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 الجامعة رئيس كلمة

والمرسلين نبينا محمد وعلى آله الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء 

 ،،،أما بعد ،عينوصحبه أجم

يصدر هذا الدليل وما زالت جامعة اليرموك تواصل مسيرة اإلنجاز والتطور والتمّيز نحو تحقيق 

رؤيتها ورسالتها الهادفة بأن تكون في طليعة الجامعات األردنية واإلقليمية المميزة بتخصصاتها العلمية 

 ،ومواكبتها لروح العصر الحديث ،تطبيقيوأنشطتها المعروفة بتطورها األكاديمي والالمتنوعة وبرامجها 

حيث  ،وما يشهده العالم من تطور في مختلف مجاالت التكنولوجيا ومن تسابق في االنجازات واالبداعات

ولتصبح  ،ةتتجه الجامعة نحو الجودة والعالمية لتتبوأ مكانة علمية مميزة تليق بها في التصنيفات العالمي

ولتتوج ما توصلت إليه الجامعة خالل  ،ميادين العلم والبحث والمعرفةجامعة شاملة تبني مشاريعها في 

بعد أن بدأت  ،نجازات المختلفة في شتى المجاالتز واإلتخللت بالعطاء والبناء والتمّي اإحدى وأربعين عاًم

ة فقد أصبحت الجامع ،( عضو هيئة تدريس51و) ،وطالبة ا( طالًب640و) ،بكلية واحدة كلية العلوم واآلداب

وطالبة  ا( طالًب37350علمية وفيها ) ( كراٍس6و) وإدارية علمية ( مراكز9كلية و) (15اآلن تحتضن )

اآلن  لغايةوتخرج منها  ،هيئة تدريس( عضو 1103و) ،من مختلف دول العالمعلى مقاعد الدراسة 

 ( طالب وطالبة. 164162)

للماجستير  ابرنامًج( 66)و وريوسللبكالبرنامًجا ( 64) كما وأصبحت جامعة اليرموك اآلن تقدم

قد طرحت أول برنامج  في الدبلوم والماجستير في  كانتجامعة البأن  اعلًم ،للدكتوراه ا( برنامًج16و)

 .1977/1978التربية في العام الجامعي 

من أجل عرض الخطط الدراسية في  ،يهدف هذا الدليل إلى استكمال الجهود التي بذلت في السابق

م والماجستير والدكتوراه بهدف النهوض برسالة احل التعليمية لدرجات البكالوريوس والدبلومختلف المر

التعليم العالي في المملكة األردنية الهاشمية وتلبية حاجات المجتمع المحلي واإلقليمي من التخصصات 

 بالكفاءات العلمية المتخصصة.  ورفد سوق العمل فيها ،العلمية واإلنسانية

ذا الدليل للقارئ والباحثين والمهتمين من داخل الجامعة وخارجها الرؤية العلمية بسط هأن ي آماًل

لهم بجانب  اوعوًن اوأن يجد الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وجميع المهتمين فيه مرشًد ،السديدة للجامعة

وإذ انتهز هذه الفرصة  ،(www.yu.edu.joللجامعة ) المعلومات الموجودة على الموقع اإللكتروني

ألعرب عن شكري وتقديري لفريق الدليل في دائرة التنمية والتخطيط على جهودهم الكبيرة وعملهم 

 الدؤوب والمتقن.

 

 واهلل ولي التوفيق

 

 


 الجامعــــة رئيـــــــس
 
  

 

 عبدالكافي كفافيزيدان . د.أ

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

 طـوالتخطي ةـــالتنمي رةـــدائ رــــمدي /دـــــالسع ورـــأن دــــسيال

 

 ارئيًس

 

 والتخطيط التنمية دائرة مديرمساعد  /اويـــر بشتــعم دـالسي

 

 عضًوا

 

 والمعلوماتم الدراسات ـس قسـرئي /ولـم الشبــإبراهي دـــالسي

 

 عضًوا

 

 والمعلومات اتراسالد قسم /إداري /انـعثم داهللـــعب دــــالسي

 

 ومقرًرا عضًوا

 

 والمعلومات الدراسات قسم /طابعة /ربابعة خليفة إيمان السيدة

 

 عضًوا
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 2019/2020 الدراسي للعام الجامعي التقويم


 2019/2020الفصـــل : األول 

 مالحظـــات    اإلجــــــراء / المناسبــــة التاريــــــــــخ اليـــــــــوم

  تسجيل الطلبة القدامى 01/09/2019 ـــداألح

 15/09/2019 االحـــــــد
بدء العام الجامعي وإجراءات قبول الطلبة المستجدين وتسجيلهم ودوام 

 أعضاء هيئة التدريس 

 

   فترة االنسحاب و اإلضافة 19/9/2019-15 الخميس -األحد

  بدء الدراسة 22/09/2019 األحـــــــــد

  آخر موعد إلجراء امتحان غير مكتمل  31/10/2019 الخميـــس

 عطله* هـ)تقديًرا(1441ربيع أول 12ذكرى المولد النبوي الشريف 09/11/2019 السبت

  اخر موعد العتماد االمتحان االول لمساقات البكالوريوس 14/11/2019 الخميـــس

  البكالوريوس اخر موعد العتماد االمتحان الثاني لمساقات19/12/2019 الخميـــس

 22/12/2019 األحـــــــــد
 2019/2020بدء التسجيل للفصل الثاني 

 

 

 عطله  ذكرى الميالد المجيد  25/12/2019 األربعاء

  انتهاء فترة االنسحاب لطلبة البكالوريوس 26/12/2019 الخميس

  ات العليالدراسااخر موعد العتماد المساقات العملية ومساقات  26/12/2019 الخميـــس

  أخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعية ألغراض التخرج 26/12/2019 الخميـــس

 عطله رأس السنة الميالدية 01/01/2020 األربعاء

  انتهاء فترة االنسحاب لطلبة الدراسات العليا 02/01/2019 الخميس

 الثالثاء -السبت

04/01/2020 

 إلى

14/01/2020

 ةاالمتحانات النهائي

 

  أخر موعد العتماد النتائج النهائية من قبل أعضاء هيئة التدريس 19/01/2020 حـــــــــدألا

  بدء إجازة أعضاء هيئة التدريس 20/1/2020 األثنـــــين

  يوم التخريج  

 2019/2020الفصـــل: الثاني 

 ـــاتمالحظ     اإلجــــــراء / المناسبــــة التاريــــــــــخ اليـــــــــوم

  استكمال عملية التسجيل للفصل 26/01/2020 األحـــــــــد

  بدء دوام أعضاء هيئة التدريس  02/02/2020 األحـــــــــد

 الخميس -األحد
02/02/2020- 

06/02/2020 
 فترة االنسحاب واإلضافة

 

   بدء الدراسة09/02/2020 األحـــــــــد

   ملامتحان غير مكت أخر موعد إلجراء 19/03/2020 الخميس

  هـ )تقديًرا(1441جبر 27ج ذكرى اإلسراء و المعرا 22/03/2020 األحــــــد

  اخر موعد العتماد االمتحان االول لمساقات البكالوريوس 02/04/2020 الخميـــس

   2019/2020بدء التسجيل للفصل الصيفي  19/04/2020 األحـــــــــد

 عطله عمالال عيد01/05/2020 الجمعــــة

  خر موعد العتماد االمتحان الثاني لمساقات البكالوريوسآ 07/05/2020 الخميـــس

  انتهاء فترة االنسحاب لطلبة البكالوريوس 14/05/2020 الخميـــس

  خر موعد العتماد المساقات العملية ومساقات الدراسات العلياآ 14/05/2020 الخميـــس

  غراض التخـرجموعد لمناقشة الرسائل الجامعية ألر آخ 14/05/2020 الخميـــس

  انتهاء فترة االنسحاب لطلبة الدراسات العليا 21/05/2020 الخميـــس

 عطله* عيد الفطر السعيد ) تقديًرا( 23-26/05/2020 الثالثاء -السب 

 عطله عيد االستقالل25/5/2020 اإلثنيـن

 األحـــد –األربعــاء 
27/05/2020

إلى07/06/2020
  االمتحانات النهائية

  آخر موعد العتماد النتائج النهائية من قبل أعضاء هيئة التدريس 10/06/2020 األربعــاء

  بدء إجازة أعضاء هيئة التدريس   11/06/2020 الخميـــس

  يوم التخريج  



 ل

 

 2020/ 2019الفصــــل: الصيفي 

 مالحظـــات ء / المناسبــــةــــرااإلجــ التاريــــــــــخ اليـــــــــوم

  استكمال عملية التسجيل للفصل21/06/2020 األحـــــــــد

  بدء دوام أعضاء هيئة التدريـس 21/06/2020 األحـــــــــد

  فترة االنسحاب واإلضافة 23/6/2020 - 21 األحد ـ الثالثاء

   بدء الدراسة 28/06/2020 األحـــــــــد

  خر موعد إلجراء امتحان غير مكتملآ 23/07/2020 سالخميـــ

  ول لمساقات البكالوريوسالعتماد االمتحان األخر موعد آ 23/07/2020 الخميـــس

 اإلثنين -الخميس 

30/07/2020  

 إلى

03/08/2020  

 عطله* عيد االضحى المبارك ) تقديًرا(

  ثاني لمساقات البكالوريوسخر موعد العتماد االمتحان الآ 06/08/2020 الخميـــس

  لطلبة البكالوريوسانتهاء فترة االنسحاب  06/08/2020 الخميـــس

  خر موعد العتماد المساقات العملية ومساقات الدراسات العلياآ13/08/2020 الخميـــس

  آخر موعد لمناقشة الرسائل الجامعية إلغراض التخرج 13/08/2020 الخميـــس

  انتهاء فترة االنسحاب لطلبة الدراسات العليا 19/08/2020 األربعــاء

 عطله * هـ)تقديًرا(1442محرم  1رأس السنة الهجريه 20/08/2020 الخميــس

  االمتحانات النهائية 27/08/2020 - 22 األربعاء -السبــت 

  آخر موعد العتماد النتائج النهائية  30/08/2020 األحـد

  ازة أعضاء هيئة التدريسإج بدء 31/08/2020 اإلثنين

  يوم التخريج  


 يالتقويم الهجرل حسب طالع* 
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 الجامعة إدارة
2019/2020 

 

 رئاسة الجامعة

كفافــي زيـــدان. د.أ   الجامعــة رئيـس 

  العلمية الكليات لشؤون الرئيس نائب  العجلوني أحمـــد. د.أ

العبــدالحق فــواز. د.أ اإلنسانية الكليات لشؤون الرئيس نائب   

خصــاونة أنيــس. د.أ اإلدارية للشؤون الرئيس نائب   

الشياب عبدالحليم. أد الرئيس مستشار   

 

 العمداء

 عميد كلية العلوم نهاد اليوسفاألستاذ الدكتور 

 عميد كلية اآلداب   محمد بني دومياألستاذ الدكتور 

 والعلوم اإلدارية عميد كلية االقتصاد منى الموال ةاألستاذ الدكتور

 عميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية الشماليأحمد األستاذ الدكتور 

 عميد كلية التربية نواف الشطناوياألستاذ الدكتور 

 عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية الربابعة الفقير ةاألستاذ الدكتور أسام

 ة الرياضيةعميد كلية التربي نبيل شمروخاألستاذ الدكتور 

 عميد كلية القانون الفي درادكةاألستاذ الدكتور 

 عميد كلية الفنون الجميلة  وائل الرشداناألستاذ الدكتور 

 عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب سامر سمارةاألستاذ الدكتور 

 عميد كلية اآلثار واالنثروبولوجيا هاني هياجنةاألستاذ الدكتور 

 عميد كلية السياحة والفنادق محمد الشناقر الدكتو األستاذ

 عميد كلية الطب األستاذ الدكتور وسام شحاده

 عميد البحث العلمي والدراسات العليا قاسم الحمورياألستاذ الدكتور 

 عميد شؤون الطلبة ة أمل نصير األستاذ الدكتور

 عميد كلية اإلعالم خلف الطاهاتالدكتور 

 عميد كلية الصيدلة الصوصميرفت  ةالدكتور

 

 نواب العمداء 

 نائب عميد كلية العلوم شحاده مزيدالدكتور األستاذ 

 نائب عميد كلية العلوم محمد الرواشالدكتور األستاذ 

 نائب عميد كلية اآلداب  محمود العمراتالدكتور 

 نائب عميد كلية اآلداب  أسامه عمريالدكتور 

 ئب عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلداريةان عبدالباسط عثامنةالدكتور 

 نائب عميد كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية يحيى بني ملحمالدكتور 



 ن

 

 نائب عميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية أمين القضاةالدكتور 

 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجيةنائب عميد  أيمن جراداتالدكتور 

 نائب عميد كلية التربية حعلي صالاألستاذ الدكتور 

 نائب عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية يحيى شطناوياألستاذ الدكتور 

 نائب عميد كلية التربية الرياضية الدكتور محمد أبو محمد

 نائب عميد كلية القانون نعيم العتومالدكتور 

 نائب عميد كلية الفنون الجميلة  وائل حّدادستاذ الدكتور األ

 نائب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب عبدالرؤوف البصولالدكتور 

 نائب عميد كلية اآلثار واالنثروبولوجيا أحمد الشرمانالدكتور 

 نائب عميد كلية اإلعالم عزام عنانزةالدكتور 

 نائب عميد كلية السياحة والفنادق المخادمةالدكتور أحمد 

 نائب عميد كلية الطب عابدين عبداهللالدكتور زين الاألستاذ 

 نائب عميد كلية الصيدلة أسامة أبو الربالدكتور 

 نائب عميد كلية الصيدلة عالء الجباليالدكتور 

 والدراسات العليانائب عميد البحث العلمي  فيصل الخطيباألستاذ الدكتور 

 نائب عميد شؤون الطلبة العالونةالدكتور محمد 

 نائب مدير مركز اللغات  و دلوبأالدكتور أحمد 

 نائب مديرة مركز األميرة بسمة للدراسات األردنية الدكتورة ربى العكش 

 نائب مدير دائرة العالقات والمشاريع الدولية الدكتور محمد الزبيدي

 نائب مدير مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية عالء القضاهالدكتور 

 

  ءمساعدو العمدا

 مساعد عميد كلية العلوم لشؤون ضبط الجودة  سناء عودات ةالدكتور

 ضبط الجودةمساعد عميد كلية اآلداب لشؤون  رائدة الرمضان ةالدكتور

  االقتصاد والعلوم اإلداريةمساعد عميد كلية  سيف عثامنة الدكتور

 لضبط الجودة مساعد عميد كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية فارس مطالقة الدكتور

 الطلبةمساعد عميد كلية التربية ومساعد العميد لشؤون  وصال العمري ةالدكتور

 لشؤون ضبط الجوده مساعد عميد كلية التربية عالء المخزوميالدكتور 

 مساعد عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  عامر العتوم الدكتور األستاذ 

 ضبط الجودةة الشريعة والدراسات اإلسالمية لشؤون ميد كليمساعد ع أسماء بني يونس ةالدكتور

 مساعد عميد كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية  نذير الشرايريالدكتور 

  مساعد عميد كلية  التربية الرياضية سمير قاسمالدكتور 

 مساعد عميد كلية  التربية الرياضية لشؤون ضبط الجودة  نهاد مخادمة ةالدكتور

 مساعد عميد كلية القانون  عدنان العمرور الدكت

 يزن الشبولالدكتور 
لشؤون ضبط  كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوبمساعد عميد 

 الجودة



 س

 

 مساعد عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب  أحمد كليبالدكتور 

 بط الجودةون ضلشؤ والفنادقمساعد عميد كلية السياحة  ة أريج العوداتالدكتور

 محمد الزعبيالدكتور 
التدريب السريري والعلوم الطبية مساعد عميد كلية الطب لشؤون 

 السريرية

 نسرين بطاينة ةالدكتور
لشؤون االعتماد وضمان الجودة والعلوم الطبية مساعد عميد كلية الطب 

 األساسية

 د وضبط الجودةلشؤون االعتما مساعد عميد كلية الصيدلة غيث الطعانيالدكتور 

 مساعد عميد كلية الصيدلة لشؤون الطلبة الدكتورة حنين عماوي

 مساعد مديرة مركز اللغات الدكتورة هالة الحمد

 
 رؤساء األقسام األكاديمية

 كلية العلوم 

 رئيس قسم الكيمياء أيمن حمودهالدكتور األستاذ 

 رئيس قسم الفيزياء عبدالفتاح لحلوحالدكتور األستاذ 

 رئيس قسم العلوم الحياتية  وسام الخطيبتور دكال

 رئيس قسم اإلحصاء  محمد القادريالدكتور 

 رئيس قسم الرياضيات محمد الجملالدكتور 

 رئيس قسم علوم األرض والبيئة محمود التميميالدكتور 

 العلميةرئيس قسم المساقات الخدمية  رياض عبابنه  الدكتور 

 

 كلية اآلداب

 رئيس قسم اللغة العربية وآدابها عبدالقادر بني بكرر كتوالداألستاذ 

 رئيس قسم العلوم السياسية نظام بركاتاألستاذ الدكتور 

 رئيس قسم اللغة اإلنجليزية وآدابها حسين عبيداتالدكتور 

 رئيس قسم اللغات الحديثة بتول المحيسن ةالدكتور

 والخدمة االجتماعية عرئيس قسم علم االجتما عبدالباسط العزام الدكتور 

 رئيس قسم التاريخ محمد المزاودةالدكتور 

 رئيس قسم الجغرافيا نوح الصبابحةالدكتورة 

 رئيس قسم الترجمة إبراهيم درويشالدكتور 

 رئيس قسم اللغات السامية والشرقية النصيراتالدكتور محمد 

 

 كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية 

 قسم االقتصاد يسرئ أنور القرعانالدكتور 

 رئيس قسم المحاسبة محمد عزامالدكتور 

 رئيس قسم اإلدارة العامة  تمارا اليعقوبالدكتور 

 رئيس قسم العلوم المالية والمصرفية  درادكة هديمة الدكتور

 رئيس قسم إدارة األعمال  ماجد العزامالدكتور 



 ع

 

 رئيس قسم التسويق  خالد هيالتالدكتور 

 رئيس قسم المال واألعمال الواكدأحمد  الدكتور 
 

 كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية 

 رئيس قسم هندسة القوى الكهربائية أشرف ردايدةالدكتور 

 االلكترونياترئيس قسم هندسة  زيد البطاينةالدكتور 

 رئيس قسم هندسة الحاسوب يزن العيسىالدكتور 

 االترئيس قسم هندسة االتص شريف عبدالرزاقالدكتور 

 رئيس قسم هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيوية عصام أبو قاسميةالدكتور 

  رئيس قسم الهندسة المدنية مظهر طعامنةالدكتور 

 قسم الهندسة الصناعيةرئيس  غازي مقابلةالدكتور 

رئيس قسم هندسة العمارة زيد الديكالدكتور 

 

