيPHAR 

423PHAR 320 - 2 2 مستحضراتالتجميلPHAR 

430PHAR  ساعةمعتمدة120انهاء 40 - 3 (اسابيع8تدريبصيدالنيميداني 

431PHAR  333 - 3 3 (1علمالمداواةPHAR 

432PHAR  431 - 3 3 (2علمالمداواةPHAR 

532PHAR 3 3 علمالسموم - 
PHAR 330 + 

PHAR  333 

533PHAR 333 - 2 2 علمالمناعةواألمصالالصيدالنيPHAR 

440PHAR 422 - 3 3 التسويقالصيدالنيPHAR 

441PHAR 
باألدويةالطبيعيةوالطبالعالج

 البديل
3 3 - 311PHAR 

510PHAR 411 - 3 3 تصميماألدويةPHAR 

520PHAR 420 - 2 2 أنظمةإيصالالدواءللجسمPHAR 

523PHAR 320 - 3 3 تكنولوجياالصيدلةالمتقدمةPHAR 

530PHAR 432 - 3 3 علمالمداواةالسريريPHAR 

540PHAR 3 3 الحيويةالصيدالنيةالتقنية - PHAR  330 

541PHAR 3 3 البحثوالتطويرفيالصيدلة - PHAR 420 

 

 

سمممماعاتمعتمدةمنمسمممماقاتكليةالصمممميدلة(9)علىالطالباختيارمسمممماقاتبمايعادلنختياريةامتطل اي التخصالالالالص 

 االختياريةكماهومبينفيالجدول:

رمت وراو 

 المادة
 اسو المادة

الماعاي 

 المعتمدة

الماعاي 

 ا س وعية
المتطلب 

 المابه
 عملي  ظرق

PHAR 314 
مواضيعمختارهفيالكيمياء

 التحليليةوالتحليلاآللي
3 3 - PHAR 312 

413PHAR 1 1 ندوةفيالصيدلة - PHAR 433 

424PHAR 
الشؤونالتنظيميةالصيدالنيةو

 الجودة
3 3  PHAR 322 

PHAR 425 
السياسةالصحيةومتطلباتتداول

 األدوية
3 

3 

 
- PHAR 440 

433PHAR 333 - 2 2 علمالوراثةالدوائيPHAR 
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رمت وراو 

 المادة
 اسو المادة

الماعاي 

 المعتمدة

الماعاي 

 ا س وعية
المتطلب 

 المابه
 عملي  ظرق

434PHAR 3 3 الرعايةالصيدالنية - PHAR 333 

435PHAR 333 - 2 2 أدويةبدونوصفةطبيةPHAR 

442PHAR 330 - 3 3 ثباتيةالدواءPHAR 

443PHAR 2 2 نظمالمعلوماتالصيدالنية - PHAR431 

444PHAR 3 3 تسجيلوقبولاألدوية - PHAR 422 

445PHAR 3 3 الملكيةالفكريةالصيدالنية - PHAR 322 

446PHAR 2 2 اإلتصالفيالصيدلةمهارات - PHAR 440 

PHAR 521 3 3 المحاسبةواإلدارةالصحية - PHAR 523 

522PHAR 3 3 موضوعاتمختارةفيالصيدلة - PHAR 411 

PHAR 524 3 3 إقتصادصيدالنيمتقدم - PHAR 520 

531PHAR 2 2 المتقدمةالحيويةالصيدالنيةالتقنية - PHAR 540 

PHAR 542 2 2 أخالقياتوتشريعاتصيدالنية - PHAR 322 

PHAR 543 2 2 تسويقالخدماتالصحية - PHAR 322 
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 امو العلوم الصيدن ية  عضا  اي ة التدريس تي 

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 m.zaitoun@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد احمد محمد زيتون

 alaaj@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك عالء احمد علي الجبالي

 Hassan.Alhmoud@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد حسن علي مصطفى الحمود

 dimabals@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ديما علي عليان البلص

 r.sharedeh@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد روان حمدان حمد الشريده

 reem.issa@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ريم عدنان محمود عيسى

 derar.m@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ضرار محمد ابراهيم العمري

 m.obeid@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد علي راضي عبيد

 meriem.rezigue@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد مريم محمدالصادق اعمر رزيق

 yazan.a@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد يزن حسين احمد عكام

 alaa.qudah@yu.edu.jo ماجستير مدرس االء محمد مصطفى القضاة

 bayan.malkawi@yu.edu.jo ماجستير مدرس بيان سليم احمد ملكاوي

 lorca@yu.edu.jo ماجستير مدرس لوركا اسامه يوسف الزعبي

 yasmin@yu.edu.jo ماجستير مدرس ياسمين محمد حسين حمزات

 rasha.bashatwah@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس رشا محمد ظاهر بشاتوه

 

 

 امو الممارساي الصيدن ية  عضا  اي ة التدريس تي 

 البري  اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 salazzam@yu.edu.jo دكتوراه استاذ محمد العزامساير ابراهيم 

 mervat.alsous@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مشارك ميرفت مصباح زكي الصوص

 Osama.Yousef@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد اسامه يوسف عبدالرحمن ابو الرب

 alaa.yehya@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد االء مخيمر صالح يحيى

 haneen.amawi@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد حنين احمد عبد عماوي

 rasha.arabyat@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد رشا محمود رضوان عربيات

 saja.alnahar@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد سجى عبدالمنعم موسى النهار

 g.altaani@yu.edu.jo دكتوراه مساعداستاذ  غيث محمد يوسف الطعاني

 nusair@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد محمد بسام محمد نصير

 i.berdaweel@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس اسالم عبداهلل خالد بردويل

 dua.smadi@yu.edu.jo ماجستير مساعد تدريس دعاء حسن مصطفى الصمادي

 

  



 

452 

 

 العليا والدراساي العلمي ال حث عمادة

لتتولىتنظيمشممؤونالبحثالعلميوالدراسمماتالعليا1/6/1977أنشممئععمادةالبحثالعلميوالدراسمماتالعليافي

ففيمجالالبحثالعلميتعملالعمادةعلىتهيئةالبيئةالمناسممممممبةللبحثالعلميعنطريقتقديمالتسممممممهيالت،فيالجامعة

والباحثينإلجراءالدراسمممممماتالعلميةداخلالجامعةوخارجها.هذاوقدسمممممماهمفيتطويرالالزمةألعضمممممماءهيئةالتدريس

 زينالذينأسهموابإثراءمسيرةالبحثالعلمي.العمادةمنذتأسيسهانخبةمناألساتذةالمتمّي

إذأنهاتصمممدر،اوتقومالعمادةبمسممماعدةالباحثينعلىنشمممربحوثهمفيالمجالتالعلميةالمحكمةوالمصمممنفةعالميً

عدًدامنالمجالتلكلمنهاهيئةتحريرعلميةمسممممممتقلةتتابعتحكيمالبحوثالمقدمةإليهاوقبولمايسممممممتحقمنهاللنشممممممر

ومتابعةإصدارهادورًيا.

تشمممرفالعمادةعلىقبولالطلبةفيبرامجالماجسمممتيروالدكتوراهفيمختلـمممممممممـمممممممممف،وفيمجالالدراسممماتالعليا

التخصصاتوتتابعأداءهماألكاديميوالبحثيحتىتخرجهم.وتعتنيالعمادةبموضوعاتالبحثالعلميورسائلالماجستير

اسمماتاألدبيةبحاجاتالمجتمعوأطروحاتالدكتوراهوالبحوثالمنشممورةفيالمجالتالصممادرةعنهابربطالعلـمممممممموموالدر

اكانالتقدمفيالبحثالعلمـممممممممييسممتوجبالتطويرالمسممتمراألردنيوالعربيواإلسممالميوحلالمشممكالتالمسممتجدة.ولمّ

ـراتالبحثوالخدماتالالزمةلتهيئةالمناخالمالئم ـ ـ للتجهيزاتوالمعداتالالزمةفإنالعمادةتعملعلىتقديمالدعملمختب

ءالبحوثالعلمية.إلجرا

وفيمجالالنشممرالعلمييقومقسمممالنشممرالعلميبتحريرالكتبوالمجالتوالدورياتالعلميةالمحكمةالتيتصممدر

ويقومبتنفيذقراراتهيئاتتحريرالمجالتوتنفيذاإلجراءاتالمتعلقةبتدقيقهاوإخراجهاوإصمممممممدارهافي،عنالجامعة

شؤونالمواعيدالمحددة.باإلضافةإ سمالنشرالعلميبإصدارالكتبالمحكمةوالتقاريروالنشراتالمتعلقةبال لىذلكيقومق

كاديمية.األ



http://graduatestudies.yu.edu.jo 

Scientificresearch.f@yu.edu.jo

2071فرعي 0096227211111  هاتف
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 الطـل ة اــؤون عمـادة

فالطالبباعتبارهمحور،زفيتحقيقرسممالةالجامعةتقومعمادةشممؤونالطلبةفيجامعةاليرموكبدوركبيرومميّ

وعليهفالعمادةتهتمبشمممخصممميةالطالب،هوالركيزةاألسممماسممميةالتيتقومعليهافلسمممفةالجامعة،العمليةالتعليميةوالتربوية

كماتعملكهمزةوصممملبين،بشمممكلمتكامليشمممملالجوانبالنفسممميةواالجتماعيةوالماديةفتقدمكلمايحتاجهمنخدمات

 والمجتمعالمحليمنجهةثانية.،الطالبودوائرالجامعةالمختلفةمنجهة

ابالحياةالجامعيةوهيتسممممممعىإلىتحقيقرسممممممالتهاوتعملاداتتأثيًرزللعمادةيجعلهاأكثرالعمهذاالدورالممّيإّن

وتمتزجأهدافعمادةشؤونالطلبةضمنإطارواحدمنالخططوالبرامجالمدروسةمنخاللدوائرهاوأقسامهاالمختلفة.

المجتمعيةفيالمجتمعتوالمشمماركةمعأهدافالجامعةالمتمثلةبإعدادالقياداتالمسممتقبليةلهذاالبلدالغاليفيكافةالمجاال

طاقاتهمإضممافةلالرتقاءبمسممتوىالطلبةوصممقلمواهبهموتفجير،المدنيلتحقيقالتنميةالمسممتدامةوالشمماملةألردنناالعزيز

الثانيامعمسمميرةاإلصممالحوالتطويرالتييقودهاجاللةالملكعبداهللنجازاتهمفيكافةالجوانبانسممجاًمإاإلبداعيةوإبراز

ابنالحسينحفظهاهلل.

وتقومبإعداد،لذلكتوليعمادةشممممممؤونالطلبةحياةالطالبالجامعيةخارجقاعاتالدراسمممممممةكلرعايةواهتمام

شممخصمميةالطالبومسمماعدتهعلىتخطيأيةعقباتقدتعترضمسمميرتهاألكاديميةوبمايحققالبرامجالمتنوعةبهدفتنمية

حيثتتضمممنرسممالتهاالعملعلىتوفيرنشمماطات،عمادةشممؤونالطلبةمنخاللدوائرهاالمتعددةرسممالةالجامعةوأهداف

متوازنةمتكاملةلطلبةالجامعةولتتحققرؤيتهاللوصولفكريةوثقافيةوفنيةورياضيةوإرشاديةتساهمفيتكوينشخصية

بالطالبالجامعيإلىاإلبداعفيجميعالمجاالت.



،والنشمماطالرياضممي،والرعايةالطالبية،والخدماتالطالبية،ربعدوائرهي:النشمماطالثقافيوالفنيتضمممالعمادةأ

إضافةللديوانومكتبصندوقالملكعبداهللالثانيللتنمية/للتأهيلالوظيفي.

 

http://dsa.yu.edu.jo/ 

Studentaffairs.fac@yu.edu.jo

2051فرعي 0096227211111  هاتف
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 دائـرة النشـاط الوياتـي والفنــي

امعوانسممجاًم،امناألطرالتربويةالحديثةتوفرالجامعةأنشممطةمختلفةهدفهاتطويروصممقلشممخصالطالبانطالًق

وتقومبرعايةسلوك،واجتماعيةللطلبة،وفنية،الهدفالتربويتقومالدائرةفيعمادةشؤونالطلبةبتوفيرأنشطةثقافيةهذا

وتهيئةمناخجامعيمناسمممبللطلبة،نتماءلدىالطالبطلبةالجامعةمنخاللبرامجمدروسمممةلتنميةروحالمسمممؤوليةواإل

وكذلكاالهتمامبالهيئاتواألنديةالطالبية،نشممممممطةالثقافيةواالجتماعيةوالفنيةمنخاللالمشممممممماركةالفعالةفيمختلفاأل

وإتاحةالفرصممةألكبرعددممكنمنالطلبةلتحقيقررباتهموهواياتهمبأنواعهاالمختلفةواكتشممافمواهبالطلبةوقدراتهم

خاللالمرافقالمختلفةالتيتوفرهادائرةالنشمممماطوذلكمن،عنطريقاتحادالطلبةوالهيئاتالنشمممماطيةوالنواديالطالبية

 الثقافيوالفنيفيعمادةشؤونالطلبةمنخاللاألقسامالتالية:

 (3606امو النشاط الفني اات  ) .1

إشممممممرافهعلىالفرقالموسمممممميقيةيشممممممرفالقسمممممممالفنيعلىكافةالنشمممممماطاتذاتالطابعالفنيوالترويحيمنخالل

،والبلياردو،وقاعاتالشطرنج،والمسرح،وستديوالخزف،وستديوالنحعوالفسيفساء،والفلكلوريةوالمرسمالجامعي

النشاطاتالفنيةوالترويحيةالتيينظمهاالقسم:والتنس.،والسنوكر

المعارضالفنيةداخلوخارجالجامعة. .1

الحفالتالموسيقيةوالفلكلوريةداخلوخارجالجامعة. .2

.،والتنس،والسنوكر،والتالشطرنجوالبلياردوبط .3

المسرحياتالهادفةداخلوخارجالجامعة. .4

، الملصق(تصميمجرافيك،الكاريكاتير،التصويرالفوتوررافي،الخطالعربي،المسابقاتالفنيةمثل الرسم .5

العرضالمسرحي(.،العزفوالغناءالفرديوالجماعي

التشكيليوالخرفوالفسيفساءلطلبةالجامعة.يوفرالقسمكافةالمستلزماتواألدواتعقددوراتفيفنالرسم .6

الالزمةلهذهاألنشطةللراربينمنطلبةالجامعةممارسةهذهالنشاطاتفيقاعاتومراسممجهزةلهذهالغاية

 وبإشرافكادرفنيمتخصصفيالقسموعلىمدارالعام.



 (2957) اليمو الوياتي وانع مي اات  .2

ويشرفالقسمعلىإصدارجريدةيطلبةاليرموكيوهيجريدةإخباريةثقافيةشهريةتهدفإلىتنميةالشعورباالنتماء

وإبرازمواهبهمونشممممممرنتاجهماإلبداعيوالفكريفيمختلفالمجاالت،والوالءعندالطلبةلجامعتهموقيادتهموبلدهم

كماتهدفإلىالتغطيةاإلعالميةألنشطتهمالجامعية.،األدبيةوالثقافيةوالعلميةوالفنيةوتوفرفرصالتعبيرعنأرائهم

نآةحقولمنهاحفظالقرباإلضممممافةإلىذلكيشممممرفالقسمممممعلىالمسممممابقاتالثقافيةعلىمسممممتوىطلبةالجامعةفيعد

الكريموتالوتهوالشعروالقصةالقصيرةوالمسرحيةوالمقالةوالتحقيقالصحفي.