 كلية التربية 

 رئيس قسم علم النفس اإلرشادي والتربوي    و غزالمعاوية أبالدكتور األستاذ 

 رئيس قسم اإلدارة وأصول التربية   أحمد رضوان الدكتور

 رئيس قسم المناهج وطرق التدريس    عماد السعديالدكتور 
 

 

 كلية الشريعة والدراسات االسالمية 

 رئيس قسم الدراسات اإلسالمية إبراهيم الخالديالدكتور 

 رئيس قسم أصول الدين رمانالش خالدالدكتور 

 رئيس قسم الفقه وأصوله عبدالمهدي العجلونيالدكتور 

 االقتصاد والمصارف اإلسالميةرئيس قسم  ميساء ملحم ةالدكتور

   
 كلية التربية الرياضية

 رئيس قسم التربية البدنية     أحمد عكورالدكتور األستاذ 

 اضة    علوم الريرئيس قسم  أحمد بطاينةالدكتور األستاذ 
  

 

 كلية القانون 

 رئيس قسم القانون الخاص      مها خصاونة ةالدكتور

 رئيس قسم القانون العام      نسرين عدوانالدكتورة 

 
 

  



 ف

 

 كلية الفنون الجميلة 

 رئيس قسم الموسيقا          نضال عبيداتالدكتور 

 رئيس قسم التصميم         بسام الردايدةالدكتور 

 رئيس قسم الفنون التشكيلية           دكتور قاسم الشقرانلا

 رئيس قسم الدراما           بالل ذياباتالدكتور 

 
 

 كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب 

 رئيس قسم علم الحاسوب       معاوية الشناقالدكتور 

 رئيس قسم نظم المعلومات  رامي ملكاويالدكتور 

 BIT ل عماتكنولوجيا معلومات األرئيس قسم  بو عطابالل أالدكتور 

 
  

 كلية اآلثار واالنثربولوجيا 

 رئيس قسم النقوش            األستاذ الدكتور هاني هياجنة

 نثربولوجيا         رئيس قسم األ أحمد أبو دلوالدكتور 

 رئيس قسم اآلثار           ماهر طربوشالدكتور 

 رئيس قسم صيانة المصادر التراثية وإدارتها            سحر الخصاونةالدكتور 

 رئيس قسم المساقات الخدمية اإلنسانية الدكتور معن عموش 

 
 

 كلية اإلعالم 

 والتلفزيون        ةرئيس قسم اإلذاع خلف طاهاتالدكتور 

 رئيس قسم العالقات العامه واإلعالن         خلف الحّمادالدكتور 

 فة       رئيس قسم الصحا 

 

 كلية السياحة والفنادق

 رئيس قسم السياحة والسفر           سعد السعدالدكتور 

 رئيس قسم اإلدارة الفندقية حكم شطناويالدكتور 

 

 كلية الطب

 السريريةرئيس قسم العلوم الطبية  الدكتور ياسر رشدان

 رئيس قسم العلوم الطبية األساسية الدكتور وليد المومني

 

 لةالصيدكلية 

 رئيس قسم العلوم الصيدالنية  محمد عبيدالدكتور 

 رئيس قسم الممارسة الصيدالنية محمد نصيرالدكتور 

 
 

  



 ص

 

 رؤساء تحرير المجالت 

 للغات الحديثةاألردنية مجلة الرئيس تحرير  فواز عبدالحقاألستاذ الدكتور 

 لفيزياءنية لردألمجلة االرئيس تحرير  إبراهيم أبو الجرايشاألستاذ الدكتور 

 لكيمياءاألردنية لمجلة الرئيس تحرير  أيمن حمودة األستاذ الدكتور

 لرياضيات واإلحصاءاألردنية لمجلة الرئيس تحرير  عبداهلل الجراحاألستاذ الدكتور 

 لعلوم التربويةاألردنية لمجلة الرئيس تحرير  الدكتورة شادية التلاألستاذ 

 لفنوناألردنية لمجلة الرئيس تحرير  ةمحمد غوانماألستاذ الدكتور 
 

 

 ورؤساء أقسام إداريةومشرفي برامج علمية مدراء كراٍس 

 كلية اآلداب /مدير كرسي عرار  نبيل حّداداألستاذ الدكتور 

 كلية العلوم /مدير متحف التاريخ الطبيعي رافع شناقالدكتور األستاذ 

 أ.د. عبدالناصر أبو البصل
كلية الشريعة  /قتصاد اإلسالميداهلل كامل لإلالشيخ صالح عبمدير 

 والدراسات اإلسالمية

 كلية التربية /مشرف برنامج التربية العملية هادي طوالبةالدكتور 

 أمين عام متحف التراث األردني/ كلية اآلثار واألنثربولوجيا الدكتور حسين الصبابحة 

 عالمة اإلكلي /FMاليرموك  مدير إذاعة الدكتور زهير الطاهات 

 رئيس قسم التدريب والتطوير/ مركز االعتماد وضمان الجودة األستاذ الدكتور محمد رفاعي

 الجودة/ مركز االعتماد وضمان الجودةرئيس قسم  الدكتور رأفت الشرمان

 رئيس قسم االعتماد/ مركز االعتماد وضمان الجودة الدكتور محمد زيتون

 كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية /يةالمإلسامدير كرسي باهانج للدراسات  

 مشرف برنامج القرآن الكريم 
 

 مديرو المراكز 

  االعتماد وضمان الجودةمدير مركز  عبداهلل خطايبةالدكتور األستاذ 

 مركز التعّلم اإللكتروني ومصادر التعليم المفتوحةمدير  سامر سمارهالدكتور األستاذ 

 اللغات مركز مدير  صّياح العكش الدكتور

 مدير مركز دراسات الالجئين والنازحين والهجرة القسرية  أنس الصبح الدكتور

 مدير مركز الملكة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمع هشام المساعيدالدكتور 

 مركز األميرة بسمة لدراسات المرأة األردنية ةمدير آمنه خصاونه هالدكتور

  واالبتكارمركز الريادة مدير  محمود مستريحيالدكتور 

 مدير مركز الحاسب والمعلومات  أسحق مطالقه المهندس

 مدير مركز األمير فيصل لتكنولوجيا المعلومات  المهندس يحيى الكساسبة

 مدير مركز التميز للخدمات المكتبية  السيد عوض عثامنة

 

  



 ق

 

 مديرو الدوائر 

 الموارد البشرية دائرةمدير  األستاذ الدكتور عبدالحليم الشياب

 مدير دائرة الشؤون القانونية الفي درادكةالدكتور األستاذ 

 مدير المدرسة النموذجية علي العمريالدكتور 

 مدير دائرة مكتبة الحسين بن طالل عمر الغولالدكتور 

 مدير دائرة العالقات والمشاريع الدولية موفق العتومالدكتور 

 عمادة شؤون الطلبة/ مدير دائرة الخدمات الطالبية بني مرعي السيد عمر هالل

 عمادة شؤون الطلبة/ مدير دائرة النشاط الثقافي والفني خليل الكوفحيالسيد 

 عمادة شؤون الطلبة/ مدير دائرة الرعاية الطالبية مروان طيفورالسيد 

 الرياضيعمادة شؤون الطلبة/ مدير دائرة النشاط  السيد حسن العمري

 والتدقيق الداخليالرقابة  وحدةمدير  محمود عبدالعالالسيد 

  مدير دائرة رئاسة الجامعة الدكتور مشهور الحمادنة

 مدير دائرة التنمية والتخطيط السيد أنور السعد

 مدير دائرة القبول والتسجيل خالد الحراحشةالسيد 

 الماليةمدير الدائرة  السيد عبدالباسط الحموري

 مدير دائرة العالقات العامة واإلعالم ينيالسيد مخلص العب

 مدير الدائرة الهندسية نعيم خصاونةالمهندس 

 مدير صندوق االستثمار لجامعة اليرموك السيد وليد حاللشة

 مدير دائرة األمن الجامعي مصطفى الشيابالسيد 

 العامةمدير دائرة الخدمات  السيد خليل ارشيدات

 اللوازمالمشتريات وة مدير دائر عمر محافظةالسيد 

 مدير دائرة االنتاج والصيانة والتدريب المهندس خالد العالونة

 مدير دائرة أمانة سر المجالس واللجان السيدة عـُال شاكر

 

 نواب المدراء 

 نائب مدير مركز اللغات الدكتور أحمد أبو دلو

 ة القسريةالالجئين والنازحين والهجرنائب مدير مركز  الدكتور عالء القضاة

 نائب مدير دائرة العالقات والمشاريع الدولية الدكتور محمد الزبيدي

 مركز األميرة بسمة لدراسات المرأة األردنية ةمديرنائب  الدكتورة ربى العكش 

 األردنية وخدمة المجتمعة رانيا للدراسات كنائب مدير مركز المل السيد مشهور الزعبي

 ة رانيا للدراسات األردنية وخدمة المجتمعكلملر مركز انائب مدي محمد السعودالسيد 

 مركز األميرة بسمة لدراسات المرأة األردنية ةمديرنائب  السيد عماد الدين طوالبة

 

  



 ر
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 سطور في اليرموك جامعة
 

  موقع الجامعة 

علىمساحة،معنالعاصمةعمان(ك90ردنيةالهاشميةوعلىبعد)ربدفيشمالالمملكةاألإتقعجامعةاليرموكفيمدينة

إلىمساحاتأرضأخرىتابعةللجامعةفيمدينةاربدوفيةفيالموقعالحاليواألرضالجنوبيةهذاباإلضاف2م685000تقدربـ

وهيثانيجامعةأردنيةمنبينالجامعاتالرسمية.،2م139264ـأماكنأخرىمنالمملكةتقدرب

 

 ةنشأتها ووحداتها التنظيمي

الملكيةالساميةبتاريخ بتأسيسجامعةاليرموكحيثاستقبلت1975الرابعوالعشرينمنحزيرانعامصدرتاإلرادة

فيحرمجامعيمحدود،وطالبةا(طالًب640وعددهم)1977-1976جامعةاليرموكالدفعةاألولىمنالطلبةفيبدايةالعامالجامعي

ومواآلداب.وبدأتبكليةواحدةهيكليةالعلامؤقًتااعتبرحينهاحرًم،فيمدينةاربد

،وحجراألساسللجامعة،حيثشكلت"كليةالعلومواآلداب"النواة1976بدأتجامعةاليرموكمسيرتهاالتعليميةفيعام

ليزيةوالعلوماإلنسانيةوكانتدوائراللغةالعربيةواللغةاإلنج،وضمتتخصصاتفيالعلومواآلدابواالقتصادوالعلوماإلدارية

حتى،اوكيًفاكًم،امضطرًداونمًواوقدشهدتالجامعةمنذإنشائهاتطوًر،1980اةكليةاآلدابالتيتأسستعامواإلجتماعيةنو

،الباتأعدادالطالبوالط،وتكاملها،تعددوتنوعالتخصصاتالعلميةواإلنسانية:أصبحتمنأبرزجامعاتالمملكةمنكافةالنواحي

كفاءةالخريجين.،البحثالعلمي،الهيئةالتدريسّية

مطلع في تّم فقد األردنيين وغير األردنيين العامة الثانوية لخريجي الجامعية الدراسة فرصة إتاحة أجل ومن

فيالجامعة.المطروحةالتخصصاتإنشاءالبرنامجالموازيالستيعابالطلبةفيجميع1998-1997عام

وقدنجحتالجامعةبإضافةنطاقواسعمنالبرامجالدراسّيةالجديدةوالتخصصاتالتيتلبياحتياجاتومتطلباتسوق

حيثتّمتطويرعددكبيرمناألقساماألكاديميةلتصبحكليات:،وطموحاتالمجتمعباستمرار،العمل

.1981عامكليةاالقتصادوالعلوماإلدارية •

 .1984كليةالحجاويللهندسةالتكنولوجيةعام •

 .2003/2004منالعامالجامعياوالذيتمتحويلهإلىكليةاآلثارواألنثروبولوجيااعتباًر1984معهداآلثارعام •

 .1988/1989كليةالتربيةعام •

 .1990كليةالشريعةوالدراساتاإلسالميةعام •

 .1993الرياضيةعامكليةالتربية •

 .1999كليةالقانونعام •

 .2001/2002كليةالفنونالجميلةعام •

 .2002/2003كليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوبعام •

 .2008كليةاإلعالمعام •

 .2011/2012كليةالسياحةوالفنادقفيالعامالجامعي •

 .2012/2013كليةالطبفيالعامالجامعي •

 .2013/2014فيالعامالجامعيكليةالصيدلة •

  



 

2 



تستمراليرموكبالتطوراألفقيوالعموديإلىهذااليومحيثتّماستحداثبرامجوأقسامجديدةمؤخًرامنأبرزها:إنشاءو

قسم"اقتصادالمالواألعمال"و(،2013قسم"الهندسةالصناعّية"وقسم"هندسةالعمارة"بكليةالحجاويللهندسةالتكنولوجية)

(،وقسم"هندسةالبرمجيات"وقسم"الشبكاتوأمنالمعلومات"بكليةتكنولوجياالمعلومات2016ية)العلوماإلداربكليةاالقتصادو

الحاسوب) بالمعارفوالمهاراتوالقدراتالتيتدعمهمفيتخصصاتهم2016وعلوم الطلبة منالجامعةوراءتزويد وسعًيا .)

فيالخططالدراسيةالمقرةمؤخًراواستحداثاألقسام"المساقاتالخدميةيةواختياريةالجامعيةالمختلفةفقدتمتوفيرمقرراتإجبار

لجامعةالعاليالتعليممجلس،ووافقعلىالتوالياآلثارواألنثروبولوجيااإلنسانية"و"المساقاتالخدميةالعلمية"بكليةاآلدابوكلية

جديدةبرامجوثالثةالسيبراني،األمن:البكالوريوسلدرجةهامننذكرة،ديدالجاألكاديميةالبرامجمنعدداستحداثعلىاليرموك

وهياللغوي،االتصالمهارةعلىتركز يساعدمماألمانية،-إنجليزيةولغةإسبانية،-إنجليزيةلغةفرنسية،-إنجليزيةلغة:

لهمعملفرصإيجادعلىالخريجين المعلوماتوتقنيةوالريادة،القيادة:منهانذكرتيرالماجسبرامجمنعدداستحداثتّمكما.

والذكاء،(العلومبكليةوالبيئةاألرضوعلوماآلدابكليةفيالجغرافياقسميبينمشتركبرنامجوهو)الجيولوجية-الجغرافية

المخرجاتومعالتعليمخططمعللتماشيالدراسيةالبرامجلجميعالدراسيةالخططالماضيةالسنواتخاللُطورتكما.االصطناعي

أرفعوفقالعلميةالبحوثإنجازعلىقادروالعملية،النظريةبالمهاراتيتمتعخريجببناءتهتموالتيوالتقويم،للقياسالقابلةالتعليمية

.العالميةالمعايير

عمادتينهماعمادةالبحثالعلميتضم(قسًماأكاديمًيا،كما65(خمسةعشركليةويبلغعدداألقسامفيها)15تضمالجامعة)

محطةالعلومالبحريةوعلميةوبحثية،كراٍسستة(6)و،ةكزعلميامرسبعة(7والدراساتالعليا،وعمادةشؤونالطلبة،إضافةإلى)

األردنية، باالشتراكمعالجامعة إداريةواحدة،وفيالعقبة متاحف14)ووحدة وثالثة إدارية، دائرة ردني،األلتراثمتحفا:(

مدرسةنموذجيةألبناءالعاملينوصندوقاستثمارجامعةاليرموك،باإلضافةإلىومتحفالتاريخالطبيعي،ومتحفالمسكوكات،

فيالجامعة،ومركزصحيبالتعاونمعوزارةالصحة.

اإلدارييناملينالع(من1426(منأعضاءهيئةالتدريسمنمختلفالرتبوالتخصصات،و)1101يعملفيالجامعة)

.والفنيينوالمستخدمين

 

 

 الرؤية:

الريادةوالتميزفيمجاالتالتعليموالبحثالعلميبمايسهمفيخدمةالمجتمعلتصبحجامعةاليرموكفيطليعةالجامعات

.اوعالمًياوأنتحتلمكانةمرموقةإقليمًي،األردنية

 

 

 الرسالة:

،وإنتاجبحثعلميإبداعييخدمالمجتمع،عرفةمنخاللتقديمتعليممميزحقولالعلموالمالعلميةفيمختلفإعدادالكفاءات

واالستجابةلمتطلباتالمجتمع،ويسهمفيبناءاقتصادالمعرفةمنخاللإيجادبيئةجامعيةمحفزةلإلبداعوحريةالفكروالتعبير

والتطورالعلمي.
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 :ستراتيجيةاألهداف اإل

:التاليةستراتيجيةلجامعةورسالتهاتمتحديدالغاياتاإليةالرؤاتحقيًق

وربطمخرجاتهباحتياجات،اإلرتقاءبالبحثالعلميفيالجامعةنحوالمعاييرالعالميةعبرتوفيرمتطلباتهالمادّيةوالفنّية .1

 معالتركيزعلىاحتياجاتالمجتمعالمحلي.،التنميةالوطنّية

والمساهمة،ويمتلكالخصائصإلنتاجالمعرفةوالمنافسةفيسوقالعمل،اوتطبيقًيامؤهلعلمًي،يةإعدادخريجذيجودةعال .2

 .الفّعالةفيتنميةالمجتمع

خبراتمنأجلتحقيققيمالعالمّيةفيمسيرةوتبادلال،تعميقالعالقاتالخارجّيةمعالجامعاتوالمراكزالعلمّيةالعالمّية .3

 قبلّية.الجامعةورؤيتهاالمست

واعتمادمعايير،تطويرالجهازاإلداريفيالجامعةلتحقيقرؤيتهامنخاللالتوسعفيالالمركزيةوتفويضالصالحيات .4

 .موضوعيةفياختيارالمواقعالقياديةتعتمدعلىالتنافسّيةوالشفافّيةوالُمساءلة

وتحقيقاالستقاللالمالي،ستراتيجيةدوارهاوفقخططهااإلتعزيزالموقفالماليللجامعةلتكونقادرةعلىأداءوظائفهاوأ .5

 واإلداريالكاملالذييسمحبتحقيقالتميزواإلبداعفيمخرجاتها.