ويشممرفالقسمممعلىإصممدارالكتابالسممنويالخاصبطلبةالجامعةوتوزيعهعلىالطلبةالخريجينوينظمالقسمممبرنامج

معالمالنهضمممةالشممماملةالتييشمممهدهاالوطنإضمممافةإلىاعرفوطنكإلتاحةالفرصمممةأمامطلبةالجامعةلالطالععلى

ويشممرفالقسمممعلى،وزياراتإلىالمؤسممسمماتالحكوميةوالخاصممة،تنظيمزياراتتتبعلمسممارالثورةالعربيةالكبرى

تسييررحلةألداءمناسكالعمرةلطلبةالجامعةبالتعاونمعكليةالشريعةوالدراساتاإلسالمية.
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 رافةامو التصوير وا  .3

يقومالقسمبتصويرجميعأنشطةالطلبةالثقافيةوالرياضيةوالفنيةإضافةإلىتصويرحفالتتخريجالطلبةواإلشراف

كمايعملالقسمممعلىتوثيقالصممورواألفالم،كذلكتجهيزصممورالعاملينوطلبةالجامعةلغاياتالكتابالسممنوي،عليها

ميةفيالفهرسمممةوالتصمممنيففضمممالعنإشمممرافالقسممممعلىالطلبةمنهواةالمتعلقةبالطلبةوأنشمممطتهموفقأسمممسعل

التصويرفيالعمادة.كمايقومالقسمبإعدادومتابعةانجازالكتابالسنوي السنابل(للخريجين.

 (2057امو ال ي اي الط بية اات  )  .4

بعمادةشممؤونالطلبةويشممرفعلىالرحالتيتولىاإلشممرافعلىإعمالاتحادطلبةجامعةاليرموكواألنديةالطالبية

الداخليةوالخارجيةإضافةإلىالنشاطاتالثقافيةواالجتماعيةوالفنيةالخاصةبالعمادةواألنديةالطالبيةفيها.

 

 اتحاد لل ة جامعة اليرموك

ومقرهالحرمالجامعيويعملعلىبناءالشمممخصمممية،ولهشمممخصممميةاعتبارية1992تأسمممساتحادطلبةجامعةاليرموكعام

الطالبيةالمتكاملةالواعيةلقضمماياأمتهاوتعزيزاالنتماءللجامعةوالوطنواألمةويوثقالصمملةبينالطلبةوالهيئةالتدريسممية

،ليماتالجامعةويمثلالطلبةأمامالجامعةويتبنىقضممممماياهملتحقيقمصمممممالحهموفقتشمممممريعاتوتع،والعاملينفيالجامعة

ويعتبركلطالبمسجلفيالجامعةعضواًفيالهيئةالعامةلالتحادويشاركفيانتخاباتمجلساتحادالطلبةالتيتجري

كلعام.



 ا  دية الط بيـــة

وهواياتهمالمختلفةمنتوفرهذهاألنديةمزيداًمنالفرصلنشاطاتمتخصصةتمكنالطلبةمنممارسةمختلفنشاطاتهم

سانيةلطلبةالجامعةوالمجتمعالمحلي،خاللها كماتهتمبمناقشةومعالجةالقضايا،حيثتهتمهذهاألنديةبتقديمالخدماتاإلن

وتهتمكذلكبصقلالمواهبالمختلفةللطلبة.،الفكريةوالثقافيةوالتدريبعلىالحوارالديمقراطيوالنقدالبناء

ا:ــالقائمةحالًيومناألندية

ناديأصمممممممدقاءالطلبةذوياالحتياجات،النادياألدبي،نادياإلعالميخصممممممصلطلبةكليةاإلعالم،ناديالحواروالفكر

خاص يةالكبرى،ناديالتراثالشممممممعبي،ال ية،ناديالثورةالعرب جامع فةال قا ناديالطبي،نادياألردنأوال،ناديالث ال

.لكترونياتيخصصلطلبةكليةالحجاويوكليةتكنولوجياالمعلوماتنادياإل،وكليةالصيدلةيخصصلطلبةكليةالطب

علىطلببناًء،ويتمتأسمميسهذهاألنديةبموجبتعليماتخاصممةبقرارمنرئيسالجامعةوتنسمميبمنعميدشممؤونالطلبة

،امحددهترفدميزانيةالناديويستثنىمنذلكناديذوياالحتياجاتالخاصة(طالبيدفعونرسوًم200يتقدمبهأكثرمن 

(طالب.100إذيكتفيلتأسيسهبعدد 

سممممياسمممميةوتنظمدائرةالنشمممماطالثقافيوالفنيبرنامجياعرفوطنكيالذييهدفإلىاطالعطلبةالجامعةعلىالفعالياتال

واالقتصمممماديةوالعسممممكريةوالتعليميةفيالمملكةعنطريقالزياراتالميدانيةوذلكبغيةاطالعهمعلىالمعالمالحضممممارية

ردنية.لتقاءمعأصحابالقرارمنأجلتوطيدأواصرالتعاونوالمحبةبينالجامعةوالمؤسساتالوطنيةاألواإل

اوفياألنشمممطةالمختلفةإذتتولىاإلشمممرافعلىزينأكاديمًيامنالطلبةالمتمّيوهناكلجنةاسمممتقبال االشمممرز(يتمتشمممكيله

تنظيمالحفالتوالندواتالتيتنظمهاالجامعةوالمجتمعالمحلي.كماتقومباسممتقبالومرافقةالوفودالطالبيةالتيتسممتضمميفها

الجامعةفيمختلفالنشاطاتداخلالجامعةوخارجها.
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 اي الطـ بيـةدائــرة الخـدمــ

فهيالتيتستقبلالطلبةالجددوتقدمالخدمات،واالجتماعية،والمادية،تعنىبتقديمالخدماتالطالبيةبأشكالهاالمختلفةالصحية

اإلرشاديةللطالبطوالفترةدراسته.

وتضمالدائرةاألقسامالتالية:

 (2064 /2054اات  ) (123 ،122 ،106مطتب ) امو  حوال الطل ة/ .1

يقومهذاالقسمبتقديمالخدماتالتالية:

أ.إصدارالبطاقةالجامعيةللطالب.

والنفقةالخاصة.،ب.عملسجلمعلوماتللطالبوإصدارالعديدمنالوثائقالتيتهمهمثلحسنالسلوك



يحضرالطالبصورةشخصيةواثباتشخصية.،ج.لغاياتإصدارالبطاقةالجامعية

حتىال،الطالبالذييفقدالهويةالجامعيةإباليدائرةاألمنالجامعيوقسماإلعارةفيمكتبةالجامعةد.على

يساءاستعمالهاممايترتبعليهتحملمسؤوليةسوءاالستخدام.

إذاأصيبالطالببحالة هـ.استكمالاإلجراءاتالخاصةبتأجيلوترصيدرسومالساعاتالدراسيةلفصلما

نهريرقادرعلىاالستمرارفيالدراسةلهذاالفصل.أتثبعللجنةمرضية
 

 (.2058،2086،2964(اات  )115و114و113و112امو الت مين/ مطاتب  راام ) .2

يقومهذاالقسمبتقديمالخدماتالتاليةوفقتعليماتالتامينالصحي:

ياتالحكوميةومستشفياتالقواتالتامينالصحيمنخاللتوفيرالمعالجةفيالعياداتالخاصةوالمستشف -أ

ردنيةومستشفياتالقطاعالخاصالمتعاقدمعها.المسلحةومستشفياتالجامعاتاأل

وعلىوليأمرالطالب،(دينارأردنيفيحالةالوفاة3000التامينعلىحياةالطالببمبلدحدهاألعلى  -ب

مراجعةالعمادةلرباليعنمثلهذهالحاالت.



 (2056/2958) (اات 121،111) مطتب اليروض والمماعداي/. امو 3

ويكونموعدتقديمالطلباتفينهايةالفصلالصيفي،تقديمالمساعداتوالقروضللطلبةالمحتاجينبدونفوائد -أ

وخاللالفصلاألولبعدصدورنتائجصناديقدعمالطالبالذي،منكلعامجامعيللفصلاألولالذييليه

تقدمهوزارةالتعليمالعاليوالبحثالعلميللفصلالثاني.

ويكونموعد،ةأثناءالدوامالرسميللطلبةتوفيرفرصتشغيللطلبةالبكالوريوسفيمرافقالجامعةالمختلف -ب

تقديمالطلباتفيأولأسبوعينمنالفصلاألولوالفصلالثانيمنكلعامجامعي.

منحأوائلالطلبةفياألقساماألكاديميةحسبالمعدلالتراكميالسنوي. -ج

ماألكاديميةالتيتمنحالدرجةالتنسيقمعوزارةالتعليمالعاليبخصوصتقديمبعثاتألوائلالطلبةفياألقسا -د

الجامعيةاألولىحسبالمعدلالتراكميفينهايةالفصلالثانيبحيثتغطيرسومالساعاتالدراسيةالتي

سجلهاالطالبفي الفصليناألولوالثانيمنكلعامجامعي(ويتمإعدادالقوائماألوليةفينهايةالفصل

طالعالطلبةعليهالغاياتاالعتراض.الصيفيوتعلقعلىلوحاتالكلياتال
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أوتشاركفيهاالجامعة،تقديمالحوافزللطلبةالمشاركينفياألنشطةالطالبيةالتيتنظمهاعمادةشؤونالطلبة -ه

علمابأنهناكتعليماتتحكمهذاالموضوع.،سواءداخلاألردنأوخارجه

أبناءالمجتمعالمحليوالمؤسساتوالشركاتالبحثعنمصادرتمويلصندوقالطالبالمحتاجمنخالل -و

والعاملينفيالجامعةلغاياتتقديمالمساعدةللطلبةالفقراء.

ويكونتقديمالطلباتفي،التنسيقمعالصندوقاألردنيالهاشميللتنميةالبشريةلغاياتدعمالطلبةالفقراء -ز

مكاتبالصندوقفيمحافظاتالمملكةالمختلفة.



 (2034( اات  )110مطتب راو ) اوسطان/. امو 4

يقومهذاالقسمبتنفيذفلسفةالجامعةالمتعلقةبتأمينسكنمناسبللطالباتالقادماتمنخارجمدينةاربدويبعد

(مترعنالبوابةالشماليةللجامعةوهيأتفيهسبلالراحةوكافة100هذاالسكنالمسمى ذاتالنطاقين(حوالي 

رورية.الخدماتالض

(ررفةمؤثثهومجهزةبكافةالمستلزماتالضروريةومقسمةعلىالنحوالتالي:ررفة60يتألفالسكنمن 

مفردهومزدوجةوثالثيةورباعية.



ويوفرالسكنالخدماتالتالية:

قاعةخاصةللمطالعة. •

قاعةلمشاهدةالتلفاز. •

خدماتالتدفئةوالماءالساخن. •

الهاتفية.االتصاالت •

خدمةإسعافوعالجالطالباتفيالحاالتالمرضيةالطارئة. •



ويشممرفعلىالسممكنمشممرفاتمتخصممصمماتيسممعينلتقديمأفضمملالخدماتالمطلوبةومتابعةمايلزملذلكمع

دائرةالخدماتالطالبيةحسباإلمكاناتالمتاحة.عمادةشؤونالطلبة/



واإلقامةبالسكنعلىالنحوالتالي:تحددإجراءاتالقبول

الطالبةالمقبولةفيالجامعةوالراربةفيااللتحاقبالسكننموذجاخاصافيعمادةشؤونالطلبةقبلتعبا .1

أسبوعينعلىاألقلمنبدايةالفصلالدراسيبحضوروليأمرهاوترفقصورةعنجوازسفرهاأوصورة

طالبةوشهادةخلومناألمراضالمعدية.عندفترالعائلةوصورتينشخصيتينلل

بعدالموافقةعلىإقامةالطالبةفيالسكنمنقبلاللجنةالمختصةبعمادةشؤونالطلبةتأخذإشعارالقبوللدفع .2

القسطالمطلوبفيالدائرةالماليةوتحضرإيصاالبذلكلقسماإلسكانللحصولعلىهويةالسكنوبعدهايحق

سكن.لهاااللتحاقفيال

ويشترطلقبولالطالباتأواستمرارهنفيالسكنااللتزامبالتعليماتالداخليةللسكنوالمقترنةبتوقيعوليأمرها.
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 دائــرة الرعايـة الط بيــة

فةالجامعةعلىضممممممرورةالتحديثوالتطويرالمسممممممتمرينوالحرصعلىتطويراألداءالخدميوالوظيفي ترتكزفلسمممممم

 لطلبتها.واإلبداعي

 فممي الممجمممامممعمممة مممجمملممس قممرار جممماء فممقمممد شممممممممؤون12/11/2007وعمملمميمممه لممعممممممادة الممتممنممظمميمممممي الممهمميممكمممل بممتممعمممديمممل

أقسممممامرئيسممممةهيقسمممممرعايةالطلبةأربعةلتحتضممممنالطالبيةالرعايةدائرةبمسمممممىفيهاجديدةدائرةواسممممتحداثالطلبة

وقسمرعايةالطلبةالمعوقين.،وقسمشؤونالخريجين،وقسماإلرشاد،الوافدين

 

م ام الدائرة وممؤوليات ا

: امو رعاية الطل ة الواتدينا ول 

سيات سمإلىتوفيرالبيئةاألكاديميةواالجتماعيةالمالئمةللطلبةالوافدينرنيبالتنوعوالتعددالثقافيمنجن سعىالق ي

جنسية.45مختلفةتصلإلى

،سممممإلىتوفيرمعلوماتدقيقةوشممماملةعنالجامعةوطبيعةوكيفيةالحياةالجامعيةواالجتماعيةفياألردنويهدفالق

وتوفيرالبيئةالجامعيةالجاذبةوالعملعلى،ومسممممممماعدةالطلبةالوافدينعلىالتكيفواالندماجمعالمجتمعالجامعي

اللتوفيرالبيئةاالجتماعيةواألكاديميةالمناسممممممبةللطلبةاسممممممتقطابالطلبةمنالدولالعربيةواألجنبيةوذلكمنخ

الوافدينالتيتتمثلبمايلي:

باإلضممممافةإلىتسممممهيلأمورسممممكنهموقبولهم،وتنظيماللقاءاتالترحيبيةوالتعريفيةلهم،اسممممتقبالالوفودالطالبية-

.وتسجيلهمواستصدارالهويةالجامعيةلهم

.اإلقامةالسنويةلهمالسيربإجراءاتعمل-

.تذليلالعقباتالتيقدتعترضمسيرتهمالدراسيةوحياتهماالجتماعية-

.تنظيمرحالتتعريفيةبمعالماألردنالسياحيةالحضاريةوالتاريخية-

التفاعلوالتنارمتنظيمالنشاطاتالثقافيةوالرياضيةوالفنيةالتيرالًباماتكونمشتركةمعالطلبةاألردنيينبهدف-

.واالندماجمعالمجتمعالجامعي

اسمممممتقبالالوفودالطالبيةاألجنبيةالتيتؤممركزاللغاتلدراسمممممةاللغةالعربيةوتسمممممهيلإجراءاتإقامتهموتنظيم-

الرحالتالتعريفيةوالترفيهيةلهم.

 

ثا ي ا: امو اورااد

اإلرشمممادلطلبةالجامعةوفيالمجاالتكافةالدراسممميةواالجتماعيةوالتربويةواألسمممريةيسمممعىهذاالقسممممإلىتقديمخدمات

وذلكمنخاللوسائلمدروسةوبعنايةفائقةيمكنتلخيصهابمايلي:،والنفسيةوالمهنية

ضممممممراتخططدراسممممممية(منخاللبرنامجمحا،برامج،توفيرالمعلوماتالوافيةللطالبعنالجامعة تعليمات-

.ولقاءاتمتكررةمعالطلبة

وسائلاإلعالم،تشجيعالطلبةعلىزيارةالقسمواالستفادةمنخدماتهوذلكمنخاللاإلعالنالمتكرر ملصقات-

.وإصدارنشرةتعريفيةبالقسمومهامهونشاطاتهالمقروءةوالمسموعة(

،علىأمانةالسروالمحافظةعلىخصوصيةالطالبتقديمخدماتاإلرشادالجمعيوالفرديللطلبةمعالحرص-
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.رصدومتابعةالمشكالتالطالبيةوالعملعلىتقديمالحلولالمناسبةلها-

إجراءدراساتتربويةهادفةعلىطلبةالجامعةبهدفاالستشعاربالمشكلةوالعملعلىتفاديهاقبلوقوعها.-

،أسمممري،نفسمممي،كاديميأهجعلميللطلبةالمراجعينفيمختلفالمجاالت تقديماالسمممتشممماراتالمناسمممبةوفقمن-

.خدماتي(،مهني،اجتماعي

عقدندواتحواريةلمختلفالموضوعاتالتيتهمالطلبة.-

.نجازإعقددوراتوورشعملمتخصصةبالتعاونمعصندوقالملكعبداهللومؤسسة-

 

 امو اؤون الخريجين  ثالو ا:

يهدفالقسمممممإلىتعزيزعالقاتاالتصممممالوالتواصمممملمعالطلبةخريجيالجامعةوتقديمالخدماتالتيمنشممممأنهاتسممممهيل

لمايلي:مهماتهمومساعيهمالحياتيةبعدالتخرجوذلكمنخال

،متابعةالخريجينوالتواصلمعهممنخاللمراسلتهمبالبريدالعاديوااللكترونيباإلضافةإلىاالتصالالمباشر-

،تزويدالمؤسساتالعامةوالخاصةبأسماءالخريجينوالتخصصاتالتيتطلبها-

،عربيةتوفيرقاعدةبياناتمتطورةعنالخريجينوسوقالعملاألردنيةوال-

،تزويدالجسمالطالبيبخريطةمهنيةواضحةعنالسوقاألردنيةوالعربية-

،إصدارمجلةفصليةتعنىبشؤونالخريجينوشجونهموتعزيزالتواصلفيمابينهم-

،وأخيًرااالتعاونمعناديخريجيالجامعةلخدمةالخريجأوًل-

للمشماركةفيالندواتوإلقاءالمحاضمراتالعلميةوالمهنيةوالتوعويةبهدفإفادةدعوةالقياديينمنخريجيالجامعة-

منهمعلىمقاعدالدرسبخبراتالسابقينوتجاربهم.