 رفعمستوىالشراكةالمستدامةبينالجامعةومؤسساتالمجتمعالمحليلضمانوصولرسالةالتعليمالجامعيالمجتمعي. .6

،ويمتلكالمهاراتالتطبيقية،ومنتجافيالمجتمعفاعاًلانيواالنتماءليكونعضًوإعدادطالبجامعييتمتعبالحسالوط .7

 بمايكفلجاهزيتهلسوقالعمل.،ومهاراتاالتصالوالمهاراتالكتابيةوالشفوية،والعلومالمعرفية

وحاجاتالسوقالمحلي،فهاوبمايتناسبمعرسالةالجامعةوأهدا،استكمالتطويرالجامعةباتجاهمفهومالجامعةالشاملة .8

 ومتطلباتالتنميةالمستدامة.،واإلقليميوالعالمي

واالهتمامبجودةالبحث،ورفعمستوىمخرجاتهالتلبيةاحتياجاتالمجتمعالمحلي،الوصولإلىالتميزفيالعمليةالتعليمية .9

 .والتميزبمستوىالدقةوالشفافيةفياألعمالاإلدارية،العلميفيالجامعة

ويرالكادريناألكاديميواإلداريفيالجامعةوتأهيلهماعبرتوفيرحاجاتهمامنالتعليموالتدريبالمستمرين؛لتحقيقتط .10

إذإنالعنصرالبشريهواألساسفيالتنميةوالتطوير.،رؤيةالجامعةوأهدافهافيظلمتغيراتالبيئةالداخليةوالخارجية

 

 القيم والمبادئ:

اعيواألخالقي:تسعىجامعةاليرموكإلىتحقيقأعلىمستوياتااللتزاماإلجتماعيواألخالقيبمايتماشىجتمااللتزاماإل .1

.والمثلاإلنسانيةالعليا،والعاداتوالتقاليدالعربيةاألصيلة،معتعاليمالديناإلسالميالحنيف

صادقلطلبتهاوالعاملينفيهاعنطريقتعزيزالوطنيالاالنتماءاالنتماء:تسعىالجامعةجاهدةإلىتحقيقأعلىمستويات .2

.ووضعالمصلحةالعامةفوقكلالمصالحالشخصية،الروحالوطنية

وتسعىإلىالتفاعلاإليجابيمع،الرؤيةالعالمية:تتبنىالجامعةرؤيةعالميةمنحيثالمبادئوالمعاييراإلنسانيةالعالمية .3

 .جميعالجامعاتوالمراكزالبحثيةالعالميةالمتميزةتعاونمعأبوابالوفتح،جميعالثقافات

وتوسيعرقعةالتخصصاتواالهتمامات،الشمولية:تسعىالجامعةإلىتحقيقالشموليةفيتكاملأشكالالمعرفةالمختلفة .4

.البحثيةالتيتركزعليها

إلىتطويرالعمليةالتعليميةوالبحثالعلميوخدمةاعيةدائًمسا،الجودة:تلتزمالجامعةبمعاييرتربويةرفيعةالمستوى .5

.المجتمعوفقأرفعمستوياتالجودةوالنوعية

مكافأةاألداءالمتميزوالمساءلة:تؤمنالجامعةبأنالسلوكاإليجابيوالتميزألعضاءأسرةالجامعةجميعهاالبدأنُيدعم .6

،فإنالجامعةسوفتفعلنظاممساءلةللعاملين،وبالقدرنفسه،ملينفيهاتميزللعامنخاللخططالجامعةلمكافأةاألداءالم

.القياداتاألكاديميةواإلداريةاوخصوًص
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وتؤكداهتمامهابقيمالعدلوالنزاهةوالحرية،الشفافيةوالحريةاألكاديمية:تشجعالجامعةاالنفتاحوالتفاعلمعاآلخرين .7

.األكاديمية

ويتحققذلكمن،أنتشاركأطرافالجامعةجميعهافيعمليةصنعالقرارواتخاذهعةبضرورةؤمنالجامالالمركزية:ت .8

وتدعمالجامعةالتوجهنحومزيدمن،خاللتدعيمالقراراتعلىمستوياتاألقساموالكلياتوالوحداتاإلداريةوالطلبة

.الالمركزيةفيصنعالقرارواتخاذه

حققإالمنخاللتعديلالممارساتالجامعيةالستيعابتطوراتأنالتقدمالملموساليتالمستمر:تؤمنالجامعةبالتعلم .9

  العلموالتكنولوجياالحديثةوتطبيقاتهافيمجاالتالتدريسوالبحثالعلمي.
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البكالوريوس درجة منح تعليمات  

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

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

 

التعليمات)تعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموك(لسنة: 1المادة  منالعام،2008تسمىهذه ابتداًء ويعملبها

.2008/2009يالجامع

مسجلينللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيكلياتالجامعةالواردةعلىالطلبةالمنتظمينالتسريأحكامهذهالتعليمات: 2المادة 

 (منهذهالتعليمات.3فيالمادة)

بناًءعلىتنسيب،يقرمجلسالعمداءالخطةالدراسيةالتيتؤديإلىالحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيالكلياتالتالية:3المادة 

مختصة:تراحاتمنمجالساألقساماألكاديميةالمنمجالسالكلياتواق

كليــةالعلــــــوم. .1

 كليــةاآلداب. .2

 كليةاالقتصادوالعلوماإلدارية. .3

 كليةالتربية. .4

 كليةالحجاويللهندسةالتكنولوجية. .5

 كليةالشريعةوالدراساتاإلسالمية. .6

 كليةالتربيةالرياضية. .7

 كليةالقانون. .8

 كليةالفنونالجميلة. .9

 ثارواالنثروبولوجيا.اآلكلية .10

 كليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب. .11

 كليةاإلعــالم. .12

كليةالسياحةوالفنادق .13

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

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

 

يلي::الحداألدنىللساعاتالمعتمدةالمطلوبةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيالجامعةهوكما4المادة 

 الساعات المعتمدة الكلية الرقم

(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)

(ساعةمعتمدة132)كليةاإلعــالم.12

(ساعةمعتمدة132)كليةالسياحةوالفنادق.13

(ساعةمعتمدة257)كليةالطب.14

(ساعةمعتمدة165)كليةالصيدلة.15
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 الخطـــــــة الدراسيـــة
 

تشملالخطةالدراسيةفيكلتخصصتمنحفيهدرجةالبكالوريوسالمتطلباتالتالية::  5المادة 

ل:(ساعةمعتمدةوتشم27وتخصصلها)أ.  متطلبات الجامعة: 

. متطلبات إجبارية:1

(ساعةمعتمدةموزعةكالتالي:12يدرسهاجميعطلبةالجامعةويخصصلها)

 عد الساعات اسم المساق رمز ورقم المساق

AL 101 ساعات3لغةعربية 

EI 101 ساعات3مهاراتاللغةاإلنجليزية 

PS 102 ساعات3التربيةالوطنية

MILT100* ساعات3ريةعلومعسك

EL 099      استدراكيإستدراكي-مهاراتلغةانجليزية

COMP 099**    استدراكيإستدراكي-مهاراتحاسوب

AL 099 استدراكياستدراكي-لغةعربية 
 

. متطلبات اختيارية: 2

يجوزللطالبتسجيلأيمساقة،وال(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالي15ويخصصلها)

. منمتطلباتالجامعةاالختياريةيطرحفيكليته

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

 ضم المساقات التالية:تاإلنسانية و المساقات: والأ

رمز المساق 

 ورقمه
 اسم المساق

عدد 

 الساعات
 الحالــــة

Hum 101 الطلبةباستثناءطلبةكليةاإلعالملجميع3الثقافةاإلعالمية

Hum 102 لجميعالطلبة3المواطنةواالنتماء 

Hum 103 لجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةالشريعةوالدراساتاإلسالمية3اإلسالمفكروحضارة 

Hum 104 لجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةالفنونالجميلة3كالفنوالسلو 

Hum 105 لجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةاآلثارواالنثروبولوجيا3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

Hum 106 لجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةاآلثارواالنثروبولوجيا3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

Hum 107 القانونلجميعالطلبةباستثناءطلبةكلية3حقوقاإلنسان 

Hum 108 لجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةالتربية3مهاراتالتفكير 

Hum 109 لجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةالشريعةوالدراساتاإلسالمية3النظماإلسالمية 

 

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

ا بأنه متطلب إجباري كلية للكليات اإلنسانية. علًم SCI 108)سابًقا( في الخطط الجديدة   100ن ترميز مساق مهارات حاسوب ن.ح سيكو ** 

 .2016/2017اعتبارا من الفصل األول 

 AL101وعاتحسبنتائجهم(مجم3تحديدمستوىالطلبةغيرالعربباللغةالعربيةويصنفالطلبةإلى)يقوممركزاللغاتبعقدامتحان

 .1/1/1995(تاريخ1/95،قرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم)94/1995فياالمتحان.ويعملبهذاالقراراعتباًرامنالفصلالثاني
 A100 MILTالمساقيحسبضمنالساعاالعلومالعسكريةوالمواطنة ،بنظامالعالماتتالمعتمدةالمقررةللتخرج،وتعطىنتائجهذا

التراكميتو المعدل حساب في نتائجه )دخل 2019لطلبة رقم جلسته في عمداء مجلس )قرار بعد فما تاريخ39/2019(

 ،ويعفىمندراسته:(13/10/2019

الكلياتالعسكريةالملكية،ومدرسةالمرشحينالعسكرية،مديريةالخدماتالطبية،عسكريةاألردنية)جامعةمؤته،خريجوالكلياتال .1

األمنيةوالكلياتالعسكريةالكلية منكلياتأخرىفياألجهزة يعادلها أوما األميرفيصل( كلية الملكي، الفنيةلسالحالصيانة

نسنةواحدة.األجنبية،شريطةأنالتقلخدمتهع

 علىدوراتالصفالتأسيسيةودوراتالوكالءالتأسيسيةبالنسبةللرتباألخرى.الضباطالحاصلين .2

علىاعتماددائرةالتعليمالجامعيالتابعةلهذهالمديريةإلثباتأنالطالبالمعنيتنطبقعليهشروطاإلعفاء.الموافقة .3

عنمساقالعلوممساًقابدياًل HIST(434)روالمعاص"تاريخاألردنالحديثويجوزللطلبةغيراألردنيينأنيدرسوامساق .4

(تاريخ1/92االمساقفيحسابمعدالتالطالب،قرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم)العسكرية،وفيهذهالحالةتدخلعالمةهذ

 .5/1/1992ويعملبهاعتباًرامن5/1/1992
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رمز المساق 

 ورقمه
 اسم المساق

عدد 

 الساعات
 الحالــــة

Hum 110 والفنادقلجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةالسياحة3نالثقافةالسياحيةوالفندقيةفياألرد

Hum111 لجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةاآلداب3تاريخالقدس

Hum112 لجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةاآلداب3ردنمقدمةفيجغرافيةاأل

Hum113  ليةالتربيةوكليةالشريعةلجميعالطلبةباستثناءطلبةك3سالميالفكرالتربوياإل

Hum114  لجميعالطلبة3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

 

ضم المساقات التالية:تو المساقات العلميةثانًيا:   

رمز المساق 

 ورقمه
 اسم المساق

عدد 

 الساعات
 الحالــــة

Sci 101 الطلبةباستثناءطلبةكليةالعلوملجميع 3 البيئةوالصحةالعامة  

Sci 102 لجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةتكنولوجياالمعلومات 3 تكنولوجياالمعلوماتوخدمةالمجتمع

 وعلومالحاسوب

Sci 103 لجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةالتربيةالرياضية 3 اللياقةالبدنيةللجميع 

Sci 104 التواصلالفَعالمهارات لتربيةلجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةا 3   

Sci 105 لجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةالحجاويللهندسة 3 الطاقةالمتجددة

 التكنولوجية

Sci 106 لجميعالطلبةباستثناءطلبةكليةاالقتصادوالعلوم 3 اإلدارةوتنميةالمجتمع

 اإلدارية

Sci 107 العلميالبحث  لجميعالطلبة 3 

(.17/10/2016بتاريخ40/2016ءرقمدلتبقرارمجلسالعمدا)ُع

المتحانالتقدم2009/2010أمافيمايتعلقبامتحاناتالمستوى،يتوجبعلىكافةالطلبةالمستجديناعتباًرامنبدايةالفصلاألول

العربية اللغة في ،المستوى هذه من أي في النجاح في اخفق الذي الطالب وعلى والحاسوب اإلنجليزية االمتحاناتاللغة

دراسية099راكي)استد مادة أنيتقدم،(وأنيسجلها يسمحللطالبالذياخفقفياالمتحاناتبعددراسةالمادةوالرسوبفيها

.المتحانمستوىدونتسجيلهامادةدراسيةشريطةانينجحفياالمتحانخاللأولسنتينمنالدراسة

.(25/9/2017بتاريخ36/2017ممجلسالعمداءرقدلتبموجبقرار)ُع



وهذه( خارج خطته الدراسية099ا )ا استدراكًيقـًعلى أن يسجل الطالب الذي يخفق في النجاح في أي من هذه االمتحانات مسا

المساقاتهي:

El 099* )مهاراتلغةإنجليزية)استدراكي

Al 099* (1لغةعربية)استدراكي()

Comp 099* ارمه )استدراكي( حاسوب )ُعات رقم العمداء مجلس بقرار بتاريخ44/2014دلت

.(2014/2015اعتباًرامنالفصلالثاني10/11/2014



* مالحظة: على الطالب أن ينهي مساقات المهارات التالية، المطلوبة منه، في أول سنتين من بدء التحاقه بالدراسة في الجامعة 

 وهي:

El 099استدراكي.إنجليزية/مهاراتلغة

Al 099.مهاراتلغةعربية/استدراكي

Comp 099اعتباًرا10/11/2014بتاريخ44/2014دلتبقرارمجلسالعمداءرقم)ُعمهاراتالحاسوب/استدراكي

.(2014/2015منالفصلالثاني
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 كما قرر المجلس:

  ، إكمالها من مواد المساقات االختيارية.لذين لم يستكملوا المتطلبات الجامعية االختيارية( فما قبل والمحولين ا2015على طلبة )           

وفققرارمجلسالتعليمالعاليفيجلستهالثامنةالمنعقدةبتاريخ15/6/201بتاريخ25/2016دلتبقرارمجلسالعمداءرقمُع)

 (.6243قراررقم21/7/2014

 

 ب. متطلبات الكلية: 

علىتنسيبمجلسالكليةالمختصوتخصصلهاالساعاتالمعتمدةالتالية:سالعمداءبناًءمجلقرهاـُي

(ساعةمعتمدة21)أقسامكليةالعلوم.1

(ساعةمعتمدة21)أقسامكليةاآلداب.2

(ساعةمعتمدة24)والعلوماإلداريةأقسامكليةاالقتصاد.3

(ساعةمعتمدة18)كليةالتربيةامأقس.4

أقسامكليةالحجاويللهندسةالتكنولوجية.5 (ساعةمعتمدة24)

دة(ساعةمعتم24)أقسامكليةالشريعةوالدراساتاإلسالمية.6

مدة(ساعةمعت27)أقسامكليةالتربيةالرياضية.7

(ساعةمعتمدة27)أقسامكليةالقانون.8

مدةةمعت(ساع24)أقسامكليةالفنونالجميلة.9

(ساعةمعتمدة21)نثروبولوجياأقسامكليةاآلثارواأل.10

أقسامكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب.11 (ساعةمعتمدة22)

(ساعةمعتمدة24)أقسامكليةاإلعالم.12

معتمدةاعة(س21)أقسامكليةالسياحةوالفنادق.13

ساعةمعتمدة(39)كليةالطب.14

(ساعةمعتمدة32)كليةالصيدلة.15

 

 ج.  متطلبات القســم:

علىتنسيبمنمجالسالكلياتواقتراحمنمجالساألقساماألكاديميةوتخصصلهاالساعاتالمعتمدةقرهامجلسالعمداءبناًءـُي

أخرىاختياريةيحددهامجلسالكلية.التاليةموزعةعلىمساقاتإجباريةو

(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

انثروبولوجيأقسامكليةاآلثارواأل.10 (ساعةمعتمدة87)

أقسامكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب.11 (ساعةمعتمدة85)

(ساعةمعتمدة81)أقسامكليةاإلعالم.12

(ساعةمعتمدة87)أقسامكليةالسياحةوالفنادق.13

ساعةمعتمدة(191)كليةالطب.14

ساعةمعتمدة(106)كليةالصيدلة.15



وتشملمتطلباتاألقسامالمذكورةأعالهمتطلباتالتخصصالمنفردأومجموعمتطلباتالتخصصالرئيسيومتطلباتالتخصص

الفرعي.
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ب(.ويجوزلهأنسابقة)ناجح/راساليجوزللطالبأنيسجللمساقماإذالميكنقدسجلالمتطلبالسابقفيفصول-أ:6المادة

خذبعيناالعتبارألمعايسجللمساقومتطلبهالسابقمًعافيالفصلنفسهإذاتوقفتخرجهعلىتسجيلالمساقينمًعا

. عالهأ(6الفقرة)ب(منالمادة)

قوىهندسةال،هندسةالحاسوب،هندسةاالتصاالت،لكترونياتقسام)هندسةاإلأفمابعدفي2018اليجوزلطلبة-ب

ربائيةالكه الحيوية، الطبية والمعلوماتية النظم هندسة ، المدنية اإلإ–الهندسة البناء-نشاءدارة الهندسة،تكنولوجيا

.نهىالمتطلبالسابقبنجاحأالصناعية(كليةالحجاويلتسجيلالمساقالالحقمالميكنقد

 

 

الدراسيمدة الدراسة والعبء 

: (1)7ة الماد

ةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسهوكمايلي:ىلمدةالدراسأ.الحداألعل 

يمنحالطلبةفصلدراسيإضافيللحاالتالتالية:

(ساعةمعتمدةفأقل.21.إذابقيعلىتخرجه)1

%.60.إذالميتخرجلتدنيمعدلهالتراكميعن2

(.16/2/2015تاريخ7/2015)قرارمجلسالعمداءرقم



سنوات7يةالعلوممكلأقسا.1

سنوات7أقسامكليةاآلداب.2

والعلوماإلداريةأقسامكليةاالقتصاد.3 سنوات7

أقسامكليةالتربية.4 سنوات7

أقسامكليةالحجاويللهندسةالتكنولوجية.5 سنوات8

ميةأقسامكليةالشريعةوالدراساتاإلسال.6 سنوات7

أقسامكليةالتربيةالرياضية.7 سنوات7

أقسامكليةالقانون.8 سنوات7

أقسامكليةالفنونالجميلة.9 سنوات7

أقسامكليةاآلثارواألنثروبولوجيا.10 سنوات7

أقسامكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب.11 سنوات7

سنوات7اإلعالمأقسامكلية.12

سنوات7أقسامكليةالسياحةوالفنادق.13

سنوات8كليةالطب.14

سنوات8كليةالصيدلة.15



ب.السنةالدراسيةفصالندراسيانإجباريانمدةكلمنهماستةعشرأسبوًعاتشملفترةاالمتحانات،وفصلصيفياختياري

فترةاالمتحانات.مدتهثمانيةأسابيعتشمل

ةستةعشرأسبوًعاهيج.يجريتقويمالساعاتالمعتمدةلكلمساقعلىأساسأنالمحاضرةاألسبوعيةأوالندوةلمد

ساعةمعتمدةواحدة.أماساعاتالمختبراتوالتطبيقالعمليفيجريتقويمهالكلمساقعلىحدةعلىأنتحسبالساعة

بساعتيمختبرأوساعتينتطبيقيتينعلىاألقل.المعتمدةالواحدة

تهواستيعابهوالتسجيللعددمنالمساقاتمنضمند.يتحملالطالبمسؤوليةحملالعبءالدراسيالذييتناسبمعقدرا

اءأيمساقخطتهالدراسيةبحيثتتناسبمعقدراتهوتحصيلهاألكاديميفيالجامعة،ويقوممديرالقبولوالتسجيلبإلغ

 
وصعليهافيالمادةالمشارإليهاولميحققشروطالتخرجمفصوالمنالجامعةبموجبقرارلحداألعلىلمدةالدراسةالمنصيعتبرالطالبالذيأنهىا(1) 

.10/8/1986(تاريخ32لجنةمجلسالجامعةرقم)
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أليطالبيتجاوزعبئهالدراسيفيأيفصلدراسيعنالحدالمسموحبهوفقالتعليماتالمعمولبهافيالجامعة،

آخًذابعيناالعتبارمايلي:

يكونمعمراعاةالحداألعلىلمدةالدراسةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسالواردةفيالفقرة)أ(منهذهالمادةأ..1

للفصل(ساعة12الحداألدنىللساعاتالمعتمدةالتييدرسهاالطالبالمسجلللحصولعلىدرجةالبكالوريوس)

(ساعةمعتمدةبموافقةرئيس21(ساعة.ويجوزأنيصلالحداألعلىإلى)18الدراسيالواحدوالحداألعلى)

القسمبعدتوافرأحدالشرطينالتاليين:

(.80%أناليقلمعدلالطالبالتراكميعن)-

(ساعةمعتمدةفيالفصلالذيسيتخرجفيه.21بدراسة)أنيتوقفتخرجالطالبعلىالسماحله-

إلغراضفيعتبرالفصلالذييسبقهفصلالتخرج،خيرللطالبمخصصلتدريبالميدانياذاكانالفصلاأل-ب

.الدراسيوالمتطلبالسابقءالعب

تمرارفيدراسةعددمنالساعاتالمعتمدةيقل.يسمحللطالببالتسجيللعددمنالساعاتيقلعنالحداألدنى،أواالس2

،وعلىأنساعات معتمدة 3عن  على أن ال يقل العبء الدراسيعنالحداألدنىنتيجةالنسحابهمنبعضالمساقات

المادة.وزمدةدراسةالطاالتتجا )أ(منهذه لبللحصولعلىدرجةالبكالوريوسالحداألعلىالواردةفيالفقرة

.(30/6/2014تاريخ26/20149دلتبقرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم)ُع

لجميعمعتمدةة(ساع12على)الطالبفيالفصلالصيفياليزيدالحداألعلىللساعاتالمعتمدةالتيسجللهاأن.3

للطلبة.