 

امو رعاية الطل ة المعواين  رابع ا:

قبولبهدفرعايةالطلبةالمعوقينومسمماعدتهمفيمجاالتال2010إنشمماءهذاالقسمممفيالنصممفالثانيمنعامتّم

والتسجيلوكافةاإلجراءاتالمتعلقةبوضعهمالخاصفيمسيرتهمالدراسية.

والتنقلداخلالحرم،كماسمممممميقومالقسمممممممبتكليففريقمنالطلبةلمسمممممماعدةالطلبةالمكفوفينفيكتابةاالمتحانات

باإلضممافةإلىمتابعة،لطالبيوتنظيماألنشممطةالثقافيةوالرياضمميةوالفنيةلهمبهدفإدماجهمفيالمجتمعا،الجامعي

تنفيذاإلنشاءاتفيمبانيالجامعةوالتيمنشأنهاتسهيلحركتهمداخلالحرمالجامعي.

 

امو الطل ة الواتدين

النا.وسينهلونمنالعلموالحياةاألردنيةومنعاداتناوتقاليدنامايجعلهمإخواًن،الطلبةالوافدينجزءاليتجزأمننسيجناّنإ

يسممممممعىثأنالمكتبيدركأنللطلبةالوافديناهتماماتواحتياجاتتختلفعننظرائهممنالطلبةاألردنيين.كماأنهحي

لىالرقيببيئةتعليميةذاتثقافاتوحضاراتمتنوعة.إ

خبرةواسممعةأيوقعلمسمماعدتهممنقبلطاقمعملمنموظفينلهموهذهدعوةنوجههاالىالطلبةالوافدينلزيارةالمكتب

فيأموروقضاياالطلبةالوافدين.
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الخدماي التي ييدم ا المطتب للطل ة الواتدين:

:يقومالمكتبباسمممتقبالالطلبةالوافدينالجددومسممماعدتهمفيإجراءاتالقبولوالتسمممجيلحيثيتماسالالالتي ال الطل ة الجدد-

يقدمونالمسممممممماعدةفيمتابعةاإلجراءاتاإلداريةالخاصمممممممةبالقبولاسممممممتقبالالطلبةالجددمنقبلممثليالمكتبالذين

االلتحاقالطلبةبالدراسة.والتسجيللهمتمهيًد

الخاصمممممةبإقاماتالطلبةفي:يقومالمكتببمتابعةكلمايتعلقبالمعامالتواإلجراءاتالرسممممممية جال معام ي اناامةإ-

المملكةاألردنيةالهاشمية.

يقومالمكتببمسمممماعدةالطلبةفيإيجادالسممممكنالمناسممممبلهموتوفيرفرصالمشمممماركةفيمابينهمفيجتماعي:الجا ب ان-

السكن.

بينهملتبادلالخبراتوالتجاربلتقاءفيماإليوفرللطلبةفرصاملتير دائو  بالالالالالداا  الطل ة الواتدين داخل المطتبتنظيو-

فتوحللطلبةالوافدينوالطلبةاألردنيين.واالستفادةمنبعضهمالبعضوهوملتقىم

:المسممممماهمةمعدائرةالنشممممماطالرياضممممميفيإعدادبرامجلبطوالترياضممممميةولقاءاتوديةبينطلبةالمجال الرياضالالالالالي-

الجاليات.

امنهملوعكةصممممممحيةسممممممواءمععيادةالطلبة:متابعةالحاالتالصممممممحيةللطلبةفيحالتعرضأيًالمجال الصالالالالالالحي  -

إضافةإلىتشكيلمجموعاتمنالطلبةلزيارةومرافقة،واالطمئنانعلىمراحلالعالجالالزمة،مستشفياتاألخرىأوال

الطالبفيكافةمراحلالعالج.

ينظمالمكتبلقاءللطلبةالوافدينمعاألسمممممتاذرئيسالجامعةخاللالعامالدراسممممميلطرحليا  الرئيس بالطل ة الواتدين: -

اذيعملالمكتبعلىتذليلالصمممعوباتوحلالمشمممكالتالتيقد،ومناقشمممةالقضممماياوالمشممماكلالتيتواجهالطلبةالوافدين

تواجهالطلبةخاللفترةدراستهمفيالجامعة.

ذييضمممالمعرضالتراثيالسممنويوال:يعملالمكتبعلىتنظيمالعديدمناألنشممطةالثقافيةوفيمقدمتهاالمجال الوياتي-

أجنحةتمثلالدولالمشممماركةإضمممافةإلىإقامةالعشممماءالشمممعبيالذيتقدمفيهأطباقومأكوالتشمممعبيةتشمممتهربهاالبلدان

كماينظمالمكتبالحفلالفنيالفلكلوريالوطنيويشمممممتملعلىفقراتفلكلوريةيقدمهاالطلبةالوافدون،العربيةواألجنبية

منمختلفالجنسيات.

:يعملالمكتبوبشممممكلدوريعلىدراسممممةعلميةمسممممحيةللوقوفعلىمسممممتوىالتوافقللطلبةالتواتيي للطل ة المجال-

التييعانيمنها،وحصمممرالمشمممكالتفيالمجاالتالدراسممميةواالقتصممماديةواالجتماعيةواالنفعاليةوالصمممحية،الوافدين

النفسمميللطلبةمنخاللبرامجموجهةلخدمةقطاعاتاعيكماينظمالمكتبنشمماطاتهادفةإلىالتوافقاالجتم،الطالب

المجتمعاألردنيكرعايةاأليتاموالعجزةوكبارالسن.

الرح ي الوياتية والمياحية -

ئرةالرعايةالطالبيةالعديدمنالرحالتللمناطقالحضاريةوالسياحيةواألثريةفيالمملكةمنها:اتنظمد

مدينةالبتراء. •

العقبةاالقتصاديةالخاصة.منطقة •

واديرم. •

جرشوعجلون. •

محميةضاناوحماماتعفرا. •

أمقيسوالحّمةاألردنية. •
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.وباقيالمحافظاتعمان •

.البحرالميعوالمغطس •

.زياراتعلميةواجتماعي •

داءمناسبكالعمرة.لكةالعربيةالسعوديةألمينظمالمكتبرحلةدينيةللم •

  

 

 النشـاط الرياضـيدائــرة 

يتعلقبالنشاطاتالرياضيةوالنشاطاتالكشفية  الجوالة(والمعسكراتتقومالدائرةبإعدادالخططالفصليةوالسنويةفيما

سواءأكانوامنالفرقالرياضيةأممنالطلبة،وبرامججائزةاألميرالحسنللشبابوتعميمهاعلىأكبرعددممكنمنالطلبة

وتعملعلىزيادةتفاعلالجامعةمعالمجتمعوالمؤسساتالشبابية،األخرينالراربينفيممارسةنشاطهمالرياضيوالكشفي

الرياضيينوتسعىإلىعقدالندواتالرياضيةالتيتتعلقبالتدريبللمشرفين،والتربويةوالرياضيةمنخاللهذهاألنشطة

وتقومبخدمةالمؤسساتالرياضيةواألنديةوالمراكزفيالمحافظات.،والمجتمعالمحليبقصدرفعكفاءةالتدريبالرياضي

كما،وتشرفالدائرةعلىالعديدمناألنشطةالتيتقامبالمناسباتواألعيادالوطنيةوبمايختصبالجانبالرياضيمنها

منموقعمعركةاليرموكإلىالحرمالجامعيوكذلكحفالتالتخريجلطلبةالجامعةكلعام.تشرفعلىنقلشعلةاليرموك



وتضمالدائرةاألقسامالتالية:

 (3064. امو التدريب الرياضي ) اات  1

يقومهذاالقسمبتقديمالنشاطاتالتالية:

تنفيذهاوإفساحالمجالألكبرعددممكنمنالطلبةأ.وضعخططالتدريبالرياضيالعامةلطلبةالجامعةواإلشرافعلى

للمشاركةببرنامجالتدريبالرياضي.

ب.متابعةالخططالخاصةالختباراتالمستوىللفرقالرياضيةفيالجامعةوالعملعلىتطويرها.

بالتدريبالرياضيواال التفوقالرياضيمنحيثانتظامهم المقبولينعلىنظام الطلبة متابعة شتراكبالمبارياتج.

والبطوالتالرياضيةوتنسيبالعقوباتالالزمةللمخالفينمنهم.

د.وضعجداولالتدريبالرياضيللفرقالرياضيةبالتنسيقمعالمشرفينوالمدربينالمعنيين.

هـ.إقامةاللقاءاتالرياضيةواإلشرافعلىتنظيمالدوراتالرياضيةفيالكلياتواألقسام.

وعددهمافعلىاختباراتالتفوقالرياضيالتيتعقدقبلبدايةكلعامدراسيلقبولالطلبةالمتفوقينرياضًيو.اإلشرا

وطالبة.ًبا(طال40 

ز.تنظيمالدوراتوالبطوالتالرياضيةالداخليةوالخارجيةفياأللعابالمختلفة.

األلعابالجماعيةوالفردية.ح.االحتفاظبسجلخاصللطلبةالرياضيينفيجميع
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 (2070. امو المعمطراي والجوالة وجائتة الحمن للش اب ) اات  2

يقومهذاالقسمبتقديمالنشاطاتالتالية:

التطوعي العمل  معسكرات وتشمل الطالبية المعسكرات إلقامة سنوية عمل خطة وضع الترويحية،أ. ،المعسكرات

معسكراتحواراتشبابيةلطلبة،معسكراتجائزةالحسنللشباب(،المعسكراتالرياضية،المعسكراتالتدريبية

الجامعاتاالردنيةبحيثتنسجممعأهدافوفلسفةجامعةاليرموك.

وتنظيمالمسابقاتالكشفيةالخاصةبمرحلةالجوالةفيمجال،ب.تشكيلعشائرالجوالةوالجواالتمنطلبةالجامعة

مجتمعوالرحالتاالستكشافيةسيراًعلىاألقدام.خدمةوتنميةال

ج.إقامةمعسكراتالعملداخلالحرمالجامعيوخارجهبقصدالمساهمةفيخدمةوتنميةوتطويرالمجمع.



شرافعلىبرنامججائزةالحسنللشبابالذهبيةوتنظيمانتسابالطلبةإليهووضعخطةالتدريبوالمتابعةلكلد.اإل

بةوتحديدالمشرفينوالتابعيينللبرنامج.طالبوطال

هـ.العملعلىإنشاءمخيمتدريبيمتعدداألرراضلطلبةالجامعةعنطريقمعسكراتالعملالتطوعية.

التيتؤهلالطلبةللعملالقياديالكشفي القياداتالكشفية إعداد الجامعةبقصد تنظيمدوراتتدريبيةكشفيةلطلبة و.

مستقبال.

إقامةالتجمعاتالكشفيةلمرحلةالجوالةوالمعسكراتالطالبيةعلىالمستوىالمحليوالعربي.ز.

ح.تنظيمفرقعملتطوعيوفرقطوارئداخلالجامعةتتولىتقديمالخدماتلمختلفكلياتودوائرالجامعةبعدتدريب

الطلبةلهذاالنشاط.

يتقيمهاالجامعة.ط.المشاركةفيالحفالتوالمناسباتالوطنيةالت



 جائتة الحمن للش اب

والذهبية(.،والفضية،العملفيبرنامجالجائزةتطوعيولهاثالثمستويات البرونزية

عامباالنخراطفيالمشاركةالذاتيةفيأربعةبرامج25-14وتتجسدفكرةالجائزةإتاحةالفرصةللشباباألردنيمنسن

النشاطالرياضي.وكذلكمشروعاإلقامةالخارجيلمستوى،الرحالت،المهارات،هي:الخدماتشبابيةتربويةالمنهجية

الجائزةالذهبيةالتيتنطبقعلىطلبةالجامعات.يعتمدنجاحالجائزةعلىتفهمالمشاركينألهميةالبرامجحيثأنهاتجسد

ؤوليةوخدمةالمجتمع.المحبةوتحملالمس،التعاونوالمشاركة،العدالة،مفاهيمالحرية

ويمكنلطلبةالجامعةالحصولعلىنشراتخاصةحولالجائزةمنمكتبقسمالمعسكراتوالجوالة.



 (2050امو التنظيو الرياضي ) اات  .3

يقومهذاالقسمبتقديمالنشاطاتالتالية:

تأمينالمواصالتوالتغذيةالالزمةللفرقالرياضية. -أ

المستمرةبكافةأشكالهالمبنىالجمنازيوم.متابعةالصيانة -ب

إعدادالصالةلحفالتالتخريجوجميعالمناسباتواالحتفاالتالتيتقامفيمبنىالجمنازيوم. -ج

االحتفاظبالسجالتالتالية: -د

.سجلالفرقالرياضيةوأسماءالالعبين.1
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.سجلالبطوالتوالمسابقاتالرياضيةالرسمية.2

أليامالرياضيةالودية..سجلاللقاءاتوا3

.سجلالنتائجللبطوالتوالمسابقاتالرياضية.4

تأميناإلسعافاتاألوليةللفرقالرياضيةخاللالمبارياتوالبطوالتالرياضية. -ه

توفيرالحجوزاتللقاعةوالمالعبالمرافقةللطلبةواألنديةوالمؤسساتالوطنية. -و



لعابالجماعيةوالفرديةالتالية:المفضلةفياألويستطيعالطالبأنيمارسرياضته

.كرةاليد3.كرةالسلة2.كرةالقدم1

.التنساألرضي6.كرةالطاولة5.كرةالطائرة4

.الكاراتيه9التايكواندو.8.االسكواش7

.الشطرنج12.السباحة11.الجمباز10

الرمي(.،الوثب،.ألعابالقوى الجري14.المبارزة13



 الي ول حمب التفوق الرياضي والفني 

حيثيتماختيارهمفيبدايةكلعاممنخريجياوفنًياعدكلعامللطلبةالمتفوقينرياضمممًيامنالمقاتخصمممصالجامعةعدًد

%في80الثانويةالعامةالذينيتمتعونبقدراترياضمممممميةوفنيةمتفوقةعلىأناليقلمعدلالطالبفيالثانويةالعامةعن

%فيبقيةالتخصممممصممممات.65و،القانونواإلعالم%فيكلياتالشممممريعةو70وعن،كليةالحجاويللهندسممممةالتكنولوجية

وهناكالئحةللتفوقالرياضممميوالفنييتماختيارهؤالءالطالببموجبهاعلىأسممماستنافسممميوفقنظامنقاطمحددومعتمد

بةلهذهمنمجلسالتعليمالعالي.يقبلالطالببعداجتيازهامتحانالقدراتالفنيةوالرياضممممميةالذيتعقدهعمادةشمممممؤونالطل

الغايةواليزادالطالبعالماتعلىمعدلهفيالثانويةالعامة.

 

 مطتب بندوق الملك ع د اهلل الوا ـي للتنمية/ للت ايل الوظيفي

ردنيةاسممممتجابةلرربةوتوجيهاتصمممماحبالجاللةالملكعبداهللالثانيباسممممتحداثمكاتبلررشممممادالمهنيفيالجامعاتاأل

اليرموكباسمممتحداثمكتبلتنفيذهذهالرربةالسممماميةفيعمادةشمممؤونالطلبةليتولىخدماتالمشمممورةالفنيةقامعجامعة

واإلرشمممادالمهنيفيمجاالتمهاراتاالتصمممالوطرقالحصمممولعلىفرصالعملبمايعززالفرصالتسمممويقيةلخريجي

.الجامعات

 

 الفطــــرة

متخصمممصمممةفيحرمالجامعاتوتحعإشمممرافعماداتشمممؤونالطلبةفيالجامعاتجاءإنشممماءمكاتباسمممتشممماراتمهنية

االردنيةلتقديمخدماتالمشممورةالفنيةواإلرشممادالمهنيفيمجاالتمهاراتاالتصممالوطرقالحصممولعلىفرصالعمل

تواصمممملبينالمجتمعبحيثتكونهذهالمكاتبحلقةمنحلقاتال،بمايعززمنفرصالعملالتسممممويقيةلخريجيالجامعات

اوإقليمًياالطالبيومؤسساتالقطاعالخاصوهيئاتالمجتمعالمدنيمحلًي
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 ا اداي

.تقديمخدماتالنصحواإلرشادبمايحققالموائمةبينمخرجاتالنظامالتعليميومدخالتسوقالعملوذلكمنخالل

.المواردالبشريةتوفيرقاعدةبياناتعناحتياجاتأسواقالعملمن -

االموائمةبينمهاراتاالتصمممممالالتييتمبموجبهاتدريبالطالبعليهامعاالحتياجاتالحقيقيةلسممممموقالعملمحلًي -

ا.وإقليمًي

.مساعدةالطلبةفيتأمينفرصعملدائمةبعدالتخرجأومؤقتهخاللمرحلةتعليمهمالجامعي -

.وفعالياتالقطاعالخاصوهيئاتالمجتمعالمدني،فيالجامعاتفتحقنواتاالتصالبينالمجتمعالطالبي -



جامعةومنضمنهاجامعة23مكاتبخاصةللتأهيلالوظيفيفي2004نشىءصندوقالملكعبداهللهللالثانيللتنميةعامأ

:العملمنخاللنخراطفيالتدريبالالزملدخولسوقواإل،حيثتساعدالطلبةعلىاكتسابالخبرات،اليرموك

عقدالدوراتالمختصمممةوورشالعملفيمجاالتمختلفةكمهاراتاالتصمممالوالقيادةوإعدادالسممميرةالذاتيةوكيفيةإنشممماء

صادية شاريعاقت صولعلىفرصعملدائمةومؤقتة،م ساعدةالطلبةالخريجينفيالح سوقالعمل،وم منخاللربطهمب

.العملعبراأليامالوظيفيةالتيتنظمفيفتراتمختلفةمنالسنةوإتاحةالفرصأمامهمللقاءأرباب

تشكلمكاتبالتأهيلالوظيفيحلقةوصلبينالطلبةالمميزينفيالجامعاتوعددمنالمؤسساتالتيتنفذبرامجتسهمفي

تللطلبةفرصالمشاركةفيأنشطةإذتتيحهذهالمؤسسا،التنميةالشبابيةوعلىرأسهاصندوقالملكعبداهللالثانيللتنمية

.شبابيةمحليةوخارجية

. يتبنىمكتبالتأهيلالوظيفيالمبادراتالطالبيةوتقديمالدعماللوجستي

.تنفذمكاتبالتأهيلالوظيفيبرامجأخرىتعنىبالتوعيةوالتثقيفبأمورتهمالطلبة

 

 خدماي المطتب

: تدريبالطلبةعلىمهارات

.مقابالتالعملعندالتقديمللوظائفإجراء -

.إعدادالسيرةالذاتية -

.عقدورشاتالعملالمتخصصة -

.عدادوتنظيمبرامجتدريبيةتطبيقيةمتطورةلتمكينالطلبةمنالحصممممممولعلىالحدودالدنيامنالخبرةالعمليةإ -

.وذلكضمنتخصصاتهمقبلالتخرج

.البيئةالجامعيةاألكاديميةإلىالبيئةالمهنيةوالعمليةألسواقالعملتوفيرمتطلباتووسائلانتقالالطلبةمن -

.زينمنطلبةالجامعةتوفيرالظروفالبيئيةواإلمكاناتالمناسبةلدعمالمبدعينوالمتمّي -

. نتماءللوطنتشجيعالطلبةللمشاركةفيالمعسكراتوبرامجالعملالتطوعيونشاطاتالخدمةالعامةلتعزيزاإل -

.تحقنواتاالتصالبينالمجتمعالطالبيفيالجامعةوفعالياتالقطاعالخاصف -

صممندوقالتنمية،فتحقنواتاالتصممالمعمؤسممسمماتحكوميةوخاصممةمثلالمركزالوطنيلتنميةالماردالبشممرية -

بحثوالتطويرمؤسسةانجازوذلكلتوسعةمداركالطلبةللوصولإلىأفاقجديدةوالتفكيرالخالقوال،والتشغيل

.منآلمستقبل
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 : براما المطتب

 : بر اما درب .1

هللالثمممانيللتنميمممةوشممممممريكمممه،وهوبرنمممامجتمممدريمممبمحّلي "Drab" يطبق منقبممملصممممممنمممدوقالملمممكعبمممدا

حيث،للطلبةاألردنيينفيالجامعاتاألردنية،وبدعممنوزارةالتخطيطوالتعاونالدولي "LOYAC"مركز

أسابيع8يقومونباالنضمامإلىشركةضمنقطاعخاص/عامأومؤسسةريرحكوميةتستضيفهمكمتدربينلـمممممم

.مدفوعةعلىاألقل



 بر اما دعو المفر .2

بهدفدعمطلبة،2006قامصممممممندوقالملكعبداهللالثانيللتنميةبإطالقبرنامجدعمالسممممممفرالدوليفيالعام

الجامعاتاألردنيةللمشممممماركةفياألنشمممممطةالشمممممبابيةالمختلفةفيأنحاءالعالم.يغطيهذاالبرنامجتكاليفتذاكر

وتكاليفالفيزاللطلبةالمتمّيزينفياألنشطةالالمنهجيةالهادفة.إنالهدفمنهذاالبرنامج،(اأوكلًياالسفر جزئًي

،هوالحدمنأيةعقباتأوصممممعوباتماليةقدتمنعالطلبةاألردنيينمنالمشمممماركةفيتلكالفعالياتمنالندوات

رى.لمعرفةالمزيدعنشممممممروطالبرنامجالبرامجالتدريبيةوالنشممممممماطاتاألخ،المؤتمرات،برامجتبادلالطالب

ةيرجىزيار،الطلبوعمليةتعبئة

http://www.kafd.jo/sites/default/files/International_Travel_Support_Application.pdf

 بر اما دعو مشاريي التخرج .3

منخاللصممممممندوق،الجامعاتهدفهذاالبرنامجإلىتمويلتكاليفالبحثوالتطويرلمشمممممماريعالتخّرجلطالب

وذلكاسممممتجابة،وهويسممممتهدفالمشمممماريعالتيينفذهاالطالبفيالجامعاتاألردنية،الملكعبداهللالثانيللتنمية

جامعات بةال ثانيالمعظمفيدعماإلبداعوالمبدعينوالمتميزينمنطل منخالل،لرؤيةجاللةالملكعبداهللال

،تهيئةالظروفوالبيئةالمالئمةومنحهماإلمكانياتوالوسمممممممائلالتيتمّكنهممنإبرازإبداعاتهمالفكريةوالفنية

.وروالتقدموتحقيقنتائجإيجابيةوملموسةلمساعدةمسيرةاألردنفيعمليةالتط

 

لمزيدمنالمعلوماتواالستفساراتمراجعةمكتبالتأهيلالوظيفي/عمادةشؤونالطلبة/الطابقاألرضي

kafd@yu.edu.jo     يلكترونالبريداإل

2280فرعي7211111هاتف
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 ةـــالعلمي تـــالمراك
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 اللغاي مركت

،يتولىالمركزالمهامالتالية:كبرالمراكزفيالجامعةأوهومن1979أنشىءالمركزعام

اآلفطالبوطالبةمنمختلفالتخصممصمماتفصمملًيا6نجليزيةلمايقاربتدريسمتطلباتالجامعةفياللغةاإل .1

 .المختلفةبهدفتحسينأداءالطلبةفياللغةاإلنجليزيةوإكسابهممهاراتها

فيحالةنجاحه99تدريسمسمماقينإجباريينفياللغةاإلنجليزيةفيمسممتوىالبكالوريوسيعفىمنمسمماقل.ز .2

 .به

ودوراتفيمختلفمهاراتاللغةاإلنجليزيةمثلدوراتامتحانالتوفل،دوراتمسمممممماندةلهذهالمسمممممماقاتعقد .3

اللدراسمممممماتاألردنيةوخدمةالمجتمعمنأجلخدمةأبناءالمحليوالدولي،وذلكبالتعاونمعمركزالملكةراني

 .المجتمعالمحليوالمؤسساتالحكوميةوالخاصة

 .تدريسمتطلباتالجامعةفياللغةالعربيةلمايقاربستةأالفطالبوطالبة .4

برنممامجاللغممةالعربيممةللنمماطقينبغيرهمماويتمتنفيممذهممذاالبرنممامجمنخاللاتفمماقيمماتدوليممةمعتقممديموتطوير .5

فرجينياالصمميفيالذييعد–مؤسممسمماتأجنبيةأكاديميةحكوميةوخاصممة،ومنأهمهابرنامججامعتياليرموك

هابالتعاونمعجامعاتمينيسوتامنأقدمبرامجاللغةالعربيةلألجانبفياألردن،وهناكبرامجأخرىيتمتنفيذ

وريتشمممموندوتكسممماسالباوسمممووعددمنالجامعاتاألوربية،وبرنامجاللغةالعربيةللدبلوماسممميين،إضمممافةإلى

برامجاللغةالعربيةللطلبةالماليزيينبالتعاونمععددمنالجامعاتفيماليزياإضمممممممافةإلىبرامجللطلبةمن

 .كورياوتايوان

غةالعربيةفيعدةمسمممتوياتيخضمممعالطلبةالمسمممجلينفيالبدايةإلىامتحانمسمممتوىومنثميدرستدريسالل .6

االلغةالعربيةالطالبالمهاراتاألسمماسمميةالمختلفة:القراءةوالكتابةوالمحادثةواالسممتماع،ويدرسالمركزأيضمًم

 .ألرراضخاصة

ستخراجالنتائجللطلبةوضمانالحيادحوسبةامتحانالمستوىوامتحاناتالمساقاتاإلجبارية .7 لضمانسرعةإ

.التامفيقياسأداءالطلبةوتقويمتحصيلهم



http://langcenter.yu.edu.jo

languages.cen.edu.jo

2251فرعي0096227211111هاتف
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  عضا  اي ة التدريس تي مركت اللغاي

 اإللكترونيالبري   المؤهل العلمي الرتبة االسم

 omarokasha@yu.edu.jo دكتوراه استاذ عمر يوسف عكاشه حسن

 anatour@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد امل شحاده علي الناطور

 dima.h@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد ديما علي محمد حجازي

 linda@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد لينداء عبدالرحمن راضي عبيد

 halah@yu.edu.jo دكتوراه استاذ مساعد هاله فايز فارس الحمد

 ahlamm@yu.edu.jo ماجستير استاذ مساعد احالم واصف قاسم مسعد

 saharmad@yu.edu.jo ماجستير استاذ مساعد سحر محمد شريف الجاداهلل

 safa_s@yu.edu.jo ماجستير استاذ مساعد صفاء شريف كليب الشريده

 asma.alheeh@yu.edu.jo ماجستير مدرس اسماء عبدالسالم اسماعيل الحيح

 banan.k@yu.edu.jo ماجستير مدرس بنان محمد عبداهلل القرعان

 halimah.salleh@yu.edu.jo ماجستير مدرس حليمه صالح مصطفى ابوالعسل

 dghazaleh@yu.edu.jo ماجستير مدرس دياال حاتم صديق ابوغزاله

 rijan.o@yu.edu.jo ماجستير مدرس ريجان عبده حسن عبيدات

 salemsaadeh81@yu.edu.jo ماجستير مدرس سالم مصطفى حسين سعاده

 sumayahfk@yu.edu.jo ماجستير مدرس سميه فؤاد سليم خصاونه

 abdullahamer@yu.edu.jo ماجستير مدرس عبداهلل عامر مصطفى البركات

 emadcorner@yu.edu.jo ماجستير مدرس عماد صالح محمود عوض

 maramf@yu.edu.jo ماجستير مدرس مرام مفيد فالح العبداهلل

 manarasqalan@yu.edu.jo ماجستير مدرس منار محمد محمود عسقالن

 meera.hijazi@yu.edu.jo ماجستير مدرس ميره عبدالرحمن محمد الحجازى

 nadiam@yu.edu.jo ماجستير مدرس ناديه موسى سليمان الذياب

 mom-has@yu.edu.jo ماجستير مدرس هاشم عوض حسين المومني
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 ايــوالمعلوم بــالحاس تــمرك

لوحداتالجامعةالمختلفةوالمجتمعالحاسممممموبيةتقديمالخدماتل،30/6/1979بتاريخأنشمممممامركزالحاسمممممبوالمعلومات

سم،كاديميةنظمةاألوقسمماأل،قسممالديوانالمحليوتطويراألنظمةوتقديمالدعمالفنيوريرهامنخاللاألقسمامالتالية: وق

المواردنظمةأوقسممم،نظمةالماليةوالتأمينالصممحيوقسممماأل،وقسمممأنظمةالحاسمموبوالشممبكات،إدارةأنظمةالمعلومات

.نظمةاللوازموالخدماتوالصيانةأوقسم،رشفةوقسمخدماتالويبواأل،البشرية

 ويتولىالمركزالمهامالتالية:

 برمجةأنظمةالمعلوماتالحاسوبيةلوحداتالجامعةالمختلفةوإدامتهاوتطويرهالتلبياحتياجاتالعمل. .1

 االلكترونيةالمتعددة.إدامةوتطويرمواقعالجامعةوالخدمات .2

 تشغيلوإدامةأجهزةالخوادمالرئيسيةووحداتتخزينبياناتالجامعةالرئيسيةوتحديثهاوتطويرها. .3

 تقديمخدماتالدعمالفنيإلدامةعملأجهزةالحواسيبالشخصيةوتوابعها. .4

بأعضمممممماءهيئةالتدريستشممممممغيلوإدامةشممممممبكةالجامعةوتوفيرخدمةاإلنترنعلجميعمختبراتالجامعةومكات .5

 والموظفين.

تقديمخدماتالتدريبواالسمممممتشممممماراتفيحقولأنظمةالحاسمممممباتوالمعلوماتبالتنسممممميقمعمركزالملكةرانيا .6

 للدراساتاألردنيةوخدمةالمجتمع.

 .يحتضنالمركزامتحاناتالرخصةالدوليةفياستخدامالحاسوبالمعتمدمناليونسكو .7

والبرمجيات،وأجهزةومعداتالشممبكات،تمربوضممعالمواصممفاتالفنيةلألنظمةالحاسمموبيةيقومبشممكلدائمومسمم .8

والتطبيقاتوأجهزةالحواسمميبالشممخصمميةوتوابعهاوملحقاتهاالمختلفةالتيتتطلبهاطبيعةأعمالوحداتومرافق

 الجامعةالمختلفة.