أتّماوالخامسةيصنفالطلبةالمسجلونلنيلدرجةالبكالوريوسفيمستوىالسنةالثانيةأوالثالثةأوالرابعة.هـ ،إذا

الدراسية.ساعةمعتمدةعلىالتواليضمنخطته(141أو)(99(أو)66(أو)33الطالببنجاحدراسةمااليقلعن)

 

 المواظبـــــــــــــــــــــة

:8المادة 

مدرسالمساقبتسجيلالغيابوالحضورعلى ويقوم للطالبفيجميعالمساقاتالتيسجلفيها، تشترطالمواظبة أ.

اصة،ويسلمهاإلىرئيسالقسماألكاديميالذييعطىفيهالمساقفينهايةكلفصلدراسي،وتحفظإلىكشوفاتخ

يةالفصلالدراسيالذييليه.نها

(منمجموعالساعاتالمقررةلكلمساق.15%ب.اليسمحللطالببالتغيبعنأكثرمن)

ةلمساقدونعذرقهريأوعذرمرضي،فعلىمدرس(منمجموعالساعاتالمقرر15%ج.إذاغابالطالبأكثرمن)

(،35%الحقة.ويوضعلهالحداألدنىلعالمةالمساقوهو)المساقأنيحرمالطالبمنالتقدملجميعاالمتحاناتال

كنقدأنسحبمنذلكالمساقخاللالمدةالمنصوصعليهافيالفقرةوتدخلهذهالنتيجةفيحسابمعدالته،مالمي

(منهذهالتعليمات.13نالمادة))ب(م

ساقماوكانهذاالغياببعذرقهرييقبلهعميد(منمجموعالساعاتالمقررةلم15%.إذاغابالطالبأكثرمن)1د.

ميإليهاالطالبأوبعذرمرضييسمحالعميدللطالباالستمرارفيالمساق،واليجوزأنيتجاوزالكليةالتيينت

منالساعات،وفيالحاالتالتييتجاوزفيهاغيابالطالببعذرقهريأومرضينسبة(30%)الغياببمجموعه

الفصل،سالكليةالتيينتميإليهاالطالباعتبارهمنسحًبا.وذلكقبلبدايةاالمتحاناتالنهائيةفي(،فلمجل30)%

دلتبموجبقرارمجلسالعمداءُع)المساقخطًيابذلك.ويبلغالعميددائرةالقبولوالتسجيل،ورئيسالقسمالذييطرح

(.3/9/2012بتاريخ35/2012رقم

يعتبرغيابهبسبباشتراكهفيالبطوالتالدوليةوالرسميةواإلقليميةعبيالمنتخباتالوطنية.إذاكانالطالبمنال2

 فيالمعسكراتالتدريبية بسبباشتراكه أو يتجاوزغيابهوالعربية أن بعذرقهريواليجوز للمنتخباتغياًبا

(فلمجلسالكليةالتيينتمي40%(منالساعاتالمقررةلمساقما،وإذاتجاوزتنسبةغيابه)40%بمجموعه)

ألربعةفصولاللذلكالفصلإذالميكنمؤجإليهاالطالباعتبارهمنسحًبامنالمساقاتالتيسجلفيهاومؤجال

الذي القبولوالتسجيل،ورئيسالقسم وذلكقبلبدايةاالمتحاناتالنهائيةفيالفصل،ويبلغالعميددائرة سابقة.

لك.يطرحالمساقخطًيابذ
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هـ.يشترطفيالعذرالمرضيأنيكونبشهادةصادرةمنالمرجعالطبيالمعتمدفيجامعةاليرموكوإذاتعذرذلكفلعميد

ةالتيينتميإليهاالطالبأنيعتمدالتقريرالمقدمأويرفضه،وعلىالطالبأنيقدمالتقريرالطبيالمطلوبالكلي

العذرويقومالعميدبإبالغمدرسيالموادالتييدرسهاالطالببقراره.إلىالعميدخاللأسبوعمنتاريخزوال

دةيعتبرتغيبالطلبةالذينيقومونبنشاطفنيأورياضيأوو.معمراعاةماوردفيالفقرات)ب،ج،د(منهذهالما

خطيمنعميدشؤونكشفيأوخدمةمجتمعضمنفرقالجامعةأوالمنتخباتالوطنيةتغيًبامشروًعابموجبإشعار

كلحسباختصاصه. الطلبةأومديرمركزالملكةرانياللدراساتاألردنيةوخدمةالمجتمع


 

ـــــــــاتاالمتحانــــــــ

 : 9المادة 

(وألقربرقمصحيح.100أ.تحسبالعالمةالنهائيةلكلمساقمن)

انانالنهائيوعالماتاألعمالالفصلية..العالمةالنهائيةلكلمساقهيمجموععالماتاالمتح1ب.

(من50لمقررالمساقويخصصله).يعقداالمتحانالنهائيلكلمساقمرةواحدةفينهايةالفصلويكونشاماًل2

العالمةالنهائيةللمساق.وقدتشملعالمةاالمتحانالنهائيامتحاناتعمليةتخصصلهانسبةمئويةمعينةيحددها

علىتوصيةمنمجلسالقسم.بناًءمجلسالكلية

اليومويحددعميدالكلية.فيحالةوجودثالثةامتحاناتفياليومنفسهيجوزللطالبالتقدمالمتحانينفقط3 فيهذا

المختصموعًدالعقداالمتحانالثالثفييومآخر.

عقدهمابأسبوععلىاألقلاالطلبةقبلموعدعلىاألقليعلمبهم.تشملاألعمالالفصليةلكلمساقامتحانينكتابيين4

نهايةاألسبوعالخامس)األسب وعالثالثفيالفصلالصيفي(وتردعلىأنيعقداالمتحاناألولفيموعدأقصاه

ساعةفيالفصلالصيفي(وقدتشملاألعمال72األوراقإلىالطلبةفيموعدأقصاهأسبوعمنعقداالمتحان)

إلىاالمتحانينالكتابيينالفصليينامتحاناتشفوية،أوتقارير،أوبحوًثاكلهاأوبعضهاحسبماالفصليةباإلضافة

(منالعالمةالنهائية.وتردأوراقاالمتحانات10%علىأنالتتجاوزعالمةهذهاألعمال)يقررهمجلسالقسم

والتقاريروالبحوثإلىالطلبةبعدتصحيحها.

(بحيثيعقدامتحانفصليSci108تطلبــاتالجامعــةاإلجباريةومساق)(أعالهمساقــاتم4).ويستثنىمنالبند5

(لألعمالاألخرىمنالعالمةالنهائية.%10(و)%40منامتحانينعلىانالتتجاوزعالمةاالمتحان)الواحدبد

والمشاريع،حيثيقررمجلسالقسمالمعنيويستثنىكذلكمساقاتالندواتوالبحوثوالمختبراتواألعمالالميدانية،

دلتبقرارمجلسالعمداءفيجلسته)ُعالفصلالدراسي.أسلوبتقويمهذهالمساقاتعلىأنيعلنذلكللطلبةمعبداية

(.30/6/2014تاريخ26/20149رقم

مرضييوضعله)صفر(.كلمنيتغيبعنامتحاننهائيمعلنعنهبدونعذرقهرييقبلبهمدرسالمساقأوعذر6

فيذلكاالمتحان،ويحسبلهفيعالمتهالنهائية.

يمعلنعنهبعذرقهرييقبلبهمدرسالمساق،أوعذرمرضي،عليهأنيقدمما.كلمنيتغيبعنامتحانفصل7

اللطالببالشكليثبتعذرهخاللأسبوعمنتاريخزوالالعذر،وفيهذهالحالةيعقدمدرسالمساقامتحاًناتعويضًي

الذييراهمناسًبا.

(ويتولىالتنسيقمعمدرسيالشعبمنحيثمحتوىشعبفأكثر3ج.يكلفرئيسالقسممنسًقالكلمساقمتعددالشعب)

المساق،والكتابالمقررواالمتحاناتوالعالمات.

د.يصدررئيسالجامعةإجراءاتتسليمالعالمات.

ئيةلمساقمافلهأنيتقدمباعتراضهخاللأسبوعمـــنظهـورالنتيجةتراضعلىعالمتهالنهاإذارغبالطالبباالع1هـ.

لذلكالمساقإلىرئيسقسمالمساق،ويقومرئيسالقسمبتشكيللجنةمنعضوينمنأعضاءهيئـــةالتدريسالنهائية

تييستحقهاالطالبإلىعميدالكليةللعرضعلىفيالقسم)باستثناءمدرسالمساق(لمراجعةالعالمةوترفعالعالمةال

لتسجيلخطًياخاللمدةأقصاهاأسبوعانمـنظهورالنتيجـةوترسلمجلسالكليةويبلغالعميدقرارهإلىدائرةالقبولوا

نسخةمنالقرارإلىرئيسقسمالطالب.
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الفصولالدراسيةمنالطلبةالمتوقعتخرجهمفيأحديعرضعلىمجلسالعمداءأيتعديلفيالعالمةالنهائيةأليطالب2.ـه

دلتبموجب)ُع كاديمي للطالب المفصول من الجامعة أو التخصص.وكذلك  تعديل أي عالمة تؤدي إلى تغيير الوضع األ

(14/9/2015تاريخ32/2015قرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم

أوراقاالمتحانالنهائيثإلىالطالببعدتصحيحهاوتسجيلعالماتها،أماو.تردجميعأوراقاالمتحاناتوالتقارير،والبحو

المساقلمدةفصلدراسيواحد.فتحفظلدىمدرس

الكترونيالمدرسالمساقوعميدكليةالطالبنيقدمعذرهأفعليه،ما.إذاتغيبالطالبعناالمتحانالنهائيلمساق1ز.

يتمتحويلالطلبعذرالطالبأولميقبلمدرسالمساقذاقبلإو،متحاناتالنهائيةتاريخانتهاءاالمنينسبوعأخالل

بتاريخ42/2019دلتبموجبقرارمجلسالعمداءرقم)ُعلعميدكليةالطالبالعتمادعالمةغيرمكتملللطالباالكترونًي

04/11/2019).

والعربيةوناألردنفيالبطوالتالدوليةوالرسميةواإلقليمية.اعتبارعالمةطلبةالعبيالمنتخباتالوطنيةاللذينيمثل2

واالشتراكفيالمعسكراتالتدريبيةللمنتخبات"غيرمكتمل"إذاشاركوافيالبطوالتخاللفترةاالمتحاناتالنهائية.

(.3/9/2012بتاريخ35/2012دلتبموجبقرارمجلسالعمداءرقم)ُع

لالمتحانالنهائيفيالمساقالمذكورعلىالنحونيتقدم(،علىالطالبأ2و1رتين)ز/.معمراعاةماوردفيالفق3

التالي:

( ساعة من تاريخ انتهاء االمتحانات النهائية 72أ. إذا كان الطالب متوقع تخرجه لذلك الفصل في مدة أقصاها )

ي نفس الفصل، وإذا لم يتقدم حسب التقويم الجامعي للفصول األول والثاني والصيفي ليتمكن من التخرج ف

 خالل هذه المدة تطبق عليه أحكام الفقرة )ب( أدناه. لالمتحان

من بداية الفصل التالي للفصل الذي  ستة أسابيعب. إذا لم يكن الطالب متوقع تخرجه في ذلك الفصل في مدة أقصاها 

في الفصل الصيفي. ويعتبر  يعوأربعة أسابحصل فيه على عالمة "غير مكتمل" في الفصلين األول والثاني، 

)يقوم مدرس المساق بإدخال العالمة التي حصل  دراسًيا لهذا الغرض إذا درس فيه الطالب صيفي فصالالفصل ال

 . عليها الطالب(

                                 ج. إذا لم يتمكن الطالب من تقديم االمتحان المذكور في المدة المقررة اعتبرت عالمته صفًرا. 

(.7/3/2016تاريخ12/2016)قرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم

يرمكتمللذلكالمساقإلى.يجوزللطالبالحاصلعلىعالمةغيرمكتملفيأحدالمساقاتتأجيلإزالةعالمةغ4

الفصلالذييليهفيالحاالتالتالية:

أ.إذاأجلالطالبدراستهللفصلالالحق.

الصيفيالالحق.يسجلللفصلب.إذالم

ج.إذالميدرسعضوالهيئةالتدريسيةخاللالفصلالالحقفعلىرئيسقسمالمساقتشكيللجنةلعقدامتحان

الذيلديهفيهعالمةغيرمكتملوإبالغالقبولوالتسجيلخطًيابذلكخاللالمدةالمنصوصللطالبفيالمساق

التعليمات في الماد.)ُععليها دلت ب4/ز/9ة رقم جلسته في العمداء مجلس قرار بتاريخ45/2014موجب

17/11/2014.)
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(.%35األدنىللعالمةالنهائيةللمساقهو)(والحد%50.الحداألدنىلعالمةالنجاحفيالمساقهو)1.د

.تصنفعالماتالمساقوفقالجدولالتالي:2

 جليزيةالرمز باإلن الرمز بالعربية التقدير العالمة

 Aأممتاز90-100%

 Bبجيدجًدا80-89%

 Cججيــد70-79%

 Dدمقبول60-69%

 Eهـضعيف50-59%

 Fوراسب%50أقلمن



(يكونالمعدلالتراكميمعدلعالماتجميعالمساقاتالتيدرسهاالطالب10.معمراعاةأحكامالمادة)3

"غيرمكتمل"فيبعضتاريخحسابذلكالمعدل.وإذاحصلالطالبعلىنتيجةنجاًحاأورسوًباحتى

المساقات.وتعتبرالمعدالتذاتأثررجعيمنالمساقاتيتمحسابمعدالتهعندماتكتملعالماتهذه

تاريخحصولالطالبعلىنتيجة"غيرمكتمل"وتطبقعليهجميعاإلجراءاتالمترتبةعلىذلكماعدا

ستحقاقالشهادةفاليكونبأثررجعي.تاريخا

بنجاحضمنالخطةالدراسية4 يحددتقديرالطالبعندتخرجهعلىأساسمعدلالمساقاتالتيدرسها .

:دولالتاليالمقررةوفقالج











.المعدلالفصليهومعدلعالماتجميعالمساقاتالتيدرسهاالطالبفيذلكالفصل.5

(يجريحسابأيمعدلمنالمعدالتالسابقةبضربعالمةكلمساقداخل10.معمراعاةأحكامالمادة)6

على مجموعحواصلالضربالناتجة وقسمة المعتمدة ساعاته مجموعالساعاتفيالمعدلفيعدد

المعتمدة.

.تحسبكلالمعدالتألقربمنزلةعشريةواحدة.7

(فأكثرعلىالئحةشرفالكلية،84%سمالطالبالذييحصلعلىمعدلفصليمقداره)ا.يضعالعميد8

ويثبتذلكفيسجلهاألكاديمي،مالميكنمفصواًلأوموضوًعاتحتالمراقبةاألكاديمية،وأناليقل

(ساعة.12بؤهالدراسيعن)ع

تحسبلهالعالمةاألخيرةفيمعدلهالتراكمي،وتثبتعالمتهالسابقةلذلكالمساقيسمحللطالبإعادةدراسةأيمساق،و:10المادة 

فيسجله.

 

 وضـع الطالـب تحـت المراقبــــة

 : 11المادة

نقصمعدلهال .يوضعالطالبتحتالمراقبةإذا (فينهايةأيفصلدراسيباستثناءأولفصل%60تراكميعن)أ

الجامعةوكذلكالفصلالصيفي.وتقومدائرةالقبولوالتسجيلبإشعارالطالببذلكعلىموقعهدراسيللطالبفي

االلكتروني.

 التقدير المعدل التراكمي

ممتاز84-100%

جيدجًدا%84أقلمن–76

جيـــد%76أقلمن–68

مقبول%68أقلمن–60
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اقبةفيمدةأقصاهافصالنب.علىالطالبالذيوضعتحتالمراقبةأنيزيلاألسبابالتيأدتإلىوضعهتحتالمر

وضعبسبنتائجهتحتالمراقبة.دراسيان)وليسمنهماالفصلصيفي(بعدالفصلالذي

ج.إذالميتمكنالطالبمنإزالةاألسبابالتيأدتإلىوضعهتحتالمراقبةبموجبالفقرة)ب(منهذهالمادةيفصلمن

قسمالتخصص.

(ساعةمعتمدة90لفصلمنقسمالتخصصتنفيًذاألحكامالفقرة)ج(منهذهالمادةكلطالبأتمبنجاح)مناستثنىـُد.ي

فيشترطأنيكونالطالبقدأتمبنجاحوكليةالصيدلةكلياتالجامعةماعداكليةالحجاويللهندسةالتكنولوجيةفي

.(ساعةمعتمدةعلىاألقل99)

ستثناءإ(فيأيفصلدراسيب50%لهالعودةكلطالبيحصلعلىمعدلتراكمييقلعن)منالقسمواليجوزفصلـُهـ.ي

(ساعةمعتمدةتدخلفيحساب12الفصلاألولاللتحاقهفيالجامعةوذلكالفصلالصيفيبعددراسةمااليقلعن)

(21/10/2019تاريخ40/2019)قرارمجلسالعمداءفيجلستهرقممعدله.

 : 12المادة

منهذهالتعليماتأنيتقدمبطلبانتقالإلى(11أ.يجوزللطالبالمفصولمنقسمهحسبأحكامالفقرة)ج(منالمادة)

لميسجلالطالبفيه أقسامالجامعةاألخرىقبلبدايةالفصلالالحق.واليعدالفصلالصيفيفصاللهذهالغايةاذا

قبول(منهذهالتعليماتوإذالميتمقبولهفيأيقسمآخر،يجوزلهأنيتقدمبطلبجديدلل18مادة)وتطبقعليهأحكامال

فيتخصصآخرعلىالبرنامجالموازي.

(ساعةمعتمدةتحسبللطالب.15ب.يحسمفصلدراسيواحدمنالحداألعلىسنواتالتخرجمقابلكل)

نالجامعةفصاًلنهائًيا،واليجوز(يفصلم11رةأخرىوفقأحكامالمادة)ج.إذافصلالطالبمنالتخصصالجديدم

(.13/2/2014بتاريخ5/2014)قرارمجلسالعمداءرقملهالعودةإليها.

لىإ(منهذهالتعليماتأنيتقدمبطلبانتقال11(منالمادة)هـحكامالفقرة)أوفقالقسمد.يجوزللطالبالمفصولمن

ميسجلالطالبذالإلهذهالغايةخرىقبلبدايةالفصلالالحقواليعدالفصلالصيفيفصاًللجامعةاأللياتاقسامكأ

.(21/10/2019تاريخ40/2019)قرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم.(منهذهالتعليمات18حكامالمادة)أفيهوتطبقعليه

األقلتدخلفيالمعدلالتراكمي(ساعةمعتمدةعلى45ىبنجاحدراسة)لالطالبالمفصولأكاديمًياالذيأنهحّوهـ.ُي

التراكمي الخاصة60%فأكثروأقلمن59وكانمعدله لتصويبوضعهضمننفسالتخصص،%إلىالدراسة

حسبالجدولالتالي:،فهاالطالب(سنةدراسيةكحدأقصىوتغييررسومالفئة)الرسومالتييداألكاديميفي

 (. 25/9/2019تاريخ  12/2019قرار مجلس االمناء في جلسته رقم )

 الرقم
 البرنامج الذي فصل منه الطالب حسب فئة الرسوم

 )الفئة األولى(

تاح للطالب للحصول على الفصل البرنامج الُم

ضافي حسب فئة الرسوم )الفئة الثانية(إلا  

عاملينبناءأعادي  .1 (%100بناءعاملين)أعادي   

بناءعاملينأازينصفمو  .2  موازيكامل 

 ضعفالرسوم عادي  .3

%(منالرسوم150) موازي  .4  

%منالرسوم150 دولي  .5  
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 االنسحاب من المساقات وإضافتها 

 :13المادة

أعضاءدوامبدءمناألولىأيامالخمسةخاللجديدةمساقاتوإضافةلها،سجلمساقاتمنباالنسحابللطالبيسمحأ.

أعضاءدوامبدءمناألولىأيامالثالثةوخاللالثاني،أواألولالدراسيينالفصلينمن(العطلأيامدون)يسالتدرهيئة

العطلأيامدون)التدريسهيئة الصيفيالفصلمن( .األكاديميسجلهفيمنهاأنسحبالتيالمساقاتتثبتوال.

.(28/10/2013تاريخ(38/2013)رقمالعمداءمجلسبقرارُعدل)

ب.معمراعاةماوردفيالفقرة)أ(منهذهالمادةيسمحللطالبباالنسحابمندراسةمساقخاللاألسابيعاألربعةعشر

األولىمنالفصلينالدراسييناألولوالثاني،وخاللالستةأسابيعاألولىمنالفصلالصيفي،وفيهذهالحالةيثبت

ب"واليدخلهذاالمساقفيعددالساعاتالتيدرسهاالطالبمنوازاؤهمالحظة"منسحالمساقفيسجلالطالب

 3حيثالنجاحوالرسوبومتطلباتالتخرج.واليجوزنتيجةلهذااالنسحابأنيقلعددالساعاتالمسجللهاعن

مات.ةالطالبفيكشفالعالوإذالمينسحبالطالبخاللالمدةالمذكورةفعلىمدرسالمساقأنيثبتنتيجساعات

(30/6/2014تاريخ26/2014دلتبقرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم)ُع

(منهذه8ج.وإذااعتبرالطالبمنسحًبامنجميعالمساقاتالتيسجللهافيفصلمابمقتضىالفقرة)د(منالمادة)

سموحبهافيالفقرة)أ(منالمادةلمنمدةالتأجيلالمالتعليماتتكوندراستهلذلكالفصل"مؤجلة"ويحسبهذاالفص

(منهذهالتعليمات،ويثبتذلكفيسجلهاألكاديمي.14)

 

 تأجيل الدراسة واالنقطاع عنها واالنسحاب من الجامعة

 :14المادة 

مستخدمالخاصاسمالوعلى،امنخاللموقعالجامعةلكترونًيإيجوزللطالبأنيقدمطلبتأجيلدراستهفيالجامعةأ.

وقبلنهايةاألسبوعالرابععشرمنبدايةالفصلين:األول،سواءمتقطعةاومتصلة،مدةالتزيدعنسنتين،به

وعلىمسجلالكليةالمعنيفيدائرةالقبولوالتسجيلالنظرفي،بحيثيقومالطالببإدخالحركةالتأجيل،والثاني

،االبتعاث،منحيثاألمورالمالية،ىالمبرراتالتيتسمحللطالببالتأجيلالععلداالططلبالتأجيلالكترونيابع

وأيةأمورأخرىلهاعالقةبالتأجيل.،والمسلكي،والوضعاألكاديمي،وخدمةالعلم)للذكور(

المراقبة.ب.التحسبمدةالتأجيلمنالحداألعلىلسنواتالتخرجأولغاياتإزالةأسبابالوضعتحت

ج.إذاتجاوزالطالبمدةالتأجيلالتيووفقعليهايفقدمقعدهفيالجامعة،ويجوزلهأنيتقدمبطلبجديـــــدلاللتحــاق

علىأنيكملمتطلباتالتخرج،وفيهــذهبالجامعةفإذاقبلفيقسمالتخصصنفسهيحتفظبسجلهاألكاديميكامال

اتالتخرج.وإذاقبلفيقسمآخـــرتطبقعليـهأحكـــامنالحداألعلىلسنوالدراسةالسابقةضمالحالةتحسبلهمدة

(منهذهالتعليمات.وفيالحاالتالتييفقدفيهاالطالبمقعــدهبسبــبالتجـاوز18الفقرتين)ب(و)ج(منالمادة)

هــــافـــيالتأجيلالمسموحبالحداألعلىلمـدةبعذرقهريفلهأنيطلبمنمجلسكليتهاعتبارمدةالتجاوزضمن

(منهذهالتعليمات.14الفقرة)أ(منالمادة)

أو الطالب الذي أنسحب من الجامعة وأعاد التؤجلالدراسةللطالبالجديدفيالجامعةأوالطالبالمنتقلإليها(2ٍ)د.

،إالبعدمضيأو في تخصص آخركان في نفس التخصص قبوله وكذلك الطالب الذي فقد مقعده وأعاد قبوله سواء

الدراسةللطالبالمنقولمنتخصصإلىآخرأووتؤجلفصلدراسيواحدعلىاألقلعلىدراستهفيالجامعة

نفس في أو تخصصآخر في قبوله وأعيد الدراسة مقعد على الذي والطالب تخصصآخر إلى وحًول ُفصل

.(21/4/2014تاريخ(16/2014مداءرقم)دلبقرارمجلسالعالتخصص.)ُع

إذارغبطالبفياالنسحابمنالجامعةفعليهأنيتقدمبطلبعلىالنموذجالمقررإلىدائرةالقبولوالتسجيل،وفي.هـ

هذهالحالةتثبتلهفيسجلهمالحظة"منسحبمنالجامعة"ويفقدمقعدهفيها.وإذارغبفيااللتحاقثانيةبالجامعة

علىأنيكملهفيقسمالتخصصنفسهيحتفظبسجلهاألكاديميكامالجديدوفيحالةقبولليهأنيتقدمبطلبفع

متطلباتالتخرجوفقالخطةالدراسيةالمعمولبهاعندعودتهإلىالجامعة،وتحسبلهمدةالدراسةالسابقةضمن

(منهذه18(و)ج(منالمادة)أحكامالفقرتين)بالحداألعلىلسنواتالتخرج.وإذاقبلفيقسمآخرتطبقعليه

أن يعود  للدراسة في الجامعة إذا أنسحب خالل الفصل الثاني لوضعه تحت المراقبة.ويجوز للطالبالتعليمات،
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و.إذالميسجلطالبمنتظمفيالجامعةلفصلدراسيأوأكثر،ولميحصلعلىموافقةخطيةمنالعميدالمعنيبتأجيل

يفقدمقعدهفيالجامعةوفيهذهالحالةيجوزلهأنيتقدمبطلبجديدلاللتحاقبالجامعة.فإذاقبلدراستهلهذهالمدة

يميكاماًلعلىأنيكملمتطلباتالتخرجوفقالخطةالدراسيةالمعمولادفيقسمالتخصصنفسهيحتفظبسجلهاألك

حداألعلىلسنواتالتخرج.وإذاقبلفيقسمبهاعندعودتهإلىالجامعة،وتحسبلهمدةالدراسةالسابقةضمنال

تالتييفقدفيهااال(منهذهالتعليمات.وفيالح18أكاديميآخرتطبقعليهأحكامالفقرتين)ب(و)ج(منالمادة)

الطالبمقعدهبسببعدمتسجيلهلمدةفصلدراسيأوأكثروبعذرقهريفلهأنيطلبمنمجلسكليتهاعتبارهذه

 (منهذهالتعليمات.14الحداألعلىلمدةالتأجيلالمسموحبهافيالفقرة)أ(منالمادة)المدةضمن

راضمواصلةدراستهفيالجامعةإذاانقطععنالدراسةأربعسنواتز.اليجوزاحتسابالسجلاألكاديميللطالبإلغ

أوأكثر.

 ةلمرةثانيةاليجوزلهأنيعودللدراسةفيها.ح.وفيجميعاألحوالالتييفقدفيهاالطالبمقعدهفيالجامع

نالفصليناألولوالثانيواألسبوعتسجيلالطالبإذالميدفعالرسومالجامعيةالمقررةفينهايةاألسبوعالثالثمىلغُيط.

أجيلمنعلىأنيحسبفصلالت،ولوالثانيللفصلينالدراسيين:األاالثانيمنالفصلالصيفي،ويعدمؤجالحكًم

وقرارمجلس2/7/2012(تاريخ27/2012)قرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم)للتأجيلالمسموحبه".الحداالعلى

(.3/7/2017تاريخ24/2017(وقرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم)21/12/2015تاريخ41/2015قم)العمداءفيجلستهر

 

 االنتقال من الجامعات األخرى

:15المادة

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

واإلجراءاتالتالية:

(منتعليماتقبولالطلبةفيجامعة4أنيستوفيالطالبشروطالقبولفيجامعةاليرموكالواردةفيالمادة).1

.1984(لسنة4اليرموكرقم)

نجامعةأومعهدجامعيأوكليةجامعيةتعترفبهاالجامعة.مأنيكونالطالبمنتقاًل.2

ذبأسلوباالنتظاموأنيقدموثيقةتثبتأنهدواممااليقلعن.أنتكوندراستهالسابقةفيجامعة/جامعاتتأخ3

%(منالدوامالرسمي.70)

العادي.فيجامعتهفيالبرنامج.أنيكونالطالبمقبوال4

ساعةمعتمدةأومايعادلهاتدخلفيحساب30أنيكونقدأتمبنجاحفيالجامعةالمنتقلمنهادراسةمااليقلعن.5

فيالتخصصالذييرغبفياالنتقال(ساعات9علىانيكونمنها)جداالمعدلالتراكميوبمعدلاليقلعنجيد

قرار).فيالتخصصعددالطلبةالمقبولينتنافسيا%من10ناليزيدعددالطلبةعنأو،ليهإ

 .(10/7/0182بتاريخ25/2018مجلسعمداءبجلسةرقم

ب.تقدمطلباتاالنتقالإلىدائرةالقبولوالتسجيلفيالجامعةوتبتلجنةالقبولوالتسجيلفيهاوفقالشروطالواردةفي

الفقرة)أ(أعاله.

ج.يحولمديرالقبولوالتسجيلالطلباتالمقبولةإلىعميدالكليةالمختصلحسابالساعاتالتيدرسهاالطالبفـيجامعته

المماثلةوءفيض فيجامعته التينجحفيها الذيسينتقلإليهوتحسبللطالبجميعالمواد للقسم الدراسية الخطة

دلت)ُع(ساعةمعتمدة.60الذيسينتقلإليهعلىأناليحسبلهأكثرمن)والمعادلةلمساقاتفيالخطةالدراسيةللقسم

)ومعادلة المواد حتى نهاية الفصل الثاني (.30/6/2014اريخبت26/2014بموجبقرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم

21/7/2014نعقدةبتاريخوفققرارمجلسالتعليمالعاليفيجلستهالثامنةالماللتحاق الطالب المنتقل إلى الجامعة 

.(243قراررقم

معدالتهالتراكميةفيجامعةد.التدخلعالماتالمساقاتالتيسبقأندرسهاالطالبفيجامعة/جامعاتأخرىضمن

 األخرىعلى أن يكون الحد األدنى لعالمات المساقات التي درسها الطالب لدرجة البكالوريوس في الجامعات اليرموك

% أو ما يعادله إلغراض المعادلة. 60ى جامعة اليرموك الستكمال باقي دراسته لنفس الدرجة هو النتقال إلالراغب با

 .(30/6/2014بتاريخ26/2014قرارمجلسالعمداءفيجلستهرقمدلتبموجب)ُع
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تمدةمنالساعات(ساعةمع15هـ.يحسمفصلدراسيواحدمنالحداألعلىلسنواتالتخرجللطالبالمنتقلمقابلكل)

التيتحسبله.

 
 

 حساب ساعات معتمدة من خارج جامعة اليرموك لطلبتها

 :16المادة

(9علىتنسيبرئيسالقسماألكاديميدراسة)للطالببموافقةالعميدالمعنيومديردائرةالقبولوالتسجيلبناًءيجوزأ.

دىالجامعاتاألردنيةالرسميةشريطةأنالتكونمنساعاتمعتمدةبحدأقصىفيالفصولالدراسيةالصيفيةفيإح

راستهافيالفصليناألخيرينمندراسةالطالبفيجامعةاليرموك.دمتطلباتالجامعةأوالكليةاإلجباريةوأنالتكون

الساعاتويحولمديردائرةالقبولوالتسجيلإلىعميدالكليةالمعنيكشفعالماتبالمساقاتالتيدرسهالحسابهذه

قالفقرات)ج،(فمافوقأومايعادلهافيكلمساقوذلكوف%60وتسجللهعالماتها)معفى(إذاحصلعلىعالمة)

(منهذهالتعليماتعلىأناليزيدمايحسبللطالببعدقبولهفيالجامعةوحتىتخرجهمنها15د،هـ(منالمادة)

(.1/4/2013تاريخ11/2013هرقمعمداءفيجلست)قرارمجلسال(ساعةمعتمدة.18على)

بنجاحفيجامعةأخرىساعاتمعتمدة،فيجوزلهأنيطلبمنعميدب.إذاقبلالطالبفيجامعةاليرموك،وكانقدأتم

شريطة أن ال يكون قد (منهذهالتعليمات،15الكليةحسابهذهالمساقاتوذلكوفقالفقرات)ج،د،هـ(منالمادة)

 جامعته أربع سنوات أو أكثر.انقطع عن الدراسة في 

هابنجاحفيجامعةأخرىفيالفصليناألخيرينمندراستهفيجامعةالطالبدراست.اليجوزاحتسابساعاتأتّم1ج.

اليرموك،وكذلكأيفصلصيفييقعبينهما.

الطالبالمستفيدونمناتفاقياتتبادلالطلبة.2 المعقودةمعجامعاتأخرىوتعرضأيةحاالتيستثنىمنذلك

اسببشأنها.لىمجلسالعمداءالتخاذالقرارالمناستثنائيةأخرىع

د.اليجوزللطالبدراسةأيمساقفيجامعاتأخرىخاللفترةالتأجيل.

اوزمجموععددالساعاتالتيتحسب(منهذهالتعليماتأنيتج15،16اليجوزفيجميعالحاالتالواردةفيالمادتين):17المادة

(ساعةمعتمدة.60للطالبمنخارجالجامعة)

 

 قسم إلى آخر في الجامعةاالنتقال من 

 

حدنوابالرئيسوعضويةعميدالكليةالمعني)الكليةأيشكلرئيسالجامعةلجنةتسمى"لجنةانتقالالطلبة"برئاسةأ.  :(1)18المادة 

لىإليها(ومديرالقبولوالتسجيلللنظرفيطلباتانتقالالطلبةوتقومبرفعتوصياتهاإقالالتييرغبالطالباالنت

رئيسالجامعةللمصادقةعليها.