العطاءاتالمركزيةولجنةالمشترياتالتابعةلدائرةيشاركالعاملونفيالمركزفياللجانالفنيةالمنبثقةعنلجنة .9

 اللوازملدراسةعروضشراءتلكاألنظمةوالبرمجياتواألجهزةوالمعدات.
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 اليمرية وال جرة والنالحين ال ج ين دراساي مركت

بتوجيهمنصاحبالسموالملكياألميرالحسنبنطاللالمعظمأنشامركزدراساتالالجئينوالنازحينوالهجرةالقسرية

والمركزهو،28/7/1997(بتاريخ1396وقدتأسممممممسالمركزبموجبقرارمجلسالتعليمالعاليرقم ،بجامعةاليرموك

.12/7/1992امتدادلبرنامجدراساتالالجئينوالنازحينالذيتأسسفيالجامعةبتاريخ

فةإلىماتقدمهويعتمدالمركزفيتمويلهبشمممكلرئيسعلىماتخصمممصمممهلهإدارةالجامعةضممممنموازنتهاالسمممنويةإضممما

كماتخصمممممصعمادةالبحثالعلميوالدراسممممماتالعليافيالجامعةموازنة،بعضالمنظماتالدوليةواإلقليميةمنتبرعات

سنويةخاصةلدعمبعضاألبحاثالتيينفذهاالمركز.

 

 :الم ام التاليةالمركت  يتولر

كظاهرة،بقضممممايااللجوءوالنزوحالتيتتفاقميومابعديومإجراءوتشممممجيعإجراءالبحوثوالدراسمممماتالمتعلقة .1

 عالميةتؤثرعلىاألرضواإلنسان.

وقد،اقتراحتدريسمسمماقاتتتعلقبالهجرةالقسممريةفيالجامعةكمتطلباتاختياريةفيالخططالدراسمميةللطلبة .2

 .1997/1998عةبدايةالعامالدراسيبدأالمركزفعليابتدريسمساقيالسكانالالجئونوالنازحونيلطلبةالجام

 .تنميةالوعيواإلدراكبقضايااللجوءوالنزوحالتيأصبحعتبعاتهاالمتعددةتؤثرعلىالبشريةجمعاء .3

 .وتبادلهامعمراكزالبحثالمشابهةفيالعالم،إصدارالنشراتوالمطبوعاتالخاصةبالهجراتالقسرية .4

 .القضاياذاتالعالقةبقضايااللجوءوالنزوحعقدالمؤتمراتوالندواتحولمختلف .5

.تدريبكوادرمحليةوإقليميةعاملةفيمجالرعايةالالجئينلتكونقادرةعلىمجابهةاألحداثالطارئة .6

 

 :و يطم  المركت إلر  ن

.فيمنطقةالشرقاألوسطامرموًقايصبحمركزًابحثًي •

 .فيالتنفيذواقتراحالمشروعاتالبحثية،محورالعمليةالبحثيةتعزيزكادرهمنخاللرفدهبباحثليكون •

حيث،إعادةمسمممماقيالسممممكانالالجئونوالنازحونيإلىخطةالبكالوريوسفيالجامعةكمتطلبجامعةاختياري •

حيثيأتيذلكتنفيذًالتوصمميات،(110كانهذاالمسمماقموطنافيقسممماالقتصممادفيماسممبقتحعرمزورقم ق

(حوليالالجئونواألمنوالتنميةالمسممممممتدامة2016آذار16–15مؤتمرالدوليالذيعقدهالمركزفيعمان ال

.الجنوبيوذلكتحعرعايةدولةرئيسالوزراء–فيالشرقاألوسط:الحاجةإلىحوارالشمال

إقامةبرنامجماجستيرفيدراساتالهجرةالقسرية. •
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 الجودة وضمان انعتماد مركت

تطبيقالمعاييرالعالميةوالوطنيةفيكافةالخدماتالتيتقدمهاامنالجامعةلالرتقاءبمكانتهاالُمسممممتحقةومتابعةمدىسممممعًي

م.حيثيضمممممطلعالمركزبمهماتمتابعةمؤشمممممرات2003فقدتمتأسممممميسالمركزفيالعام،للمسمممممتفيدينمنتلكالخدمات

دكتوراه(.كمايقوم،يرماجست،االعتمادوضمانالجودةلكافةالبرامجاألكاديميةفيالجامعةبمستوياتهاالثالثة بكالوريوس

المركزوبشمممكلمسمممتمربإعدادبرامجتدريبيةألعضممماءالهيئةالتدريسممميةفيالجامعةقائمةعلىدراسمممةالحاجاتالتدريبية

لتوفيرالدعمالمهنيواألكاديميوبمايتناسممممممبمعطبيعةعملعضمممممموالهيئةالتدريسمممممميةتتضمممممممنأربعةمحاوررئيسممممممة

وخدمةالجامعة(.،خدمةالمجتمع،البحثالعلمي، التدريس



 ويتولر المركت الم ام التالية: 

يقومالمركزبالتعاونمعالكلياتاألكاديميةبالسممعيللحصممولعلىاعتماداتوشممهاداتضمممانالجودةعالمية .1

بمايحققرؤيةورسالةوأهدافوقّيمالجامعةوخطتهااالستراتيجية.

:األهدافاآلتيةيهدفالمركزإلىالعملعلىتحقيق .2

.علىمعاييراالعتماداألردنيةمتابعةمؤشراالعتمادللتخصصاتاألكاديميةفيالجامعةبناًء .3

.الحصولعلىاالعتمادالمحليلجميعالبرامجاألكاديميةفيالجامعة .4

.الحصولعلىاالعتمادالدوليلبرامجأكاديميةمختارةفيالجامعة .5

.هيئةاالعتمادورؤساءاألقسامالمعنيينبالزيارةلتنسيقمابينلجانا .6

.تابعةتقاريرهيئةاالعتمادالصادرةبعدالزيارةوأخذاإلجراءالالزمم .7

.تابعةامتحانالكفاءةالجامعيةوتحليلالنتائجعلىمستوىالجامعةم .8

.يرموكمتابعةتطبيقالمحاورالمتعلقةبمحورالجودةفيالخططاالستراتيجيةلجامعةال .9

.اإلسهامفيتحقيقمعاييرجودةمؤسساتالتعليمالعالياألردنية .10

ا.ودولًياوإقليمًيااالرتقاءبوضعالجامعةضمنتصنيفالجامعاتمحلًي .11

.توفيرالتدريبالالزمألعضاءالهيئةالتدريسيةفيالجامعة .12

 .تأهيلاألعضاءالجددودعمهمألداءمهامهم .13

 تطلعاتهاالتيتخصاالرتقاءبمستوىالهيئةالتدريسية.تنفيذسياساتالجامعةو .14

مراقبةموقعالجامعةفيالتصنيفاتالعالميةللجامعاتواقتراحآلياتالعملالمناسبةلالرتقاءبمستوىالجامعة .15

فيتلكالتصنيفات.
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 المجتمي وخدمة ا رد ية للدراساي را يا ةالملط مركت

موذلكبعدأنتمدمـمممممـمممممج:مركزالدراساتاألردنية2006آب28حيثتأسسفي،هوأحـمممممدالمراكزالعلميةفيالجامعة

اوإيماًناعرفاًن،وقدتـمممممممممتوشمميحالمركزباسمممصمماحبةالجاللةالملكةرانياالعبداهلل،ومركزاالسممتشمماراتوخدمةالمجتمع

بدورهاالجليلفيخدمةقضاياالوطنوالمواطنوعملهاالدؤوبمنأجـمممملتوفيركلأسـممممـممممبابالرقيواالزدهارألفـممممراد

 .المجتمعومؤسـســـاته

وتنطويرؤيممةالمركزعلىتقممديمخممدمممةللمجتمعالمحليواإلقليميذاتنوعيممةمتميزةفيجميعالميممادينمنتممدريممب

ميعقضمماياالمجتمعالمحليوالعربي.ويتطلعالمركزإلىتقديمأفضمملالخدماتللمواطنواسممتشمماراتودراسمماتلتغطيج

األردنيوالعربيوإكسممابهالمهاراتالفنيةوالعلميةويتأتىذلكمنخاللالتوظيفالكاملللقدراتواإلمكاناتواالسممتغالل

 .األمثلللمواردالماليةوالبشريةفيالجامعة

 التالية:  ويتولر المركت الم ام

لوقوفعلىطبيعةهذهالمشمممكالتوالمعوقاتسمممواءادراسمممةالقضمممايااالسمممتراتيجيةالتيتواجهالمجتمعاألردنيو .1

 .اجتماعية..الخ(وأساليبمعالجتها،اقتصادية،كانع سياسية

تودراسمممممماتتقديمخدمةللمجتمعالمحليواإلقليميذاتنوعيةمتميزةفيجميعالميادينمنتدريبواسممممممتشممممممارا .2

 لتغطيجميعقضاياالمجتمعالمحليوالعربي.

تقديمأفضمممملالخدماتللمواطناألردنيوالعربيوإكسممممابهالمهاراتالفنيةوالعلميةويتأتىذلكمنخاللالتوظيف .3

 .الكاملللقدراتواإلمكاناتواالستغاللاألمثلللمواردالماليةوالبشريةفيالجامعة

فيتأديةالخدماتالمساعدةللمؤسساتفيالقطاعينواالسهاماالحتياجاتالمجتمعيةوتلبيةيةاالستشاراتالفنتقديم .4

العاموالخاصسممممممواءداخلالمملكةأوخارجهاوذلكوفقالمعاييرالدوليةوالمحليةالمعتمدةلكلبرنامجمنأجل

 تحقيقالكفاءةوالفعالية.

 .واحدة(باإلضافةللدوراتالمختلفةوالمتنوعةفيجميعالميادينمنحدرجةالدبلوم سنةدراسية .5

 .القيامببحوثودراساتعلميةعنالمجتمعاألردنيونشرها .6

 .عالقةبأهدافالمركــزالتنظيمالمؤتمراتوالندواتواللقاءاتالعلميةذات .7
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 ا رد ية المر ة لدراساي بممة ةميرا  مركت

إلشمممممراكالمرأةفيالمجتمعالمحليفي،األردنيةفيجامعةاليرموكجاءإنشممممماءمركزاألميرةبسممممممةلدراسممممماتالمرأة

القطاعينالعاموالخاصمعالمرأةفيالقطاعاألكاديمي بوصممممفهامعلمةأوطالبة(فيتغييراالتجاهاتواألنماطالسمممملبية

السائدةعنالمرأةاألردنية.

ترتكزعلى،الرجلفيالعمليةالتنمويةالشماملةوفقمنهجيةعلميةإلىجنبمعامنفهمألهميةإدماجالمرأةجنًباوإنطالًق

لتأخذمكانتهاودورهاالطبيعيشممممممريكةفاعلةمع،والعملعلىتمكينالمرأةوتأهيلها،نتائجالبحوثوالدراسمممممماتالعلمية

وعلىالمستوياتكافة.،وإتاحةالفرصأمامهافيالمجاالتالمختلفة،الرجل

.3/1/2011تاريخ،(2011/1كزبموجبقرارمجلسأمناءالجامعةفيجلستهرقم جاءتأسيسالمر



 ويتولر المركت الم ام التالية:

تتمتعفيهالمرأةبتكافؤ،المسممممماهمةفيبناءمجتمعيتميزبمزيدمنالتنوعوالديمقراطيةواحترامحقوقاالنسمممممان .1

 .الفرصوسبلالتقدمفيمختلفمناحيالحياة

 .التطلعنحوريادةعلميةفيمجالالبحوثاالجتماعيةودراساتالمرأةاألردنية .2

 .جراءدراساتوأبحاثعلميةإ .3

 .تقديمخدماتاستشارية .4

 .القياداتالنسائيةتقديمبرامجتدريبيةتساعدعلىتوفيرالظروفالمناسبةلتعزيزقدراتالمرأةاألردنيةواعداد .5

بتفعيلالبحثالعلميوتناولقضمماياالمجتمعاألردنيومشممكالتهوخاصممةمايرتبطتوفيرمناخعلميمالئموذلك .6

 .واستثمارالكوادرالمتخصصةمنأعضاءهيئةالتدريس،منهابالمرأةللوصولألنسبالحلول

شام .7 سياسةاالجتماعيةوتقويمهاوالتواصلمعالمخططينوصناعالقرارللمساهمةفيقيادةالتنميةال لةصناعةال

 .علىالمستوىالوطني
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وانبتطارالريادة  مركت

تكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتوالمطالبالصعبةلهافياألردنوالدولالمجاورةساهمعاإلصالحاتاألخيرةفيتعليم

فيتحولملحوظفيطريقةتنظيمشممركاتتكنولوجياالمعلوماتواالتصمماالت.لعبالتعليمالعاليفيتكنولوجياالمعلومات

منخاللإقامةالروابطوتعزيزالتعاونمنافيتعزيزأعمالتكنولوجياالمعلوماتواالتصمماالتارئيسممًيواالتصمماالتدوًر

فقدتم،أجلتقديمخدمةأفضمملالحتياجاتالقطاعاتواالنتقالإلىاقتصممادقائمعلىالمعرفة.وكجزءمنهذاالجهدالوطني

واالبتكارفي(فيكليةالحجاويللهندسمممةالتكنولوجيةفيمحاولةلتعزيزاإلبداعAECE واالبتكارالريادةمركزتأسممميس

ية ياالمعلوماتواالتصممممممماالتالتطبيق جالتكنولوج لك،م مال،واألهممنذ طاعاألع قادمةمنق كارالفكريةال بلورةاألف

والطالبوتحويلهاإلىمنتجاتحقيقية.،وأعضاءهيئةالتدريس

لتكنولوجياالمعلوماتبتأسممممميسعددمنحاضمممممناتالصمممممناعةذاتالصممممملةمنالشمممممركاتالوطنيةوالدوليةالمركزوقام

 واالتصاالت.

 ويتولر المركت الم ام التالية:

 البيئةالمالئمةوالخدماتألصحابالمشاريعالرياديةالفرديةوالشركاتالصغيرة.تقديم .1

تطويرالبرمجياتفيمجموعةمتنوعةمنالتطبيقاتبمافيذلكالتطبيقاتالطبيةوالصممممميدالنيةوالعلومالهندسمممممية .2

 ونمذجةالنظمالمعقدةوالمحاكاة.،استراتيجياتاألعمالوالحلول،مالنظاموتصامي

اللطلبةوأعضمممماءهيئةالتدريسللعملفيالمشمممماريعالتييمكنأنتوفرخبراتالتعلمالصممممعبةوتلبيةفرصمممًمتقديم .3

 ريبفيالحاضنات.ومنالمتوقعأنيقبلخمسينطالبتدريبفيكلعامولمدةستةأشهرللتد،احتياجاتالسوق

والمهاراتمنخاللالتدريب،والبحوث،الحاضممناتبمسمماعدةالطالبعلىتعزيزقدراتهموالكفاءةالشممخصمميةقيام .4

 العمليفيحلالمشكالتوالمشاركةفيأنشطةالتعلمالقائمةعلىالمشاريع.

 لمهنيةوالتقنيةوالعملالجماعي.الطالبمنفهمطبيعةالتفاعالتفيمكانالعملواكتسابالمهاراتاتمكين .5

زيادةمعرفةالطالبوالتوعيةحولأحدثالتطوراتفيالمجاالتذاتالصممملةبتكنولوجياالمعلوماتواالتصممماالت .6

 وتعزيزاإلبداعواالبتكاروريادةاألعماللديهم.