تقدمطلباتاالنتقالإلىدائرةالقبولوالتسجيلقبلبدايةاالمتحاناتالنهائيةلكلفصلدراسي،وتحدداللجنةالمشار.ب

(منعدد%10(منهذهالمادةالشواغربمااليتجاوزالطاقةاالستيعابيةللتخصصوبحدأقصى)رة)أاليهابالفق

السحباالطلبةالذينقبلو بدايةفترة اقصاها الطلباتفيمدة فيالتخصصفيذلكالعاموتبتاللجنةفيهذه

التالية:لشروطواإلضافةللفصلالدراسيالذييليتاريختقديمطلباتاالنتقالوفقا

.أناليكونقدسبقلهأنانتقلمنقسمإلىآخرفيالجامعة.1

.وأناليكونقدفصلمنالقسمالذييرغبفياالنتقالإليه.2

يخصصالذفيالتعليهمقبواًلابناًءوأنيكونمعدلالطالبفيالثانويةالعامةأومايعادلهاالذيقبلتنافسًي.3

(ساعةمعتمدةبنجاح30نيكونقددرسمااليقلعن)أو،يرغبفياالنتقالإليهسنةالتحاقهفيالجامعة

(ساعةمعتمدة21جدامنها)اوحصلفيهاعلىمعدلتراكمياليقلعنجيدفيالجامعةولهاعالماترقًم

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

.ويعملبهذاالقرارمنبدايةالفصلالدراسياألولالجامعة،وفيجميعاألحوال،اليحسبأيمساقمنهابدياًلعناحدمساقاتخطتهالدراسية

(.20/8/2007بتاريخ33/2007.)قرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم2007/2008
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علىتنسيبمنمجلسالكليةوتوصيةًءداءبنالسالعم(ساعاتمعتمدةيقرهامج9و)ةتدخلفيخطتهالدراسي

ليهعلىأنيؤخذبعيناالعتبارالمتطلبالسابقللمساقوأنإمنمجلسالقسمالذييرغبالطالبباالنتقال

.(70%التقلعالمةأيمساقمنهاعن)

منتخصصالىقدحولدوكانعلىمعدلثانويةعامةجدييجوزللطالبالذيأعيدقبولهفيالجامعةبناًء.4

.(22/2/2016بتاريخ8/2016دلتبموجبقرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم)ُع.أخرىةخرأنيحولمرآ

معدلفيالتخصصالذيقبلفيهأعلىمنالمعدلفيالتخصصالأماالقبوالتاألخرىفيجبأنيكون.5

تييكونفيهامعدلالطالبضمنامعة.وفيالحاالتالاسنةالتحاقهفيالجالذييرغبفياالنتقالإليهتنافسًي

.السابق(3معدالتالتنافسيطبقعليهأحكامالبند)

وفيجميعاألحواليجباألخذبعيناالعتبارأسسالقبولالمعمولبهافيالجامعة..6

اضمنالمتطلباتاأورسوًباًحلطالبفيالجامعة،نجباحتسابالمساقاتالتيدرسهااتقوم دائرة القبول والتسجيل.ج

اإلجباريةفيالخطةالدراسيةللتخصصالمنتقلإليه.ويجوزلهطلباحتسابمساقاتدرسهاونجحفيهاضمن

المتطلباتاالختياريةللجامعةأوالكليةأوالتخصصالمنتقلإليه،وذلكلمرةواحدةفقطوتدخلعالماتجميع

،وتطبق((منهذهالتعليمات10معمراعاةأحكامالمادة))معدلهالتراكميلتيحسبتلهفيحسابالمساقاتا

عليهالخطةالدراسيةللتخصصالمنتقلإليهسنةانتقاله.

تطبقعلىالطالبأحكامالوضعتحتالمراقبةوالفصلويحسمفصلدراسيواحدمنالحداألعلىلسنواتالتخرج.د

اوكذلكعالماتالمساقات)ناجح،راسب(.اورسوًبنجاًحلهفيالمعدلالتراكمي(ساعةمعتمدةحسبت15)مقابلكل

(.29/9/4201تاريخ39/2014)قرارمجلسالعمداءرقم

:رسومطلبالتحاقالتحويلمنتخصصإلىآخرفيالجامعةعلىالنحوالتاليتّمتحديد*مالحظة:

نامجالعادي.الطلبةالمقبولينعلىالبر(خمسةدنانيرمن5)

(عشرةدنانيرمنالطلبةالمقبولينفيالبرنامجالموازي.10)

(.2013/2014ويطبقاعتباًرامنالفصلالثاني9/9/2013بتاريخ2013)قرارمجلسأمناءالجامعةفيجلستهرقم

 

 

 متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس

إتمامالمتطلباتالتالية:ةالبكالوريوسللطالببعدتمنحدرج: 19المادة 

أ.النجاحفيجميعالمساقاتالمطلوبةحسبالخطةالدراسيةالمقررةلدرجةالبكالوريوسفيقسمالتخصصوالحصول

(.60%علىمعدلفيهذهالمساقاتاليقلعن)

هالتعليمات.(منهذ7ة)أ(منالمادة)ب.عدمتجاوزالحداألعلىلسنواتالتخرجالمنصوصعليهافيالفقر

ج.أنيسجلطالًبامنتظًمافيآخرفصليندراسيينلهفيالجامعةبمافيهماالفصلالذييتخرجفيه.

(منهذهالتعليماتحيثمايلزم.17د.التقيدبأحكامالفقرة)



 

 أحكــــام عامــــــــــــــــة

 :20 المادة

علىدراسةمساقبديـلأوومساقين،فلمجلسالقسمأنيوافقالطالبفيفصلالتخرجعلىمساقأأ.إذاتوقفتخرج

مساقينبديلينعلىأنيكون/يكونافيمستوىمماثلأوأعلىوفيموضوعقريبمنمحتوىالمساقوذلـــكفيإحدى

الحاالتالتالية:

هالفصلالصيفي..عدمطرحالمساقفيأيفصلبمافي1

.وجودتعارضاليمكنحلهفيبرنامجالطالبالدراسي.2

 (.9/1/2012(تاريخ2/2012)قرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم).إذارسبفيالمساقثالثمرات.3

لةالرسوبالمتكرر،.إذالميتخرجالطالبآليسببفالتعتبرالمساقاتالبديلةالتينجحفيهاحًقامكتسًباإالفيحا(1)ب

)قرارمجلس.الفصل الصيفيبما فيه أوعدمطرحالمساقاألصيلفيالفصلالالحق،أووجودتعارضاليمكنحله

( رقم جلسته في 38/2011العمداء تاريخ )19/9/2011( رقم لقرار )578/2011تعديل رقم جلسة تاريخ34/2011( )

22/8/2011)
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متخصصهالرئيسيوكانهذاالمساقضمنالمتطلباتاإلجباريةمنالمتطلباتاإلجباريةلقسج.إذادرسالطالبمساًقاض

 الرئيسيعلىأنيكونلهذا قسمتخصصه فعليهدراسةمساقاختيارييحدده الفرعي، المســاقعالقةلتخصصه

دألكثرمــــــــنمتطلب.بتخصصهوبحيثأناليقلمستواهالرقميعنمستوىذلكالمساقواليحسبالمساقالواح

د.يبلغرئيسالقسمالمختصعميدكليتهخطًيابالقرارويتولىالعميدإبالغمديردائرةالقبولوالتسجيلخطًيابذلك.



(ساعةمعتمدةفيفصلتخرجهفلهأنيسجلمايحتاجإليهمنساعات.12بإلىأقلمن)إذااحتاجالطال: 21المادة 

التخصصمسؤولعنمتابعةالسيراألكاديميللطالبالمسجلفيهوالتحققمناستيفائهلشرطالتخرجوعليهأنقسمأ.: 22المادة 

 يبلغهبذلكدورًيا.

فصلماأنيقومبتعبئةنموذجخاصلدىدائرةالقبولوالتسجيلفيمدةأقصاهب.علىالطالبالمتوقعتخرجهفينهاية

ولوالثاني،وأسبوعمنبدايةالفصلالصيفي،حيثيقومالمسجلبالتحققمناستيفائهأسبوعانمنبدايةالفصليناأل

سيقمعقسمالتخصص.لشروطالتخرجبالتن

 :23المادة 

البكالوريوسفيجامعةاليرموكفيتخصصما،فيالدراسةلدرجةالبكالوريوسأ.إذارغبطالبحاصلعلىدرجة

لكالطالبالحاصلعلىدرجةالبكالوريوسمنجامعاتأردنيـــةأخرى،فعليهفيتخصصآخرفيالجامعة،وكذ

قبولوالتسجيللالموحدللحصولعلىقبولجديد،وإذاقبلالطالبيحُولمديرالأنيتقدمبطلبإلىمكتبالقبو

الخطةالدراسيةكشفعالماتهإلىعميدالكليةالمختصلحسابالمساقاتالتينجحفيها،والتيتقعضمنالخطة

واحدمنالحدللتخصصالجديد،والتدخلالمساقاتالتيحسبتلهفياحتسابمعدالته،وُيحسمفصلدراسي

(كحدأعلى50%ُتحسبله.وعليأنالُيحسبلهأكثرمن)(ساعةمعتمدة15األعلىلسنواتالتخرجمقابلكل)

التييرغبفيدراستها،وأناليكونقدمضىعلىتخرجهمنالساعاتالمقررةفيخطةالبكالوريوسالجديدة

م أكثر سنوات، سبع وال تحسب مدة التأجيل من البكالوريوس السابق للطالب الذي حصل على قبول جديد ن

(.19/8/2014تاريخ33/2014دلتبموجبقرارمجلسالعمداءرقم)ُع بكالوريوس آخر.

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

اليرموكفيالبرنامجالموازي بطلبالتحاقإلىجامعة التقدم فعليه البكالوريوسفيتخصصآخرفيالجامعة

دلت)ُع  %. 60على أن ال تقل العالمة المحتسبة عن (فقرة)أ(كاملةباستثناءنوعالبرنامج23تطبقعليهالمادة)و

 (30/6/2014بتاريخ26/2014بموجبقرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم

سه،يحتفظبسجلهج.إذاتقدمطالبمنتظمفيجامعةاليرموكبطلبجديدلاللتحاقبها،وقبلفيقسمالتخصصنف

لسابقةضمنالحداألعلىاألكاديميكاماًل،علىأنيكملمتطلباتالتخرج،وفيهذهالحالةتحسبلهمدةالدراسةا

(منهذهالتعليمات.18مادة)لسنواتالتخرج،وإذاقبلفيقسمآخرتطبقعليهأحكامالفقرتين)ب(و)ج(منال



غراضالحصولتتوافقمعمتطلباتالجامعةفقط،مضىعلىدراستهاأكثرمنسبعسنوات،ألاحتسابساعاتمعتمدة: 24المادة 

.2014/2015نبدايةالفصلالدراسيالثانيعلىدرجةعلمية،م

  (.3/11/2014بتاريخ43/2014بقرارمجلسالعمداءفيجلستهرقم24المادةت)أضيف

:علىالطالبأنيحصلعلىنموذجبراءةذمةمنالجامعةالستكمالإجراءاتتخرجه.25المادة 

حفينهايةكلفصل.تحملدرجةالبكالوريوستاريخاستحقاقهاوتمن:26المادة 

أنيحتجبعدمعلمهبهذهالتعليماتأوبعدمإطالعهعلىالنشراتالصادرةعنالجامعة،أوعلىمااليجوزأليطالب:27المادة 

التعليمات.هينشرعلىلوحةإعالناتهافيمايتعلقبهذ

لتعليمات.يبتمجلسالعمداءفياإلشكاالتالتيقدتنشأعنتطبيقهذها:28المادة 

رئيسالجامعة،عمداءالكليات،ومديرالقبولوالتسجيلمكلفونبتنفيذأحكامهذهالتعليمات.:29المادة 
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 ما يلي: 16/6/2014( التي انعقدت بتاريخ 24/2014قرر مجلس العمداء في جلسته رقم )

(منالرسومالجامعيةالمستحقة50%صدله)إذافصلطالبمنطلبةالجامعة)كعقوبةتأديبية(فيأيفصلدراسي،تر-

 احدة،وإذافصلمرةأخرىفالتردلهالرسوم.التيدفعهالذلكالفصلولمرةو

نتهاءفترةالسحبواإلضافة.إالدراسيةبعدإلغاءترصيدالرسومآلًياللطالبإذاقامبسحبمساقاتسجلهامنخارجخطته-



ما يلي: 21/12/2015اريخ ( التي انعقدت بت41/2015قم )قرر مجلس العمداء في جلسته ر  

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

استدراكي،مندراسة–(مهاراتحاسوبCOMP 099تحانالمستوىلمساق).الموافقةعلىإعفاءالطلبةالناجحينفيام1

دراسةالمساق.لمساق،وإذارسبالطالبفياالمتحانفعليههذاا

(ساعات3)استدراكي -حاسوبمهارات(،أوشهادةكامبردج،بدلICDL.ٌيحسبللطالبالحاصلعلىأيمنشهادتي)2

حالاحتسابها(ساعةمعتمدةفي18اللتحاقهفيالجامعةفقط،علىأناليزيدالعبءالدراسيعن)معتمدةفيأولسنتين

(ساعةمعتمدة21معتمدةفيالفصلالصيفي،ويجوزأنيصلالعبءالدراسي)ة(ساع12فيالفصليناألولوالثانيو)

(.2016/2017)والعملبهمنبدايةالعامالجامعي%(فأكثر،80)فيالفصلين:األولوالثانيإذاكانمعدلهالتراكمي

تزامنمعالتدريبالميدانيوبغضالنظرعنمكانالتدريبندسةواالعالمبتسجيلمساقاتبال.عدمالسماحلطلبةالجامعةاله3

)داخليأوخارجي(ولنتعتمدنتيجةأيطالبدرسمساقبالتزامنمعالتدريبالميداني.

(.17/7/2017بتاريخ26/2017مداءفيجلسةرقم)قرارمجلسالع

 

 تعليمات التخصص الفرعي

 

اعتباًر(: 1المادة ) اليرموك"ويعملبها التعليمات"تعليماتالتخصصالفرعيفيجامعة الجامعيتسمىهذه العام منبداية ا

2017/2018.

القسمالذييطرحالتخصصالفرعيبالنظرفيطلبالتفريعيتقدمالطالبالراغببالحصولعلىتخصصفرعيإلى(: 2المادة )

لقسمالتخصصالرئيسي.ضمنالتخصصاتالمسموحبهامنقب

يقومقسمالتخصصالفرعيبالنظرفيطلبالتفريعضمنالشروطالتالية:(: 3المادة )

 توفرالشاغرفيالتخصصالفرعي. .1

 لتخصصالفرعي.أنيكونفرعالثانويةالعامةيؤهلهللقبولفيا .2

 (ساعةمعتمدةعلىاألقل.45أنيكونقداجتازبنجاح) .3

 عي.سابقللتخصصالفراليشترطأيمتطلب .4

 التخصصالفرعيدائرةالقبولوالتسجيلبالموافقةبموجبكتابخطيمرفقنموذجالتخصصالفرعي. يبلغقسم .5
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 الصيدلة كلية لطلبة الميداني الصيدالني التدريب تعليمات

 2019( لسنة 4تعليمات رقم )

 

فيجامعةاليرموك،لطلبةالصيدلة(PHAR430)مساقالنيالميدانيتعليماتالتدريبالصيد"تسمىهذهالتعليمات(:1المادة )

.2018/20191الفصلالدراسيالصيفيمنبدايةعملبهااعتباًراوُي


يكونللكلماتالتاليةحيثماوردتفيهذهالتعليماتالمعانيالمخصصةلهاأدناهمالمتدلالقرينةعلىخالفذلك:(:2المادة)

اليرموكالجامعة:جامعة

المجلس:مجلسالعمداء

الكلية:كليةالصيدلة

العميد:عميدكليةالصيدلة

بدايةالعامالدراسيالجامعي.اللجنة:لجنةالتدريبالميدانييشكلهاعميدالكليةفي



اللشروطالتالية:سمحللطلبةالبدءبالتدريبالصيدالنيالميدانيوفًقـُي (:3المادة)  

لىاألقلبنجاح.ساعةمعتمدةع120نهاءدراسةإ -أ

االستثناءساعةمعتمدة،وينطبقهذا85ساعةمعتمدةبنجاح،وبمااليقلعن120يجوزللعميدإستثناءشرطإنهاء -ب

.2014/2015وطلبة2013/2014علىطلبة

صلالدراسيالصيفي.ساعةتدريب،خاللالف320اوبواقعساعةأسبوعًي40سابيعبمايعادلأ8يتدربالطالبلمدة -ت

يجوزفيحاالتخاصةوبموافقةالعميداستكمالفترةالتدريبفيالفصلالدراسياألولأوالفصلالدراسيالثاني -ث

ساعةتدريب،وتقتصرهذهالحاالتعلىالطلبةالمتوقعتخرجهمخالل320اوبواقعساعةأسبوعًي23يعادلبما

الفصلينالمذكورين.

بشكلكاملخاللالفصلالدراسيالصيفي،واليجوزللطالبتسجيلمساقاتالطالبللتدريبيشترطأنيتفرغ -ج

نظريةأوعمليةخاللذلكالفصل.

ساعات معتمدة فقط مع التدريب خالل الفصل الدراسي األول  6لمتوقع تخرجه تسجيل ما ال يزيد عن يجوز للطالب ا -ح

                                                                                                                                             .2يأو الثان

ساعات معتمدة فقط مع التدريب  8في حاالت خاصة وبموافقة العميد السماح للطالب تسجيل ما ال يزيد عن يجوز  -خ

 .3ل الفصل الدراسي األول أو الثانيت على الطلبة المتوقع تخرجهم خالوتقتصر هذه الحاال
 

حدىالمؤسساتالصيدالنيةالمختصةبصرفاألدويةللمرضىمثلصيدلياتالمجتمعأوالصيدلياتإيكونالتدريبفي(:4المادة)

والمعتمدةمنقبلالكلية.المستشفياتالخاصةالتابعةلمستشفياتوزارةالصحةأوالخدماتالطبيةالملكيةأوصيدليات

  

 
باًرالطلبةالصيدلةفيجامعةاليرموك"ويـُعملبهااعت (PHAR 430التعليمات"تعليماتالتدريبالصيدالنيالميداني)مساقالمادةالسابقة:تسمىهذه 1

.2016/2017منبدايةالفصلالدراسيالصيفي
ةفقطخاللالفصلالدراسياألولأوالثاني.ساعاتمعتمد4ريينوبواقعالمادةالسابقة:يجوزللطالبالمتوقعتخرجهتسجيلمااليزيدعنمساقيننظ 2
بندمـُستحدث. 3
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 (:5المادة )

وبالتعاونمعالصيادلةشرفعلىالتدريبالميدانيأعضاءهيئةتدريسصيادلةمنحملةالماجستيروالدكتوراهمنالكليةـُي .1

المسئولينفيالمؤسساتالصيدالنيةالمعتمدة.

التدريبالميدانيعلىالنحوالتالي:تكونمهاماللجنةالمشرفةعلى .2

التدريب.دةلمتابعةسيرتدريبالطلبةوالتأكدمنتنفيذبرنامجاتالصيدالنيةالمعتم.التنسيقمعالمؤسس1

.متابعةالطالبالمتدربلبرنامجالعملالتدريبيوتزويدهباإلرشاداتومساعدتهفيتوفيركلمايحتاجإليهلضمان2

راتالواردةفيبرنامجهالتدريبي.إكسابهالمها

الحلولالمناسبة.توالمشكالتالتيتواجههأثناءفترةالتدريب،وتقديمرببالتغلبعلىالصعوبا.مساعدةالطالبالمتد3

لتدريبيبينزمنااإلشرافعليهاللطالبالمتدربالذيتّماعاًم.متابعةإعدادتقريرفينهايةفترةالتدريبيتضمنتقييًم4

بالحضوروجديتهفيالتدريبوالمهارات خاللفترةومدىالتزامه التدريبوالمقترحاتالضروريةالتياكتسبها

لتطويرآليةالتدريبحسبالنماذجالمعتمدهمنالكلية.