 توفيرفرصوظيفيةفيمختلفالتخصصاتللخريجينالمتميزين. .7

علىالتقنياتالرائدةفيتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت.بصورةمشتركةالمهنيينوالمهندسينتدريب .8
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 الرسمية ا رد ية للجامعاي المطت ية الخدماي تي تـ التمي مركت

زفيالخدماتتأسيسيتجمعمكتبييإلدارةشبكةمعلوماتالمكتباتالجامعيةالرسميهاألردنيةباسممركزالتميّتّم

علىمذكرهتفاهمموقعهاألردن(حيثتمإنشاؤهبناءً،ومقرهفيجامعةاليرموك اربدةالمكتبيةللجامعاتاألردنيةالرسمي

للمركزااألردنيةوبموجبخطابمعاليوزيرالتعليمالعاليبأنتكونجامعةاليرموكمقًرةالجامعاتالرسمممممميةيعمنجم

م.2004نيسان27بتاريخ
 

 الم ام التالية:المركت  ويتولر

 .األردنيةةالرسميةشبكةمعلوماتالمكتباتالجامعيإدارة .1

 .بغيةتحقيقترشيدالنفقاتةتنسيقخدماتهاالمختلف .2

 .بمصادرالمعلوماتةتنظيمالمشارك .3

.ةالرسميةاألردنيةتوصيدآلياتالعملوأدواتهبينالمكتباتاألعضاءفيتجمعالمكتباتالجامعي .4





http://www.jopuls.org.jo

coe@yu.edu.jo

3394فرعي0096227211111هاتف

http://www.jopuls.org.jo/
mailto:coe@yu.edu.jo


 

477 

 

  



 

478 

 



 
 
 
 

 

 ةــــاوداري رــالدوائالوحداي و




 

479 

 





 

480 

 

 والتدايه الداخلي الراابة وحدة

الصوووادرة اسوووتناد ا إلى جامعة اليرموك في  والتدقيق الداخليالرقابة  تعليمات وحدة 2019( لسووونة 2رقم )بموجب تعليمات 

 ، وتسعى الوحدة إلى ما يلي:2018( لسنة 18ج/أ( من قانون الجامعات األردنية رقم )/24المادة )

 

 المه م بشكل   م: 

 مطابقة. القيام بالتدقيق والرقابة المالية واإلدارية والفنية وكشف حاالت عدم ال -أ

 متابعة تنفيذ الجهات المختلفة في الجامعة للخطط المالية واإلدارية والفنية والبرامج الموضوعة لذلك.   -ب

 مراقبة االستراتيجية االقتصادية الستثمار أموال الجامعة والعائد الذي تحصل عليه مقابل ذلك.  -ت

 لمشكالت اإلدارية في األقسام. متابعة إجراءات العمل للتأكد من مدى كفاءتها وفعاليتها وتشخيص ا -ث

 تقديم التوصيات المتعلقة بالتشريعات لمواكبة التطورات الحديثة للنهوض بمستوى األداء في الجامعة.  -ج

 متابعة تقارير ديوان المحاسبة واإلجراءات التي تمت لمعالجة الخلل والرد على استيضاحات الديوان.  -ح

 
 مه م أقس م الوح ة: 

 أوال: قسم الت قيق والرق بة الم لية ويقوم ب أل م ل اآلتية: 

 التحقق من صحة وسالمة التقديرات واإليرادات والنفقات الواردة في الموازنات. .أ

التحقق من أن الحقوق المالية المسووتحقة للجامعة والمركز الصووحي والمدرسووة النموذجية )والمشووفى( قد تم  تحصوويل  .ب

 المواعيد المحددة.إيرادتها في 

التحقق من أن النفقات قد تم  صورفها بصوورة سوليمة وضومن بند الموازنة وفي حدود المخصوصوات المقررة لها في        .ت

 النظام المالي والموزانات السنوية. 

 التأكد من صحة وسالمة تطبيق القوانين واألنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقة باألمور المالية بالجامعة.  .ث

كد من صوووحة اإلجراءات المحاسوووبية للمعامالت والمسوووتندات المالية والوثائق المعززة لها والمتعلقة بااليرادات   التأ .ج

 والنفقات. 

 التحقق من تطبيق سياسة ضبط النفقات. .ح

 التأكد من أن القوائم المالية مبوبة حسب األصول وصحة البيانات الواردة بها.  .خ

 ف وحسابات جارية والتحقق من صحة القيود. مراقبة حسابات التسوية من أمانات وسل .د

 مراقبة استثمار أموال الجامعة ومدى العائد الذي تحصل عليه مقابل ذلك.  .ذ

 مراجعة وتقييم التعليمات المالية واإلجراءات المالية والسجالت المحاسبية المستخدمة بهدف تطويرها.  .ر

مشوووووووروع أو اتفاق يتعلق بالمقاوالت والعطاءات       التحقق من مراعاة مصووووووولحة الجامعة وحقوقها المالية في أي             .ز

 والتوريدات واإلنجازات وغيرها. 

 تقديم االستشارة وإبداء الرأي في أي موضوع ذات طبيعة مالية بناء على طلب الرئيس أو رئيس الجامعة.   .س

 

 ث نًي : قسم الت قيق والرق بة اإلدارية ويقوم ب أل م ل اآلتية: 

 لقرارات اإلدارية وتوافقها مع التشريعات المعمول بها في الجامعة والوحدات التابعة لها. التأكد من تطبيق وتنفيذ ا -أ
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متابعة اإلجراءات وتشووووخيص المشوووواكل اإلدارية في الكليات والوحدات التابعة للجامعة واقتراح الحلول المناسووووبة    -ب

 بشأنها والتوصية باتخاذ ما يلزم لمنع تكرارها. 

والقيام بعمليات الجرد المفاجئ للمواد الموجودة فيها ودراسوووة أسوووباب التكدس والتلف   مراقبة مسوووتودعات الجامعة  -ت

 من هذه المواد والتحقق من سالمة وقانونية إجراءات الشطب والتصرف. 

 تقييم مستوى األداء اإلداري وتحديد أسباب القصور في العمل واإلنتاج واقتراح الحلول لتالفيها أو معالجتها.  -ث

ارسوووووووات اإلدارية الخاطلة في الجامعة الناتجة عن ازدواجية أو/ و تداخالت في المهام الوظيفية بين                متابعة المم     -ج

 الجهات وتقديم التوصيات الالزمة لتالفيها أو إزالتها. 

 التحقق من صحة التعامل مع الشكاوى اإلدارية المرفوعة.  -ح

التوصووووية بتبديل التشووووريعات اإلدارية التي تنظم العمل وتقديم المالحظات للجهات المختصووووة حول مدى مالءمتها   -خ

 لمواكبة التطورات الحديثة للنهوض بمستوى الجامعة. 

 التأكد من وجود وصف وظيفي لكل الوظائف في الجامعة.  -د

 هيلة التدريس. التأكد من سالمة إجراءات التعيين والترقية واالبتعاث ألعضاء  -ذ

 التأكد من سالمة إجراءات التعيين والترقية للموظفين اإلداريين في الجامعة.  -ر

 

 ث لًث : قسم الت قيق والرق بة الفنية ويقوم ب أل م ل اآلتية: 

 التأكد من اتباع أنظمة السالمة ومعاييرها في جميع مرافق الجامعة.  -أ

 ختلف مرافق الجامعة. مراقبة إجراءات النظافة والسالمة الصحية في م -ب

 التأكد من حسن استخدام األجهزة واآلالت والمعدات وضرورة اتباع الفحص الدوري وإجراء الصيانة الدورية.  -ت

 التأكد من مالءمة تصاميم المشاريع لألغراض التي تنشأ من أجلها.  -ث

مة إجراءات التنفيذ والمراقبة مراقبة ومتابعة مراحل تنفيذ المشوووواريع المتعاقد عليها مع الشووووركات والتأكد من سووووال -ج

 ومطابقتها للشروط والرسومات والمواصفات الفنية المتعاقد عليها. 

 الكشف الدوري على مباني الجامعة ومرافقها والتأكد من سالمتها وصيانتها.  -ح

متابعة المشروعات المنفذة والتي تم  إتمامها للتأكد من سالمة تشغيلها وصيانتها وتحقيق األغراض التي ُأنشلت من        -خ

 أجلها. 

مراقبة شروط السالمة العامة والسالمة الصحية في مطاعم الجامعة والمقاصف وخزانات مياه الشرب والمشارب           -د

 ر. وأماكن إعداد الشاي والقهوة في الكليات والدوائ

 مراقبة أمور السالمة العامة والسالمة الصحية في المختبرات وأماكن تربية الحيوان والمشاتل في الجامعة.  -ذ

 مراقبة إجراءات النظافة في المباني والحرم الجامعي.  -ر

 التأكد من استخدام الزي الموجود من قبل العاملين والتزام شروط النظافة والسالمة.  -ز

 التأكد من االستعمال األمثل في استعمال مصادر الطاقة والمياه وموارد الجامعة.  -س

 التأكد من معالجة إجراءات مكافحة اآلفات والحشرات والقوارض.  -ش

وحسن سير العمل من حيث التصنيف والتخزين والتأكد من      الكشف على مستودعات الجامعة من حيث الصالحية     -ص

 عدم وجود مواد راكدة.
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الجامعــة رئــاسة دائرة  

وتتولىالمهامالتالية:،1976سنةأنشئعالدائرة

 .إدارةمراسالترئاسةالجامعةوتوثيقها .1

 .المعلوماتالالزمةلصناعةالقراراتومتابعةتنفيذهااستكمال .2

 .الثقافيةواألكاديميةوبرامجالعملاالتفاقياتالمساهمةفيإعداد .3

 .وبرامجالعملوتعميمهااالتفاقياتتوثيق .4

 .تنظيمالمعامالتوالمراسالتالمتعلقةبترقياتأعضاءهيئةالتدريسفيالجامعة .5

مراجعيرئيسالجامعة.استقبالتنظيم .6
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 والتخطيط التنمية دائرة

واسمممتدامة،تعزيزثقافةالتمّيزوالحاكميةحيثتسمممعىنحو1976ُأنشمممئعدائرةالتنميةوالتخطيطمعتأسممميسالجامعةعام

،وتفعيلدورهاورايتهاالمنشودةفيالتنميةوالتخطيطبمافيهمصلحةالجامعة،التطويروالتحسينوفقأفضلالممارسات

كماوتحرصالدائرةعلىاسممتمراريةنهجالتخطيطاالسممتراتيجيلمواكبةالمسممتجداتومواجهةالتحدياتبشممكلينسممجممع

وتقومالدائرةوفًقاإلجراءالعملالمعياري،ألولوياتوتحقيقاألهدافلينعكسعلىاألداءالمتمّيزونوعيةالخدمةالمقدمةا

بمتابعةالخطةاالسممتراتيجيةللجامعةباعتمادالنهجالتشمماركيوبمسمماهمةواسممعةالنطاقمنالكلياتوالوحداتاإلداريةفي

.الجامعة

 الدائرة الم ام التالية:وتتولر 

.المشاركةبإعدادومراجعةالخطةاالستراتيجيةللجامعة .1

.إعدادوتنفيذالخطةالتشغيلية .2

.تقديمالدعموالمشورةلألقساموالوحداتاألخرىبالجامعةفيقضاياالتخطيط .3

.مراقبةتنفيذالخططوتصحيحاالنحرافاتإنوجدت .4

.الدوريةحولمدىتطبيقالخططإعدادوتقديمالتقارير .5

.إعدادالبرامجالتدريبيةفيمجالالتخطيط .6

إعدادالتقاريرنصممممممفالسممممممنويةوالسممممممنويةعنجهودالجامعةووحداتهافيمايتعلقبمسممممممتوياتتنفيذالخطط .7

.والصعوباتالتيتواجهالتنفيذ

.اتاالستراتيجيةإعدادالدراساتوالخططالمتعلقةبتوسعالجامعةبمايتفقمعالتوجه .8

 .إنشاءبنكمعلوماتيحويمختلفمعلوماتوبياناتونشاطاتالجامعة .9

.نشرالوعيالتخطيطيفيالوحداتوالدوائرمنخاللعملمحاضراتتتعلقبالتخطيطوأهميته .10

.التعاونوالتنسيقمعالجهاتاألخرىذاتالعالقةفيالجامعةلتخطيطودراسةالمشاريعالتطويرية .11

 .شاركةوالتنسيقمعالجهاتالمعنيةبخصوصإعدادالموازنةالم .12

 .المساهمةفيإعدادوتحديثالهياكلالتنظيميةوالوصفالوظيفيلكافةالوظائففيمختلفمرافقالجامعة .13

 .إعدادجداولالعبءالتدريسيواإلضافيألعضاءهيئةالتدريسلجميعالفصولالدراسّية .14

 .وإعدادالدراساتوالتقاريروالنشراتاإلحصائية،اإلحصائيةألنشطةالجامعةالمختلفةجمعالمعلومات .15

 .دراسةأساليبالعملواإلجراءاتاإلداريةوتحليلهاوتطويرها .16

اإلشممممرافعلىاللجانالمتخصممممصممممةمثل:لجنةالتنميةوالتخطيط،ولجنةالهيكلالتنظيمي،ولجنةتوصمممميف .17

 .نالتييتمتعمديرالدائرةبرئاستهاأوعضويتهاوأمانةسرهاالوظائف...وريرهامناللجا
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 والتمجيل الي ول دائرة

وإعدادالجداولالمتعلقةبدراسمممتهم،إجراءاتقبولالطلبةوتسمممجيلهموانتقالهمتنفيذحيثتقومب،1976عامأنشمممئعالدائرة

وذلكبالتنسممميقوالتعاونمعالجهاتالمعنية،وإجراءاتمنحالشمممهاداتللخريجين،وامتحاناتهمومتابعةسممميرهماألكاديمي

داخلالجامعةوخارجها.

 

 وتتولر الدائرة الم ام التفصيلية التالية:

 إجراءاتقبولالطلبةالمستجدين.استكمال .1

 استقبالطلباتاالنتقالفيكلفصلدراسيوتحويلهاللجانالمختصةللبعفيها. .2

 إعدادالجدولالدراسيلجميعالمساقاتوالشعبالمطروحةفيالجامعةلكلفصلدراسي. .3

 إعدادجدولاالمتحاناتالنهائيةلكلفصلدراسي. .4

 تنظيموتنفيذعمليةتسجيلالطلبةللمساقاتواإلنسحابواإلضافةفيكلفصلدراسي. .5

 ابالمعدالتالفصليةوالتراكميةوالخطةالدراسية.واحتس،متابعةالسيراألكاديميللطلبةمنرصدالعالمات .6

 إصدارجميعالوثائقالتييحتاجهاالطلبةباللغتينالعربيةواإلنجليزية. .7

التحققمناسممتيفاءالطلبةالمتوقعتخرجهملمتطلباتالحصممولعلىالدرجةالعلميةالمسممجلينلهاوحسممبالخطة .8

 دارالشهاداتالخاصةبهم.وإص،واستخراجقوائمالخريجين،الدراسية

 تزويدالجهاتالموفدةبنتائجالطلبةالموفدينعلىنفقتها. .9

 أيةمهامأخرىذاتعالقةبطبيعةعملالدائرة. .10
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 المالية دائرةال

لقانونالجامعاتاألردنيةواألنظمةاتقومالدائرةالماليةبمهمةإدارةأموالالجامعةبمافيذلكقبضممممممهاوصممممممرفهاطبقً

وتطويروتنفيذالسممممياسمممماتواإلجراءاتوالخططوالبرامجالتيتتعلقبكافة،والتعليماتوالقراراتالصممممادرةبمقتضمممماها

باإلضمممممافةإلىاتخاذكافةاالحتياطاتواإلجراءاتالالزمةووسمممممائلالرقابةالكافيةلحمايةأموالالجامعة،األعمالالمالية

.وسجالتهاالمالية

 الم ام التالية: الدائرة  وتتولر

 .لقواعدمحاسبيةسليمةاوالقيودالمحاسبيةللجامعةوفًقتنظيمالسجالت .1

للتعليماتاإعدادمشممممروعموازنةالجامعةوماتتضمممممنهمنجداولوبياناتوالمعلوماتالتفصمممميليةالمتعلقةبهاوفًق .2

 .المعمولبها

 .اإعدادسنداتالصرفوالشيكاتآلًي .3

 .اأرشفةالمعامالتوالكتبالواردةوالصادرةآلًي .4

وإبالرهاللمسممممممؤولينفي،ادوتحليلالتقاريرالماليةالدوريةالتيتظهراالتجاهاتالهامةفيأنشممممممطةالجامعةإعد .5

 .الجامعةالتخاذالقراراتالمناسبة

 .متابعةاألمورالماليةمعالجهاتذاتالعالقة .6

 .المشاركةفياللجانالمتعلقةباألمورالماليةفيالجامعة .7

.اإلجراءاتالماليةلضبطالعملوتحديثأساليبالتدقيقالداخليتطوير .8
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 ال شريـــة المــوارد دائــرة