منوجوده.التأكدمنأنيقومالمشرفعلىالتدريببزيارةكلمؤسسةصيدالنيةللسؤالعنالطالبالمتدربوالتأكد5

ا.ذلككتابًيمرتينعلىاألقلخاللالفصلالدراسيويتمتوثيق

 .4. العمل على إعداد وعقد االمتحان نهائي )النظري والشفوي( والموحد بين كافة شعبة التدريب وإعالن نتائج التدريب6

 

 (:6المادة )

 . 5ا( طالًب18يقسم الطلبة إلى شعب يكون الحد األعلى للشعبة ) -أ

 .6ةت معتمدة لكل شعبُيحسب العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس المشرف بواقع ثالث ساعا -ب

 

 (:7المادة )

(المعتمدمنالعميدموضحافيهمكانوتاريخوساعاتالتدريبموقعةحسباألصولمن1يمألالطالبالنموذج)رقم -أ

.اافعلًيساعةدواًم(320)المؤسسةالصيدالنيةقبلالبدءبالتدريبتغطيعددساعاتالتدريبالمعتمدةبواقع

  .سبوعوطيلةمدةالتدريبالمقررةاألددهااللجنةفيبدايةأوليوممنالمحاضراتالتيتحيلتزمالطالببحضور -ب

.التيتتعلقبالمواظبة2008(لسنة6منتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم)8تطبقالمادة -ت



  

 

 .ظريوإعالننتائجالتدريبالمادةالسابقة:العملعلىإعدادوعقداالمتحانالن 4

.ا(طالًب٤٠المادةالسايقة:يقسمالطلبةإلىشعبيكونالحداألعلىللشعبة)5

.هيئةالتدريسالمشرفبواقع)ساعةونصف(معتمدةلكلشعبةالسابقة:ُيحسبالعبءالتدريسيلعضوالمادة 6
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  (:8المادة )

 الي:التدريبعلىالنحوالتيتمتقييمالطلبةفينهايةمدة -أ

%علىاالمتحانالنظري30%.وتقسمعالمةاالمتحانالنهائيعلىالنحوالتالي:50االمتحانالنهائي:ويخصصله .1

.7%علىاالمتحانالشفوي.وتقوملجنةالتدريببإعداداالمتحانينالنظريوالشفويواالشرافعليهما20و

. %25منالعميد:ويخصصله(المعتمد2نموذجرقم)تقريرالمشرفعلىالتدريبحسبال .2

%.15(المعتمدمنالعميد:ويخصصله3تقريرالمؤسسةالصيدالنيةالتيتدربفيهاالطالبحسبالنموذجرقم) .3

سبوعيالمقدممنالطالبإلىالمشرفعلىالتدريبوشريطةأنيقدمالتقريرفيبدايةالمحاضرةاالسبوعية،التقريراأل .4

8.%10(المعتمدمنالعميد:ويخصصله4)وذلكحسبالنموذجرقم

%،وتدخلضمنالمعدلالتراكمي.50ترصدعالمةالطالبفيمساقالتدريبوتكونعالمةالنجاح -ب

 (: 9المادة )

وأوقات -أ وتعليماتها التدريبالميدانيبأنظمةالجامعةوالمؤسسةالصيدالنيةالتييتدربفيها يلتزمالطالبخاللفترة

.أ(/7بالمحددةمسبقاحسبماوردفيالمادة)التدري

.اليجوزللطالبالقيامبالتدريبالميدانيخارجالمملكةاالردنيةالهاشمية -ب



يبتالمجلسفيالحاالتالتيلميردفيهانصضمنهذهالتعليمات.(: 10المادة )

 .العميدمسؤولعنتطبيقهذهالتعليمات(: 11المادة )

 .السابقة-تعليماتالتدريبالصيدالنيالميداني-غيهذهالتعليماتلت (:12المادة )



 

 

  

 

.%50له:االمتحانالنظريالنهائي:ويخصصالمادةالسابقة.7

ســابقة:.8 شــريطةأنالمادةال شــرفةعلىالتدريب صــلمنالطالبعنتدريبهالعمليإلىاللجنةالم يقدمالتقريرخاللالتقريرالمف

 %.10المعتمدمنالعميد:ويخصصله(4مننهايةالتدريب،وذلكحسبالنموذجرقم)فترةأقصاهاأسبوعواحد
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 اليرموك جامعة في الطب في البكالوريوس درجة منح تعليمات
 2013( لسنة 6تعليمات رقم )

 صادرة عن مجلس العمداء بموجب نظام منح الدرجات العلمية والشهادات 

 1976( لسنة 76في جامعة اليرموك رقم )

 

بدءالعامامنتسمىهذهالتعليمات)تعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيالطبفيجامعةاليرموك(،وُيعملبهااعتباًر (:1) ادةالم

 .2013/2014الجامعي

 يكونللكلماتوالعباراتالتاليةالمعانيالواردةإزاءها،مالمتدلالقرينةعلىخالفذلك:

 جامعةاليرموك.الجامعة:

 عميدكليةالطبفيالجامعة.:العميد

 كليةالطبفيالجامعة.الكلية:

 مجلسالكلية.المجلس:

 أيقسمفيالكلية.القسم:

اتشملثالثةفصولإجبارية)األولوالثانيوالصيفي(مدةكلمنالفصلاألولوالثانيستةعشرأسبوًعالسنة الدراسية:

 ةأسابيع،تشملفترةاالمتحانات.فترةاالمتحانات،والفصلالصيفيمدتهثماني

(32نظريةأومااليقلعن)(ستةعشرةمحاضرة16وحدةتقويمأكاديميتعنيحضورالطالب)الساعة المعتمدة:

ويعادلكلأسبوعتدريبسريري ميدانيأوسريري، تدريبعمليأو 1.125)ساعة ساعة%(

 معتمدة.

 لهافيالفصلالدراسيالواحدأوالسنةالدراسية.التييسمحللطالببتسجيعددالساعاتالمعتمدةالعبء الدراسي:

 

 التعليماتعلىطلبةكليةالطبالمسجلينالمنتظمينلنيلدرجةالبكالوريوسفيالطبفيالجامعة.تطبقهذه (:2المادة )

 

 الخطة الدراسية

يةيلدرجةالبكالوريوسفيالطببتوصيةمنمجلسالكليقرمجلسالعمداءالخطةالدراسيةالتيتؤديإلىن (:3المادة )

 فيها.بناًءعلىاقتراحاتمجالساألقسام

  ( :4المادة )

 الخطةالدراسيةلنيلدرجةالبكالوريوسفيالطبخطةسنويةإجباريةفيجميعسنواتالدراسة. .أ

  .ب

ةفيالخطةالدراسيةبقراريخصصلكلمساقمنمساقاتالخطةالدراسيةساعاتمعتمدةخاصةبهومبين .1

 وتنسيبمجلسالكلية.األقساممنمجلسالعمداءبناًءعلىتوصيةمنمجلس

 ابه.اخاًصُيعطىكلمساقمنمساقاتالخطةالدراسيةرقًم .2

ُيذكرإزاءكلمساقفيالخطةالدراسيةعددالساعاتالمعتمدةوعددالمحاضراتأوعددساعاتالمختبر .3

ءكلمساقاإزاعددساعاتالتدريبالميدانيأوعددأسابيعالتدريبالسريري،وُيذكرأيًضاألسبوعيةأو

 ا.اأوسنوًيمدةدراستهفيالسنةالدراسيةوتكوننتائجالمساقفصلًي

يتمتقويمالساعاتالمعتمدةلكلمساقفيالسنواتاألولىوالثانيةوالثالثةعلىأساسأنالمحاضرةأوالندوة .ج

طبيقالعمليومشروعاهيساعةمعتمدةواحدة،أماساعاتالمختبروالت(أسبوًع16حلقةالنقاشلمدة)أو
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المعتمدةعنساعتين وفيجميعالحاالتاليقلحسابالساعة لكلمساقعلىحده البحثفيجريتقييمها

 ا.(أسبوًع16المدة)أسبوعًي

واحدتدريببعةوالخامسةوالسادسةعلىأساسأنكلأسبوعيتماحتسابالساعاتالمعتمدةفيالسنواتالرا .د

ساعةمعتمدة.(1.125سريرييعادل)

 

  (:5المادة )

(مائتان257يكونالحداألدنىللساعاتالمعتمدةالمطلوبةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيالطبهو) .أ

 وسبعوخمسونساعةمعتمدة.

 الي:توزعالساعاتالمعتمدةعلىالنحوالت .ب

 المتطلبات
عدد الساعات 

 المعتمدة اإلجبارية

عدد الساعات 

االختياريةالمعتمدة   
 المجموع

 27 15 12 متطلباتالجامعة

 15 0 15 متطلباتالكلية

 215 9 206 متطلباتالتخصص

 257 24 233 المجموعالكلي

 

 مدة الدراسة والعبء الدراسي

  (:6المادة )

الموادالتيتدراسيةوتبينالخطةالدراسيةالوريوسفيالطبهيستسنوامدةالدراسةلنيلدرجةالبك .أ

 تدرسفيكلسنةدراسية.

 (ثمانيسنواتدراسية.8الحداألعلىلمدةالدراسةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيالطبهو) .ب

اسيتينفيأيمنمعمراعاةنصالفقرة)ب(منهذهالمادةاليجوزأنيقضيالطالبأكثرمنسنتيندر .ج

 السنواتالخمساألولىوأكثرمنثالثسنواتفيالسنةالسادسة.

(18يكونالحداألعلىلعددالساعاتالمعتمدةالمسموحالتسجيلبهفيالفصلينالدراسييناألولأوالثاني) .د

ةوالثالثة،ويجوز(ساعاتمعتمدةفيالفصلالدراسيالصيفيمنالسنواتاألولىوالثاني10ةمعتمدةو)ساع

(ساعةمعتمدة21صليناألولأوالثاني)أنيصلالعبءالدراسيالمسموحبهفيالسنواتالمذكورةوفيالف

 فقةالعميد.(ساعةمعتمدةوذلكبحاالتمبررةوبموا12وفيالفصلالدراسيالصيفي)

حانات،ومنفصلدراسيترةاالمتا،تشملفالسنةالدراسيةفصالندراسيانمدةكلمنهماستةعشرأسبوًع .ه

 (أسابيعبمافيذلكاالمتحانات.8صيفيمدته)

 تضعكليةالطبالتقويمالجامعيالخاصبهافيبدايةكلعامجامعيبعدإقرارهمنمجلسالعمداء. .و
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 المواظبة

 ( :7المادة )

والمناقشاتوالتدريب .أ المحاضراتالنظرية الطالبفيحضور مواظبة والسريريوالزياراتتشترط العملي

الدر مساقفيالخطة لكل المقررة والغيابوذلكعلىالميدانية الحضور بتسجيل مدرسالمساق ويقوم اسية،

 كشوفاتخاصة.

 (منمجموعالساعاتلكلمساق.15%)اليسمحللطالببالتغيبعنأكثرمن .ب

همدرسونعذرقهريأوعذرمرضييقبلب(منمجموعالساعاتالمقررةد15%إذاغابالطالبأكثرمن) .ج

المساق،فعلىمدرسالمساقأنيحرمالطالبمنالتقدملجميعاالمتحاناتالالحقةلذلكالمساق،ويوضعلهالحد

 ("محرومبسببالغياب"،وتدخلهذهالنتيجةفيحسابمعدالتتلكالسنة.35%األدنىلعالمةالمساقوهو)

(منمجموعالساعاتالمقررةلمساقماوكانهذاالغياببعذرقهرييقبلهعميد15%ن)إذاغابالطالبأكثرم .د

(30%مجموعه)الكلية،أوبعذرمرضيفيسمحالعميدللطالباالستمرارفيالمساق،واليجوزأنيتجاوزالغيابب

(،فلمجلسالكلية%30)منالساعات،وفيالحاالتالتييتجاوزفيهاغيابالطالببعذرقهريأومرضينسبة

امنالسنةالدراسية،وذلكقبلبدايةاالمتحاناتالنهائيةفيالفصل،ويبلغعميدالكليةدائرةالقبولاعتبارهمنسحًب

لدراستهتلكالسنة(باستثناءالفصلاألوللقبوله،ويستثنىبذلك)ويعتبربذلكمؤجاًلالكترونيًّإأواوالتسجيلخطيًّ

 منالمساقات.اتمتطلباتالجامعةحيثتطبقعليهاالتعليماتالعامةفيمايخصاالنسحابمنذلكمساق

يجامعةاليرموك،وإذاتعذريشترطفيالعذرالمرضيأنيكونبتقريرطبيصادرمنالمرجعالطبيالمعتمدف .ه

ريرالطبيالمطلوبإلىالعميدخاللذلكفلعميدالكليةأنيعتمدالتقريرالمقدمأويرفضه،وعلىالطالبأنيقدمالتق

 االطالببقراره.أسبوعمنتاريخزوالالعذرويقومالعميدبإبالغمدرسيالموادالتييدرسه

(منمدةالتدريب،وكاناالنقطاعلعذرقهريأو25%يلفترةالتتجاوز)إذاانقطعالطالبعنالتدريبالعمل .و

ماحللطالببتعويضفترةالتدريبالتيتغيبعنهاإذارأىالعميدأنذلكمرضييقبلبهالعميد،يجوزللعميدالس

تالذييتمبإشرافدريبمنالناحيةالفنية،واليشملالتدريبالعمليفيالمستشفياتوالعيادااليؤثرعلىالت

 أعضاءالهيئةالتدريسية.

 

 االمتحانات والعالمات والمعدالت

  ( :8المادة )

 (وألقربرقمصحيح.100من)نهائيةلكلمساقتحسبالعالمةال .أ

  .ب

 العالمةالنهائيةلكلمساقهيمجموععالماتاالمتحانالنهائيوعالماتاألعمالالفصلية. .1

النهائيلكلمساقمرةواحدةفينهايةالفصلأوفينهايةالسنة،وذلكحسبطبيعةالمساق،يعقداالمتحان .2

أواأوعملًياشفوًيالمقررالمساق،ويجوزأنيشملاالمتحانالنهائيجزًءماًلوشااويكونهذااالمتحانكتابًي

 تقاريرلهانسبةمئويةمعينةمنالعالمةيحددهاالقسمالمعني.

 تشملاألعمالالفصليةلكلمادةمايلي: .3

 االختباراتالشفويةأوالتقاريرأوالبحوث..أ

 أوالسنة.ةالمادة،تحددللطلبةفيبدايةالفصلامتحاناتفصليةأوسنويةحسبطبيع.ب



 

27 



يأوسنويمعلنعنهبعذرقهرييقبلبهعميدالكليةالتيتطرحالمساق،أوكلمنيتغيبعنامتحانفصل .4

عذرمرضي،عليهأنيقدممايثبتعذرهخاللأسبوعمنتاريخزوالالعذر،وفيهذهالحالةيعقدمدرس

 .اللطالببالشكلالذييراهمناسًباًيتعويضاالمساقامتحاًن

هبدونعذرقهرييقبلبهعميدالكليةأوعذرمرضييوضعلهكلمنيتغيبعنامتحاننهائيمعلنعن .5

 )صفر(فيذلكاالمتحان،ويحسبلهفيعالمتهالنهائية.

وتسجيلع .6 والبحوثإلىالطالببعدتصحيحها أوراقتردجميعأوراقاالمتحاناتوالتقارير، أما الماتها،

 واحد.االمتحانالنهائيفتحفظلدىمدرسالمساقلمدةفصلدراسي

إذاتغيبالطالبعناالمتحانالنهائيلمساقمابعذريقبلهالعميد،يبلغالعميدقرارهبقبولالعذرإلىمدير .7

المدائرةالقبولوالتسجيلومدرسالمساقليسجللهعالمة ساق،وعلىالطالبأن"غيرمكتمل"إزاءهذا

اقصاهاأربعةأسابيعمنبدايةالفصلالتاليللفصلالذيملالمتحانالنهائيفيالمساقالمذكورفيمدةيتقد

لهذاالغرضإذادرسفيهالطالب،ادراسًيحصلفيهعلىعالمة"غيرمكتمل"ويعتبرالفصلالصيفيفصاًل

 فيذلكاالمتحان.انالمذكورفيالمدةالمقررةاعتبرتعالمتهصفًرأماإذالميتمكنالطالبمنتقديماالمتحا

جوزللطالبالحاصلعلىمالحظة"غيرمكتمل"تأجيلدراستهفيالجامعةللفصل/الفصولالالحقةإالالي .8

لعالمةبعدإزالةهذهالمالحظةضمنالفترةالمحددةفيهذهالمادةوخالفذلكتسجللهدائرةالقبولوالتسجيلا

 المستحقةمناألعمالالفصليةفيذلكالمساق.

 لالمتحاناتومواعيدهاعلىالنحوالتالي:يكوناإلطارالعام .ج

 مساقاتالسنواتاألولىوالثانيةوالثالثةوالفصلالدراسياألولمنالسنةالرابعة: .1

(حيث50%لالفصلية):يخصصلألعمااعملًياالمساقاتالنظريةوالمساقاتالنظريةالتيتحويجزًء .أ

االختباراتعلىشكلامتحاناتتحريرية،شفوية،عملية،يجرىاختبارانفصليانعلىاألقلوقدتكونهذه

أوبواسطةالحاسوبأوتقاريرأوبحوثكلهاأوبعضهاعلىأنيتمتحديدطبيعةاالمتحاناتومواعيدها

مجلس يقرره ما وحسب دراسي فصل كل بداية في وتناقشأوراقللطلبة المساق يطرح الذي القسم

تص بعد الطلبة مع النهائياالمتحانات االمتحان بداية قبل للطلبة الفصلية األعمال نتائج وتعلن حيحها

 (.50%ويخصصلالمتحانالنهائي)

ايةيقوممجلسالقسمالذييطرحالمساقببيانكيفيةتوزيعالعالماتالتيتوضعللمساقاتالعمليةقبلبد .ب

 الفصلالدراسي.

السنةالخامسة،توزعالعالماتالنهائيةالتيتوضعلكلمساقمساقاتالسنةالرابعة)الفصلالدراسيالثاني(و .2

 كمايلي:

 درسيالمساقأثناءالتدريبالسريري.%(لتقييممدرسالمساقأولمعدلتقييمُم10)أ.

 نتهاءمنالتدريبالسريري.داإل%(لالمتحانالسريريالنهائيالذييجريبع40)ب.

قدفينهايةالسنةحسبمواعيديحددهامجلسالكليةفيبدايةكلعام%(لالمتحانالكتابيالذييع50)ج.

 جامعي.

مساقاتالسنةالسادسة،تكوننتيجةالمساقاتاالختيارية)متطلباتالكليةاالختيارية(ناجحأوراسب،وتوزع .3

 كمايلي:لتيتوضعلباقيمساقاتالسنةالسادسةالعالماتالنهائيةا

 لألعمالالفصليةوالتيتوزعكمايلي:%(40) .أ

 %(لتقييممدرسالمساقأومدرسيالمساقأثناءالتدريبالسريري.10)-

 %(لالمتحانالسريري.30)-
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 %(لالمتحانالنهائيوالتيتوزعكمايلي:60).ب

 %(لالمتحانالكتابي.50)-

%(لالمتحانالشفوي.10)-

 بالتنسيقمعدائرةالقبولوالتسجيلمواعيداالمتحاناتالنهائيةفيمطلعكلعامدراسي.يحددعميدالكلية .4

تقوممجالساألقسامبتحديدأسلوبتقييمأيمساقذيطبيعةخاصةأوبحثية،وتحديدأعدادونوعيةالممتحنيين .5

هذاالتوزيعمنمجلسالكليةالعالماتالتيتوضعلهذهالموادعلىأنيعتمدالخارجيين،وبيانكيفيةتوزيع

 فيبدايةكلفصلأوعامدراسي.