وتمثلالمحوراألساسيلتنظيمالعالقةبينالجامعةوموظفيهاحيث،تعددائرةالمواردالبشريةمنوحداتالجامعةالرئيسة

وتسممعىمنذ،تقومدائرةالمواردالبشممريةبالتخطيطوالتنظيمواإلشممرافعلىتنفيذالسممياسمماتالمتعلقةباألفرادفيالجامعة

إلىتوفيرالعناصمممرالبشمممريةذاتالكفاءةالعاليةوالمؤهلةوإدارةشمممؤونالموظفينوأعضممماءالهيئةالتدريسممميةتأسممميسمممها

ورواتبهموعالواتهموحقوقهموامتيازاتهموتدريبهموتطويرهموتقييمهموقياسكفاءاتهمورفعمستوىاألداءالفرديوالعام

.ولينذويالعالقةؤةباألفرادوذلكبالتنسيقمعالمسوالتحققمنتنفيذاألعمالالمناط،فيالجامعة

.للقوانينواألنظمةالمعمولبهااوفًق،بفترةالخدمةفيالجامعةوحتىانتهائهااابتداءمناإلعالنعنالشواررومروًر

  وتتولر الدائرة الم ام التالية: 

.البشريةدراسةاحتياجاتوحداتالجامعةالمختلفةمنالكوادر .1

.توفيرالكادرالوظيفيالمؤهل .2

.توجيهواقتراحدوراتتدريبيةلهمفيمجالعملهم .3

.اإلشرافعلىالتقييمالدوريللعاملينفيالجامعة .4

تجميعالمعلوماتالناتجةعنهذاالتقييملدراسمممتهاوتحليلهاوالخروجبالنتائجوالتوصمممياتالتيتسممماعدفيتطوير .5

.أداءالعاملين

 سهامفيوضعالخططالمرحليةواالستراتيجيةللجامعة.اإل .6

.توفيرقناةاتصالبينالعاملينوإدارةالجامعة .7
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 اليا و يــــة الشـــؤون دائــرة

التالية:مهامالتتولىدائرةالشؤونالقانونية

 .إبداءالرأيفيالقضاياالحقوقيةوالجزائيةالمتعلقةبالعاملينفيالجامعة .1

 .المشاركةفيوضعمشاريعالقوانينواألنظمةوالتعليماتللجامعةومراجعتهاوتدقيقها .2

 المنبثقةعنمجلسالجامعة.المشاركةبعضويةاللجنةالقانونية .3

مالمشممممورةالقانونيةللمجالسالتأديبيةفيالجامعةفيصمممميارةالعقودواالتفاقياتوالتعهداتالتيتكونالجامعةيتقد .4

 .فيهااطرًف

 .تقديماالستشاراتالقانونيةلجميعوحداتالجامعةمنخاللرئيسالجامعة .5

 ةوالتشريعاتاألردنيةذاتالعالقةتوثيقمنظومةالتشريعاتالمتعلقةبالجامع .6

متابعةتعديالتالقوانينواألنظمةوالتعليماتالمعمولبهافيالجامعةواألسمممممسوالقراراتالصمممممادرةبمقتضممممماها .7

 .إصداردليلمجموعةالقوانينواألنظمةوالتعليماتالخاصةبالجامعةو

 .دادكتبالتبليدبشأنهاوإع،استالمالتبليغاتالقضائيةالخاصةبالجامعةومتابعتها .8

أمانهسممممممرلجانالتحقيقوالمجالسالتأديبيةاالسممممممتئنافيةواالبتدائيةألعضمممممماءهيئةالتدريسوالموظفيناإلداريين .9

والفنيينوأمانةسرلجنةتحقيقعمادةشؤونالطلبة.
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 واوع م العامة الع ااي دائرة

وتعتبرالدائرةحلقةالوصلبينكافةالوحدات،1976العالقاتالعامةواإلعالممعتأسيسالجامعةعامتزامنإنشاءدائرة

وتهدفإلىإبرازرسالةالجامعةوالسعيإلى،األكاديميةوالعلميةواإلداريةفيالجامعةوترتبطمباشرةمعإدارةالجامعة

 تحقيقأهدافها.

 الم ام التالية: وتتولر الدائرة 

الطالبية .1 والنشاطات والرياضية والفنية والثقافية العلمية الجامعة لنشاطات الصحفية والتقارير األخبار إعداد

واالنجازاتالعلميةالتيتحققهاحيثتقومبتزويدوسائلاإلعالمالمحليةوالعربيةالمقروءةوالمسموعةوالمرئية

.yunnةالجامعةاإلخباريةإضافةإلىنشرهاعلىشبك،والمواقعاإلخباريةبها

 وتعدتقريرايوميابهاإلىإدارةالجامعة.،توثقالدائرةماينشرعنالجامعةفيالوسائلاإلعالميةالمختلفة .2

 .رنشرةاألنباءاإلخباريةباللغةالعربيةاصدإ .3

 توثيقالنشاطاتفوتوررافياوتزويدوسائلاإلعالمبها. .4

5.  والتنظيم اللجاناإلعداد بعضوية مشاركتها خالل من الجامعة تنظمها التي العمل وورش والندوات للمؤتمرات

 .التحضيرية

 .وتوفيرالهدايا،استقبالضيوفالجامعةوتأميناإلقامةوالضيافةالمناسبةلهم .6

 إعدادالدعواتالخاصةبنشاطاتالجامعةوتوزيعهاداخلالجامعةوخارجها. .7

نبالدارسينفيمركزاللغاتضمنبرنامجاللغةالعربيةللناطقينبغيرهاوتأمينالسكنلهمالطلبةاألجااستقبال .8

 باإلضافةإلىتأمينعودتهمإلىبالدهم.،وإعدادبرامجخاصةلهملزيارةالمناطقالحضاريةفياألردن

 .علىالمدرجاتالرئيسةفيمبنىالمؤتمراتوالندواتاإلشراف .9

 ةبالجامعةفيالصحفالمحليةوالعربية.نشراإلعالناتالخاص .10

وعمليات،واللوحاتاإلرشممماديةلمبانيالجامعة،وأرلفةالمطبوعاتوالمنشمممورات،تصمممميمالملصمممقاتاإلعالنية .11

وطباعةكافةمطبوعاتالجامعةومنشوراتها.،اإلخراجوالمونتاجالالزمللمطبوعاتوتجهيزهافنًياللطباعة





https://pr.yu.edu.jo 

publicrelations@yu.edu.jo

2231فرعي0096227211111هاتف

https://pr.yu.edu.jo/
mailto:publicrelations@yu.edu.jo


 

489 

 

 ل ل بن الحمين مطت ة

:وتتلخصرسالتهاوأهدافهابمايلي،م1976أنشئعالمكتبةسنة

توفيرمصمممادرالمعلوماتالتيتفيبإحتياجاتمسمممتخدميالمكتبةومعالجتهاوتنظيمهاوترتيبهابإسممملوبفنيقائم .1

يمكنهممن،علىالمواصممممفاتالمكتبيةالمتقدمةوالممارسمممماتالحديثة.كماإنهاتخلقوعياكافيالدىمسممممتخدميها

.نهذهالمصادرالتىتتيحهامنخاللآليةتقومعلىالتعليمالمستمروالتدريبللمستفيديناإلستفادةالكاملةم

تعزيزالتعاونوالتنسمممميقبينالمكتبةومثيالتهامنالمؤسممممسمممماتالوطنيةواإلقليميةوالدوليةمنخاللالمشمممماركة .2

لتقليلالكلفةوالوقعوالجهد،بمصممممادرالمعلوماتوتقنينالسممممياسمممماتوالممارسمممماتوتقليصممممهاالىالحداألدنى

ستوىالوطني،المبذول سبمتكاملعلىالم شتركبنظاممعلوماتمكتباتمحو وقدقامعالمكتبةفي،والعملالم

هذاالسمممممياقبالمشممممماركةفيتأسممممميستجمعللمكتباتالجامعيةاألردنيةالرسمممممميةمركزالتميزلخدماتالمكتبات

مكتبةعضمموفاعلفيهذاالتجمعخاصممةانهاتحتضممنمركزالتميزمنذتأسمميسممهوال،الجامعيةاألردنيةالرسمممية

.م2004عام

وتعكسعدةلغات،لفمصممممدرمعلوماتفيمختلفحقولالمعرفةأ(سممممتماية600000تضمممممالمكتبةأكثرمن  .3

لدمنلفمجأ(خمسممممايةوخمسمممةعشمممر515000وتتفاوتأشمممكالهذهالمصمممادرمنورقيةالىرقمية.فمنها 

قاريرالورقية قةألفمنمجلداتأ(90و ،الكتبوالت (قرصمدمجلعددمن2000و ،عدادالدورياتالسممممممماب

.الصحفاليوميةالقديمةوالحديثة

توفرالمكتبةعددمنقواعدالبياناتالرقميةالتيتضممممممماآلفالدورياتوالكتبوالتقاريروالرسمممممممائلالجامعية .4

،للدورياتوالكتبوالتقارير EBSCO وهيمتاحةعلىشممممممبكةاإلنترنعمثلقاعدة،العالميةبالنصالكامل

وريرهامنالقواعدالتييمكناإلطالععليهابزيارةموقع،للرسمممائلالجامعية Proquest و،للكتب ebrary و

تتيحاآلنهذهالقواعدمنخارج،بالتعاونمعمركزالحاسمممممممب،ومنالجديرذكرهأنالمكتبةالمكتبةاإللكتروني

الحرمالجامعيإلعضمماءهيئةالتدريسباعتمادمعلوماتالبريداإللكترونيالذيحصمملواعليهمنمركزالحاسممب

.فيالجامعةوطلبةالدراساتالعلياباستخدامأرقامهمالسريةالخاصةبتسجيلالمساقات

تتيحالمكتبةقاعدةالمكتبةالعربيةالرقميةلتكشمممميفورقمنةالدورياتوالكتبوالرسممممائلالجامعيةلتوفيرخدمات .5

.النصالكامل

سةاآلنجلو .6 صنيفمكتبةالكونجرساألمريكيةفي21أمريكيةومعاييرمارك-تعتمدالمكتبةقواعدالفهر ونظامت

وتسممتخدمنظامالمكتباتاآلليالعالمياألفقفيالتزويدوالتصممنيفواإلعارة،تنظيموفهرسممةمصممادرالمعلومات

.والدوريات

،توفرالمكتبةمختبرحاسممممموبللبحثفيفهارسالمكتبةاآلليةللوصمممممولالىالكتبالمتوفرةعلىرفوفالمكتبة .7

قواعدالبياناتالعالميةللوصمممممولالىالنصالكامللألبحاثوالدراسممممماتوالرسمممممائلالجامعيةكذلكللبحثفيو

والكتب.
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 ال ندسيـــة الدائـــرة

حيثقامعباإلشرافوتنفيذماتحتاجهالجامعةمنأبنيةوخدمات،1976إنشاءالدائرةالهندسيةمنذنشوءالجامعةعامتّم

 ومرافقوبنيةتحتيةمتكاملة.

 وتتولر الدائرة الم ام التالية:

قومبوضعالبرامجالهندسيةوكذلكالتخطيطالهندسيلماتدراسةالخططاألكاديميةالتيتضعهاالجامعةومنثم .1

 تحتاجهمنمرافقمختلفةأكاديميةوإداريةوترفيهية.

إعدادجميعالمخططاتوالدراساتالالزمةوإعدادوثائقالعطاءاتالمطلوبةوكذلكرصدالمخصصاتالماليةفي .2

 نةالجامعةالالزمةلتنفيذهذهالمشاريعواإلنشاءات.مواز

والنهائي .3 االبتدائي واالستالم التنفيذ أعمال على واإلشراف المراقبة وكذلك العطاءات وطرح ومتابعة اإلشراف

 ذاتالعالقة.اتللمشاريعبالتعاونمعالدائرةالماليةوالجه

 .اضيهامتابعةجميعاألمورالمتعلقةبمبانيالجامعةوأر .4

وكذلك،متابعةجميعالقراراتالصادرةعنلجنةالمبانيوالمتعلقةبأعمالالصيانةوالتعديالتالتيتمليهاالحاجة .5

 إعدادالكشوفاتالدوريةالمتعلقةبصيانةالمبانيومتابعةتنفيذها.

 توثيققيودأراضيومبانيالجامعةوعقاراتهابسجالتخاصةمعدةلهذاالغرض. .6

تدريبطالبكليةالهندسةمنكافةالجامعاتاألردنيةحيثيتمتصميمبرامجتدريبيةعمليةلهمتتضمنأعمال .7

التصميموالدراساتوالتدريبالعمليفيمواقعالمشاريعوذلكبالتعاونمعكلياتالهندسةفيجامعاتهم.
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 اليرموك جامعة استومار بندوق

لدعمأنشممممطةالجامعة،للعملعلىاسممممتثمارأموالهوتخصمممميصاإليراداتالناشممممئةعنذلك،1979أنشمممماالصممممندوقعام

   وبصورةخاصةتمويلمشاريعهاالتنموية.ويتمتعالصندوقبشخصيةاعتباريةذاتاستقاللماليوإداريولهموازنة

:ةممايليوتتألفمواردالصندوقالمالي،مستقلةيتمإقرارهامنمجلسأمناءالجامعة

.المساهمةالسنويةالتيتخصصهاالجامعةللصندوق .1

الهباتوالتبرعاتوالمسممممماعداتمناألموالالمنقولةوريرالمنقولةالتيتقدمللصمممممندوقوأيموارداخرىترد .2

.إليهيوافقعليهامجلساألمناءعلىأنتؤخذموافقةمجلسالوزراءعليهاإذاكانمنمصدرريرأردني

 

 عائداي استومار  موال الصندوق

لتحقيقأهدافالصممممندوقاالسممممتثماريةفقدتمتوزيعأموالهعلىقطاعاتمختلفةمناألنشممممطةاالقتصمممماديةلتحقيقأعلىو

.مستوياتمنالعائدعلىاألموالالمستثمرةوبأقلالتكاليفوالمخاطر



 :ييوم الصندوق ب  شطة متعددة  ام ا

.األصولريرالمنقولةواستغاللهابالطريقةالتيتتناسبومصلحةالصندوقشراءوبيع .1

.شراءوبيعأسهمالشركاتوسنداتالدينالصادرةعنالحكومةأوالمكفولةمنهاداخلالمملكةوخارجها .2

.استثمارأموالالصندوقعنطريقإيداعهافيالبنوكأوأيمشروعذيمردودماليمضمون .3



والدخول،صندوقعلىتحديثقنواتهاالستثماريةلتتماشىمعالتوجهاتالحديثةفياالستثماراتفيالسوقالماليويعملال

.فيالمحافظاالستثماريةوريرهامنالقنواتاالستثماريةالجديدةوالتيتتصفبالمحافظةوالبعدعنالمخاطره
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 المدرسة النموذجية

حيثأنهاتهدفالىتقديمخدماتتعليميةألبناءالعاملين،وتعملوفقتعليماتخاصةبها1979/1980المدرسةعامتأسسع

ناءالمجتمعالمحليمنخاللبرامجتعليميةمتطورةوتستوعبالتجديداتبفيالجامعتيناليرموكوالعلوموالتكنولوجياوأ

ضافةلتوفيرفرصمناسبةإ،بداعوالمشاركةوتنميةالقيمواالتجاهاتااليجابيةالتربويةفيمناختربويسليميشجععلىاال

ألعضاءهيئةالتدريسوالطلبةفيالجامعةالجراءالدراساتالتربويةوالتطبيقالعمليبمايتفقومصلحةطلبةالمدرسة.

آملينمنأولياءاألمور،إيمانامنهابدورهفيتحقيقرسمممممممالةالتعليم،إنإدارةالمدرسمممممممةلَتحر ُصعلىاالنفتاحعلىالمجتمعالمحلي

التواصلالمستمرمعالمدرسةلمافيهالمصلحةالعامةومتابعةمسيرةأبنائهموتوجيههموتحفيزهمالمستمر.

:بـامجهًزجاءالصرحالمدرسي

والمجالتالدوريةالثقافية.اتوتضمبينجنباتهاالكتبالعلميةواألدبيةوالمصورالمكتبة •

.فيزياء(،كيمياء، أحياءالحديثةالمختبراتالعلمية •

التعليمي.أستوديوالمدرسة •

لعقداالجتماعاتوإلقاءالمحاضراتالعلميةالنوعية.قاعةالفيديوالمزودةباألجهزةالحديثة •

المتعددةالداخليةوالخارجية.الرياضيةصاالتاأللعاب •

.مشارلالتربيةالمهنية •

التربوي.قسماإلرشاد •

العيادةالصحية. •

المسرحوالموسيقى. •

المرافقلتخرجالنشمماطاتالتربويةوتحتفلبالمناسممباتالقوميةوالوطنيةوالدينيةالتيتعيشممهااألسممرةاألردنيةهذهوتتنارم

طلبتهاوتنميمنظومةالقيمواالتجاهاتوالوالءلألسرةالهاشمية.لتثريخبرات

:وتعنىالمدرسةالنموذجيةبـ

منخاللالمرجعيةالتاريخية.،تعزيزمفاهيماالنتماءللوطنوللقيادةالهاشمية -

توجيهالنشاطاتالمدرسيةبمايعززاالنتماءوالوالءوحبالوطن. -

أذهانالطلبةبالحجةوالبرهان.توضيحقيماإلسالمالسمحةفي -

تضمممينمفاهيمالتربيةالوطنيةوالمدنيةفيالمناهجالتربويةلتحقيقالرؤيةالمسممتقبليةلبناءاألردناألنموذجووطن -

العدالةوالمساواةوتكافؤالفرص.

معتأكيددورالتربيةرفعكفاءةالنظامالتعليميوتحسمينمسمتوىالعمليةالتربويةومواصملةخططالتطويرالتربوي -

فيمرحلةالتحولالديمقراطي.

واالرتقاءبالعملية،كمالبوتقةالعملالصمممممادقمعهمإلسمممممعىتو،قنواتاالتصمممممالفتفتحالمدرسمممممةمعهمأولياءاألمورأما

الذيوالوقوفعلىنتائجأبنائهممنخاللنظامالمدرسمممةالنموذجيةالمحوسمممب،منخاللمجلساآلباءوالمعلمينالتربوية

.اومسلكًياوالذييتيحألولياءاألمورمتابعةأبنائهمعلمًي2007/2008تمبدءالعملبهفيالعامالدراسي
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 الجامعــي ا مــن دائــرة

.وتعتبرمنالدوائرالمهمةفيالجامعة،1991برئاسةالجامعةعامأنشئعدائرةاألمنالجامعيكوحدةمستقلةمرتبطة

 وتتولر الدائرة الم ام التالية: 

 المحافظةعلىاألمنالداخليوسالمةمرافقهاوممتلكاتهاوذلكبالتعاونمعالجهاتالمعنيةفيالجامعة. .1

يلالطلبةوانتخاباتإتحادالطلبةفياإلشممممممرافعلىكافةاألنشممممممطةالتيتجريداخلالجامعةكتسممممممجالمشمممممماركة .2

 واحتفاالتالتخريجوالمهرجاناتالفنيةوالمؤتمراتوالندواتوأيةأنشطةأخرى.

وتقديماإلسممعافاتاألوليةالالزمةعندوقوعأيحادثوالعمل،المحافظةعلىالسممالمةالعامةداخلالحرمالجامعي .3

سيقمعاألجهزةالمخ صابينوالتن صحةفيمحافظةاربدعلىإخالءالم صةمثلالدفاعالمدنيومديريةال والتأكد،ت

 أجهزةاإلنذار(وصيانتهابشكلدوري.،منصالحيةأجهزةالسالمةالعامة طفاياتالحريق

 .إصدارالتصاريحالالزمةلدخولسياراتالعاملينواألشخاصالمسموحلهمبدخولالحرمالجامعي .4

إضافةإلىتنظيمعمليةدخولالطلبةوالعاملين،جامعةوجميعالمبانيوالمرافقواآللياتمراقبةالبواباتالرئيسيةلل .5

والزوارعلىمدارالساعة.





https://security.yu.edu.jo

 Security_dep@yu.edu.jo

3033فرعي0096227211111هاتف

https://security.yu.edu.jo/
mailto:%20Security_dep@yu.edu.jo


 

494 

 

 العامـــة الخدمـــاي دائــرة

قومالدائرةبدوركبيرومميزفيتوفيرالخدماتالالزمة،ت1991نشممممممئعدائرةالخدماتالعامةكوحدةمسممممممتقلةعامأ

وتعددائرةالخدماتالعامةمنالدوائراإلدارية،للطلبةوالعاملينفيالجامعةوضممممميوفهاوالجهاتالرسمممممميةوالضمممممرورية

المهمةوالحيويةفيالجامعةوذاتصلةمباشرةبكافةوحداتالجامعة.



 :وتتولر الدائرة الم ام التالية

تأمينخدمةالنقللجميعمنتسبيالجامعةوضيوفهاالرسميين. .1

االتصاالتالهاتفيةوخدماتالفاكس.تأمين .2

عدادالطعاموالشرابوتقديمه.إتقديمخدمة .3

المحافظةعلىنظافةجميعمرافقالجامعةوساحاتهاوشوارعهاوتوفيرالشروطالصحيةفيها. .4

تجهيزالحدائقوالمسممممممطحاتالخضممممممراءوالعنايةبهاوادامةتخضمممممميرهابحيثتظهركمعلمجميليدخلالبهجة .5

رورفينفوسالطلبةوالزواروالعاملين.والس

ومراقبةعملهاوالتحققمنالتزامها،االشممرافعلىاألكشمماكوالمطاعموالمقاصممفالمؤجرةداخلالحرمالجامعي .6

وعدمبيعأيةموادمنالموادالممنوعةقانونًاوااللتزامبالشروطالصحةوالسالمةالعامة.،باالتفاقياتالمبرمةمعها
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 اللـــــوالم دائــرة

(46تعملالدائـرةوفقنظاماللوازمواألشغالفيجامعةاليرموكرقم ،1991أنشئعدائـرةاللـوازمكوحـدةمستقلـةعـام

:علـى2004لسنة

 .توفيـرالموادوالخدمـاتذاتالعالقـةالمطلوبةللجامعـةمنخاللالشراء .1

 .مينعلىممتلكاتالجامعةالتأ .2

 .متابعةعقودالصيانةالمبرمـةمـعالشركات .3

 .توفيـراللوازمالمطلوبـةللجامعـةمنالمصادرالمحليـةوالخارجيـة .4

استالماللـممممموازموترميزهـممممماوفقأنظمةقياسيةعالميةوتخزينهـممممماوصرفهـممممماومراقبتهـمممممامنخاللنظاممحوسب .5

 .Oracleبلغة

المتخصصة.عملهـاوتحديثبرامجهـاورفعكفاءةالعامليـنمنخاللمشاركتهـمبالدوراتالتدريبيـةتطوير .6
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 العطــا اي دائــرة

.1996إنشاءدائرةالعطاءاتكوحدةإداريةمستقلةعامتّم

 الدائرة الم ام التالية: وتتولر 

،وموادكيممماويممةوزجمماجيممة،ومعممدات،أجهزةعمليممةطرحالعطمماءاتلجميعاللوازمالتيتحتمماجهمماالجممامعممةمن .1

 ضمنالصالحياتالمحددةللجنةالعطاءاتالمركزية.،وموادصيانةوأيةموادأخرى،وأثاث،وقرطاسية

،طرحعطاءاتاألشمممغالالخاصمممةبإنشممماءالمبانيوصممميانتهاويتمذلكمنخاللآليةمحكمةتتبعهاالدائرةفيعملها .2

لدائرة فاتالفنيةللوازمالمطلوبةومنثماإلعالنعنالعطاءاتومتابعةعملحيثيقومموظفوا بتدقيقالمواصمممممم

اللجانالفنيةوتدقيقتقاريرهاومنثمأعدادمحاضمممممرجلسممممماتلجنةالعطاءاتومتابعةتصمممممديقهاحسمممممباألصمممممول

يةإشممممممكاالتقدتحصمممممملومتابعةأ،وإباليالشممممممركاتالمحالعليهاالعطاءات،وتوزيعهاعلىالجهاتذاتالعالقة

وعرضهاعلىلجنةالعطاءاتالتخاذالقراراتالمناسبةبشأنها.
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 والتدريب والصيا ة  تاجاو دائــرة

.2001أنشئعدائرةاإلنتاجوالصيانةوالتدريبعام

 الم ام التالية: الدائرة  وتتولر

،وتدريبطلبةكليةالفنونالجميلة،التكنولوجيةضمممنمسمماقالمشممارلالهندسمميةتدريبطلبةكليةالحجاويللهندسممة .1

 واإلشرافعلىمشاريعهموتجهيزها.

تقومبجميعاألعمالالكهربائيةداخلالجامعةمنتمديداتجديدةوتجهيزالمختبراتوالمشممممارلوالقاعاتبماتحتاجه .2

 إضافةإلىصيانةشبكاتالضغطالمنخفضوالمتوسطوشبكاتاإلنارةالداخليةوالخارجية.،منشبكاتومعدات

 .وصيانةالمباني،أعمالالصيانةلشبكاتالتدفئةالمركزيةوالبويلراتوالتمديداتالصحيةوالمياه .3

اإلنتاجالمعدنيلسدحاجةالجامعةمنالمعداتواألثاث. .4
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 الدولية والمشاريي الع ااي دائــرة

اليتجزأمنالجامعةوانعكسذلكعلىجميعأنشممطةالجامعةوبخاصممةالمشمماركةفياألنشممطةاأصممبحالتعاونالدوليجزًء

األكاديميةالدوليةكعنصممممرأسمممماسمممميلتطورالجامعةمعالحفاظعلىجودةالبحوثالعلميةوكذلكالتعليمواسممممتمراريتهما.

اتوالمشممماريعالدوليةجاءتلتلبيحاجةملحةلتفعيلفإنالجامعةبادرتإلىإنشممماءدائرةللعالق،منهذاالمفهوماوانطالًق

البعدالدوليللجامعةوكوسمممميلةلتطويرجودةالتعليمفيهاعالوةعلىفتحالمجالأمامالعاملينوالطلبةلرطالعواالسممممتفادة

ميوالتدريبوالدراسة.منالمشاريعالبحثيةالمدعومةمنجهاتمانحةدوليةوالمشاركةفيالبرامجالدوليةللتبادلالعل

تهدفدائرةالعالقاتوالمشممممممماريعالدوليةإلىمسممممممماعدةالجامعةعلىتحقيقأهدافهامنخاللربطأنشممممممطةالجامعةمع

الجامعاتوالمؤسساتالعلميةوالبحثيةالمرموقةوتفعيلرؤيةالجامعةنحوالعالميةمنخاللتفعيلالمشاركةفيالمشاريع

لكترونيباللغةاإلنجليزيةليخدملطلبةوالعاملينوالبرامجالمشممتركةوالمسمماهمةفيتطويرموقعالجامعةاإلالدوليةوتبادلا

 هذهاألرراض.

 

 وتتولر الدائرة الم ام التالية:

إدارةاستراتيجيةالتعاونالخارجيللجامعةوتنفيذها. .1

 المجاالتالتيتزيدمننقاطالتميزبالجامعة.اقتراحاتفاقياتعلميةمعالجامعاتالدوليةفي .2

وتحقيقاالسممممممتفادةالقصمممممموىمنها،العملعلىتفعيلاتفاقياتالتبادلالثقافيوالعلميالمبرمةمعالجامعاتالعالمية .3

للجامعة.

 ينبالجامعة.دعوةاألساتذةوالعلماءالمتميزينلزيارةالجامعةواالستفادةمنتجاربهموخبراتهمللباحثينوالدارس .4

اإلشرافوالمتابعةلبرامجالتبادلالطالبيللجامعةمعالجامعاتاألخرى. .5

التواصلمعالهيئاتالدوليةللجودةواالعتمادلتبادلالخبراتومساعدةالجامعةفيالحصولعلىاالعتمادالدولي. .6

نشرثقافةتدويلالتعليمبالجامعةعلىكلالمستويات. .7

خرىمعالجامعاتالعالميةالبحوثوالدراسمممممماتوالنشممممممراتوالدورياتواإلحصمممممماءوالمراجعاألتبادلالمعلوماتو .8

األخرى.

العملعلىمساعدةالجامعةعلىاحتاللمركزمتقدمفيالتصنيفاتالدولية. .9

عقداتفاقياتللتدريبالمهنيمعجهاتدوليةمختلفة. .10

 الجامعيةالثقافيةوالرياضية.تنشيطالمشاركةالدوليةفياالنشطة .11

 إرشادالطالبالدوليينعندتقدمهملاللتحاقبالجامعةوتنسيقهذهالعملية. .12

 توفيرالمعلوماتالكافيةعنبرامجتبادلطالبمرحلةالبكالوريوسوالدراساتالعلياوأعضاءهيئةالتدريس. .13

 تسهيلتنظيمزياراتالشخصياتاألجنبيةوالوفودالرسمية. .14

 دمجاالتالتميزالبحثيفيالجامعاتالعالميةواقتراحإنشاءمشروعاتبحثيةمشتركةمعها.رص .15

 تقديمالدعمالفنيللباحثينفيالجامعةإلعدادمقترحاتمشاريعلتقديمهاللجهاتالخارجيةالمانحة. .16

 األجنبية.زيادةعددالمشاريعوالدراساتالمشتركةبينالجامعةوالجامعات .17

 إدارةومراقبةالمشاريعالمدعومةمنجهاتخارجية. .18
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 واللجان ما ة سر المجالس  دائــرة

 :ال دي

العمداء(ومتابعةالقراراتالتييتّم،الجامعة،المجالسواللجانإلىتنظيماجتماعاتالمجالس األمناءتهدفدائرةأمانةسر

وتدوينالقراراتوتخزينهاعلى،اتخاذهاباالجتماعاتوإعدادالمراسالتوإجراءاالتصاالتالالزمةمعالجهاتالمعنية

.(لجنةقضاياالمعبوثين،انالتابعةللدائرة لجنةالتعيينوالترقيةكمايتمتنظيمومتابعةوتنفيذعملاللج،الكمبيوتر



 :الم ماي

 (:العمدا  ،الجامعة ، ما ة سر مجالس )ا منا 

.تنظيماجتماعالمجلس .1

.إعدادجدولاألعمالوإرسالهلألعضاء .2

.تحضيرالمعامالتواألوراقلبنوداالجتماعوتدقيقها .3

.وتاريخانعقاداالجتماعتبليدأعضاءالمجلسبمكان .4

.تدوينالقراراتوتخزينهاعلىالكمبيوتر .5

.متابعةالقراراتالتيتّماتخاذهاباالجتماعوإعدادالمراسالتوإجراءاالتصاالتالالزمةمعالجهاتالمعنية .6



 لجنة التعيين والتراية:

ةواإلجازاتواالستقاالتوإنهاءالخدمةمناستالممعامالتالتعيينوالترقيةوالتثبيعوالنقلواإلنتدابواإلعار .1

 .وتدقيقهاومراجعتها،المواردالبشريةوالكلياتاألكاديمية

.دعوةاللجنةلالجتماعالتخاذقراراتهاللتوصيةبهاإلىمجلسالعمداءالتخاذالقرارالمناسببشأنها .2



 :لجنة اضايا المع وثين

التدريسوالمحاضممممرينالمتفررينومسمممماعديالبحثأوالتدريسوالفنييناسممممتالممعامالتااليفادألعضمممماءهيئة .1

فيبعثمماتومهممماتعلميممةودورات،أوممنارتبطوابممالعممملمعهمما،العمماملينفيالمجممالاألكمماديميفيالجممامعممة

.بالتنسيقمعالمواردالبشرية،تدريبيةوفًقالنظاماإليفادالمعمولبهفيالجامعة

.تماعللجنةقضاياالمبعوثينمعرئيساللجنةوتبليداألعضاءالترتيبلعقداج .2

.عضاءإعدادجدولاألعمالوإرسالهلأل .3

متابعةالقراراتوالتوصيةبهاإلىمجلسالعمداءالتخاذالقرارالمناسببشأنها. .4
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