 ( :9المادة )

تناقشأوراقاالختباراتالفصليةمعالطلبةبعدتصحيحها،وتردجميعأوراقاالمتحاناتوالتقاريروالبحوثإلى .أ

 سيواحد.لدىمدرسيالمساقلمدةفصلدراالنهائيفتحفظوراقاالمتحانأالطالببعدتصحيحها،أما

إذارغبالطالبباالعتراضعلىعالمتهالنهائيةلمساقمافلهأنيتقدمباعتراضهخاللأسبوعمنظهورالنتيجة .ب

النهائيةلذلكالمساقإلىرئيسقسمالمساق،ويقومرئيسالقسمبتشكيللجنةمنعضوينمنأعضاءهيئةالتدريس

عالمةوترفعالعالمةالتييستحقهاالطالبإلىعميدالكليةللعرضفيالقسم)باستثناءمدرسالمساق(لمراجعةال

القبولوالتسجيلخطًي أسبوعانمنظهوراعلىمجلسالكليةويبلغالعميدالقرارإلىدائرة أقصاها خاللمدة

العالمةالنهائيةيعرضعلىمجلسالعمداءأيتعديلفيالنتيجةوترسلنسخةمنالقرارإلىرئيسقسمالطالب،و

 أليطالبمنالطلبةالمتوقعتخرجهم.

مسؤولونعنتصحيحجميعأوراقاالختباراتواالمتحاناتللمساقاتالتي .ج مدرسوالمساقومنسقوها مدرس/

 يدرسونها،وعنرصدعالماتهابشكلصحيحونهائي.

 عالمةمنعالماته.يتقدمبهلمراجعةأيانيرعنكلطلباقدرهثالثةدنيدفعالطالبمبلًغ .د

 

 ( :10المادة )

والحداألدنى%(35والحداألدنىللعالمةالنهائيةللمساقهو)%(50لحداألدنىلعالمةالنجاحفيالمساقهو)ا .أ

 %(.60)للنجاحفيالسنةهو

 تصنفعالماتالمساقوفقالجدولالتالي: .ب

رمز بالعربيةلا التقدير العالمة نجليزيةالرمز باإل   

90–100%  A أ ممتاز 

80–89% اجيدجًد   B ب 

70–79%  C ج جيد 

60–69%  D د مقبول 

50–59%  E هـ ضعيف 

%50أقلمن  F و راسب 
 

ابذلكحتىتاريخحساأورسوًبايكونالمعدلالتراكميمعدلعالماتجميعالمساقاتالتيدرسهاالطالبنجاًح .ج

،وإذاحصلالطالبعلىنتيجة"غيرمكتمل"فيبعضالمساقاتيتمحسابمعدالتهعندماتكتملعالماتالمعدل

هذهالمساقات،وتعتبرالمعدالتذاتأثررجعيمنتاريخحصولالطالبعلىنتيجة"غيرمكتمل"وتطبقعليه

 جميعاإلجراءاتالمترتبةعلىذلك.
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نهائيةبعددالساعاتالمعتمدةعنكلمساقيأخذهالطالبفيالسنةالدراسيةربالعالمةالعدلالسنويبضيحسبالم .د

 وقسمةمجموعحاصلالضربالناتجعلىمجموععددالساعاتالمعتمدة.

الخطةفيةختياريةالتييدرسهاالطالبوالمشمولتدخلنتائججميعالمساقاتمنمتطلباتالجامعةاإلجباريةواإل .ه

 معدلالسنويللسنةاألولىحسبالخطة.يةفيحسابالالدراس

يحددتقديرالطالبعلىأساسمعدلالمساقاتالتييدرسهابنجاحضمنالخطةالدراسيةالمقررةوفقالجدول .و

 التالي:

 التقدير المعدل السنوي/ المعدل العام

 ممتاز100%–84

 اجيدجًد%84أقلمن–76

 ديج%76أقلمن–68

 مقبول%68أقلمن–60
 

 تحسبكلالمعدالتألقربمنزلةعشريةواحدة. .ز

(فأكثرعلىالئحةشرفالكلية،ويثبتذلك84%يضعالعميداسمالطالبالذييحصلعلىمعدلسنويمقداره) .ح

(ساعة12يعند)المساقاتواليقلعبئهالدراسافيأحد،أورسبسابًقفيسجلهاألكاديمي،مالميكنمفصواًل

 اتحتالمراقبةاألكاديمية.فصلالواحدأوموضوًعمعتمدةفيال

يعتبرالطالباألولفيالكليةهوالطالبالحاصلعلىأعلىمعدلعامعلىالفوجالذيتخرجمعه،شريطةأنال .ط

 (سنوات.6تزيدمدةالدراسةالفعليةعن)

ولىالتنسيقمعمدرسيالشعبمنحيثشعبفأكثر(ويت3عب)الكلمساقمتعددالشسممنسًقيكلفرئيسالق .ي

 محتوىالمساق،والكتابالمقررواالمتحاناتوالعالمات.

 يتكونالمعدلالعامللطالبفيكليةالطبعندالتخرجمن: .ك

 %(للمعدلالسنويلكلمنالسنواتالخمساألولىبالتساوي.75) .1

 دلالسنويللسنةالسادسة.%(للمع25) .2

 

 تقال من سنة إلى أخرىناال

 

 ينتقلالطالبمنسنةدراسيةإلىالسنةالدراسيةالتيتليهاإذاحققالشرطينالتاليين: ( :11المادة )

 النجاحفيكلمساقمنالمساقاتالعلميةالتيدرسهافيتلكالسنةوالمقررةفيالخطةالدراسية. .أ

 (.10معدلالسنويفي)المادة(فأكثرحسبتعريفال60%معدلسنوي)الحصولعلى .ب

 ( :12المادة )

 شروطاالنتقالمنالسنةاألولىإلىالسنةالثانية: .أ

 فأكثر،والنجاحفيجميعالمساقاتالعلميةوهي:%(60الحصولعلىمعدلسنوي) .1

 (.113،ط112،ط111،ط110،ط215،ك101،ف101،ك101)ب

(1/ألميةالمبينةفيالفقرة)علميينعلىاألكثرمنالمساقاتالعإذارسبالطالبفيمساقأومساقين .2

منهذهالمادة،يحقلهتقديمامتحانإكمالفيمساقأومساقينعلىاألكثر،وذلكقبلبدءالفصلالدراسي

 الكليةالتيتطرحالمساق.األولمنالعامالجامعيالتاليفيموعديحددهعميد
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(منهذهالمادة،وحاصلعلى1جميعالمساقاتالعلميةالمبينةفيالفقرة)أ/فياإذاكانالطالبناجًح .3

%(يحقلهالتقدمإلىامتحانإكمالفيمساقأومساقينيختارهماالطالب،وذلكقبل60)معدلأقلمن

 اق.التاليفيموعديحددهعميدالكليةالتيتطرحالمسبدءالفصلالدراسياألولمنالعامالجامعي

 

 فيالسنةاألولىإذا:ايعتبرالطالبراسًب .ب

 (منهذهالمادة.1رسبفيأكثرمنمساقينعلميينمنالمساقاتالعلميةالمبينةفيالفقرة)أ/ .1

السنةالثانيةويعتبر(ساعاتمعتمدةفالينتقلإلى3إذارسبالطالببعدامتحاناإلكمالفيأكثرمن) .2

 افيالسنةاألولى.راسًب

 (فأكثربعدإجراءامتحاناإلكمال.%60الميحصلالطالبعلىمعدلسنوي)ذإ .3

 إذارسبالطالبفيالسنةاألولىيسمحلهبإعادةدراستهالمرةواحدةفقط. .ج

 فيحالةرسوبالطالبفيالسنةاألولى،يطبقعليهمايلي: .د

(والفيزيولوجياالعامة110العام)طدراسةجميعالمساقاتالتيتطرحهاكليةالطبوهي:التشريحإعادة •

(والحاصلفيهاعلى113(،والكيمياءالحيويةالعامة)ط111لويةوأنسجة)ط(،وبيولوجياخ112)ط

 .وفيحالةاإلعادةتحتسبلهالعالمةالجديدةللمساقالمعاد%(60عالمةأقلمن)

(والتينجحفيها101(و)ك101(و)ب101أماالموادالعلميةاألخرىالمقررةللسنةاألولىوهي)ف .ه

(فيتلكالسنةيجوزلهإعادةتلكالمساقاتأوعدمإعادتهاحسبرغبته،%60أقلمن)الطالببعالمة

 وفيحالةاإلعادةتحسبلهالعالمةالجديدةللمساقالمعاد.

 قالعلمي.منالعالمةالنهائيةالمستحقةللمساامتحاناإلكمالبداًلتحتسبعالمة .و

 الطلبةالراسبونفيالسنةاألولىبعداإلكمال: .ز

(ساعاتمعتمدةمنمساقاتالسنةالثانية6يسمحللطلبةالراسبينفيالسنةاألولىبعداإلكمالتسجيل) .1

إبقاءالطالبفيمستوىالسنةاألولىوفقالشروطعلىاألكثرفيالفصلالدراسياألولأوالثانيمع

 التالية:

 (فأكثر.%60نمعدلالطالب)يكوأن .أ

) .ب الطالبإعادتها يجبعلى التي الساعات مجموع يكون من6أن األكثر على ساعاتمعتمدة )

 /د(.12المساقاتالعلميةالمبينةفيالمادة)

منالسنةالثانيةضمنالخطةالدراسيةويستثنىمنأنتكونالموادالتييرغبالطالببالتسجيللها .ج

الجهازالدموي222و)طالجهازالدوري(،221الجهازالتنفسي(،و)ط220التالية:)طذلكالمواد

 واللمفاوي(.

(ساعاتمعتمدةكحدأعلى9يكونمجموعمايسمحللطالببتسجيلهخاللالفصلالدراسيالواحد) .د

 لمعادةمنالسنةاألولى.ذلكالمواداشاماًل

ثانيةعلىاألكثرفيالفصل(ساعاتمعتمدةمنالسنةال9تسجيل)يسمحللطلبةالمحولينللسنةاألولى .2

 الدراسياألولوكذلكالفصلالدراسيالثانيمعإبقاءالطالببمستوىالسنةاألولى.

إلىامتحانإكماللهذهالموادفيهذهالسنةإذارسبالطالبفيأيمنموادالسنةالثانيةاليحقلهالتقدم .3

 دراسةهذهالمواد.ويجبعليهإعادة

 تطبقتعليماتالنجاحوالرسوبواإلكمالعلىالموادالمعادةمنالسنةاألولى. .4

 يتحملالطالبمسؤوليةالتسجيلفيالموادمنالسنةالتاليةفيحالةرسوبهفيالسنة. .5
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 الحقة، بعد السنة األولىشروط االنتقال في السنوات ال

 

 ( :13المادة )

 هافيالسنواتالالحقةبعدالسنةاألولىإذاحققمايلي:إلىالسنةالتيتليينتقلالطالبمنسنة .أ

(60%النجاحفيجميعالمساقاتالعلميةالمقررةلتلكالسنةحسبالخطةوالحصولعلىمعدلسنوي) .1

 فأكثر.

سنةالثانيةقلمنمساقاتالأ(ساعاتمعتمدةف9مساقاتمجموععددساعاتهاالمعتمدة)إذارسبالطالبفي .2

متحانإكمالفيالمساقاتالتيرسببهااالثالثةأوالرابعةأوالخامسةكلعلىحدهيحقلهالتقدمإلىأو

الكليةوإذارسبالطالبوذلكقبلبدءالفصلالدراسيالتاليمنالعامالجامعيالتاليفيموعديحددهعميد

 افيتلكالسنة.السنةالتاليةويعتبرراسًببعدامتحاناإلكمالفيأيمنهافالينتقلإلى

(ساعاتمعتمدةفأقلمنمساقاتالسنةالسادسة9إذارسبالطالبفيمساقاتمجموعساعاتهاالمتعمدة) .3

بهاوذلكبعدإعادةالتدريبالسريريفيالمساقاتيحقلهالتقدمإلىامتحانإكمالفيالمساقاتالتيرسب

افيالسنةافيالسنةالسادسةوإذارسبيعتبرراسًبفيذلكاالمتحانيعتبرناجًحالتيرسببهافإذانجح

 (فيتلكالسنة.60%السادسةوعليهإعادةدراسةجميعالمساقاتالتييقلعالمتهاعن)

كانالطالبناجًح .4 فيجميعإذا والسادسةا والخامسة والرابعة والثالثة للسنواتالثانية ،المساقاتالمقررة

يحقلهالتقدمإلىامتحانإكمالفيمساقاتمجموععددساعاتها%(60وحاصلعلىمعدلسنويأقلمن)

الجامعي(ساعاتمعتمدةعلىاألكثر،يختارهاالطالبمنمساقاتتلكالسنة،وذلكقبلبدءالعام9المعتمدة)

(فأكثرالينتقلإلىالسنة%60نويإلى)التاليفيموعديحددهعميدالكليةوإذاأخفقفيرفعالمعدلالس

 افيتلكالسنة.التاليةويعتبرراسًب

فيأيسنةمنالسنواتالثانيةوالثالثةوالرابعةامعمراعاةماوردفيالفقرة)أ(منهذهالمادة،يعتبرالطالبراسًب .ب

 والخامسةوالسادسة:

 (ساعاتمعتمدة.9إذارسبفيمساقاتعددساعاتهاالمعتمدةأكثرمن) .1

 (فأكثربعدإجراءامتحاناإلكمال.%60إذالميحصلعلىمعدل) .2

 افيتلكالسنة.إذارسبالطالببعدامتحاناإلكمالفيأيمساقفالينتقلإلىالسنةالتاليةويعتبرراسًب .3

بإعادةدراستهالمرةواحدةرسوبالطالبفيأيمنالسنواتالثانيةوالثالثةوالرابعةوالخامسةيسمحلهفيحال .ج

 هفيالتعليمات(.فقط)شريطةعدمتجاوزالحداألعلىالمنصوصعلي

لىإذارسبالطالبفيالسنةالسادسةيسمحلهبإعادةدراستهامرتينعلىاألكثرشريطةعدمتجاوزالحداألع .د

 المنصوصعليهفيالتعليمات(.

(يطبقعليهمايلي:إعادةانية،الثالثة،الرابعة،الخامسة،السادسةفيحالرسوبالطالبفيأيمنالسنوات)الث .ه

(وفي60%دراسةجميعالمساقاتالمقررةلتلكالسنةمنداخلكليةالطبوالحاصلفيهاعلىعالمةأقلمن)

المةالجديدة.حالةاإلعادةتحتسبالع

(ساعاتفأقلتثبتلهالعالمةالجديدة9االمعتمدة)إذاتقدمالطالبالمتحانإكمالفيمساقاتمجموععددساعاته .و

 حصلعليهابعداإلكمالفيكشفالعالماتمعمراعاةمايلي:التيي

السنويقبلاإلكمالأقلمن) .1 كانمعدله فيكشف%(60إذا التييحصلعليها يثبتلهالعالمةالجديدة

 اإلكمالإذاتجاوزمعدلهذلك.عدب%(60العالماتبمااليتجاوزمعدلهفيتلكالسنة)
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فأكثرتثبتلهالعالمةالجديدةالتييحصلعليهافيكشفالعالمات%(60إذاكانمعدلهالسنويقبلاإلكمال) .2

كحدأقصىحتىلوكانت%(60مساقألغراضمعدلهالنهائيفيتلكالسنة)علىأنيرصدلهفيذلكال

 %(.60ن)عالمتهفيامتحاناإلكمالتزيدع
 

(منهذهالتعليماتإذاأعادالطالبدراسةأيسنةمنسنواتالدراسةتحسب12معمراعاةماوردفيالمادة) ( :14المادة )

فأكثرمنالمساقاتالمطلوبة%(60ويعيدفقطالمساقاتالتيلميحصلفيهاعلىعالمة)لهالعالمةالجديدةفقط،

 حسبالخطةالدراسية.

 

 لكليةمن ا الفصل

  ( :15المادة )

 ُيفصلالطالبمنالكليةفيالحاالتالتالية: .أ

 إذارسبلمرتينفيأيسنةمنالسنواتالخمساألولى. .1

 خاللمدةالدراسة.إذارسببأيثالثسنواتدراسية .2

 (سنواتالمقررة.8إذالميستطعإكمالدراستهخاللمدة) .3

و)ج(منهذهالتعليمات،لمجلسالعمداءفيحاالتخاصة،النظر)ب((فقرة6معمراعاةماوردفيالمادة) .ب

واستنفذالحداألعلىفيتمديدمدةالدراسةلسنةواحدةفقطلمنرسبفيالسنةالسادسةفيكليةالطب،

 المقررللدراسةوذلكبتنسيبمنمجلسالكلية.

ًءعلىتنسيبمنمعةمنقبلمجلسالعمداءبنامنالقسمأوالكليةأوالجاتصدرجميعقراراتالفصلسواًء .ج

معلوماتاعلىرابطنظاملكترونًيإمديردائرةالقبولوالتسجيل،وتقومدائرةالقبولوالتسجيلبإشعارالطالب

 (منخاللموقعالجامعة.SISالطلبة)

 

 تأجيل الدراسة

 ( :16المادة )

ةالعامالعميدفيمدةأقصاهاسبعةأيامدراسيةمنبدايعلىالطالبأنيتقدمبطلبتأجيلدراستهإلىمكتب .أ

 الدراسيالذييودتأجيله.

مجلسالكليةولثالثسنواتبقرارمنيجوزللطالبأنيؤجلدراستهفيالجامعةلمدةسنتينبقرارمن .ب

التسجيلوعميدكانتمتقطعةأومتصلةويبلغالعميدالقرارالىمديردائرةالقبولومجلسالعمداء،سواًء

 شؤونالطلبةورئيسالقسمالمختصوأيجهةأخرىمعنية.

 التحسبمدةالتأجيلمنالحداألعلىالمسموحبهاللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيالطب. .ج

 تقلإالبعدمضيسنةدراسيةواحدةعلىالتحاقهبالكلية.اليجوزتأجيلدراسةالطالبالجديدأوالمن .د

رغبطال .ه االنسحإذا القبولبفي دائرة إلى المقرر النموذج بطلبعلى يتقدم أن فعليه الجامعة ابمن

والتسجيل،وفيهذهالحالةتثبتلهفيسجلهمالحظة"منسحبمنالجامعة"،ويفقدمقعدهفيها،وإذارغب

علىأنألكاديميكاماًليةبالجامعةفعليهأنيتقدمبطلبجديدوفيحالةقبولهيحتفظبسجلهافيااللتحاقثان

يكملمتطلباتالتخرجوفقالخطةالدراسيةالمعمولبهاعندعودتهإلىالجامعةوتحسبلهمدةالدراسة

فيمدةالتزيدعنأربعالسابقةضمنالحداألعلىلسنواتالتخرجعلىأنيكونطلبهباإللتحاقمرةأخرى

 سنواتمنتاريخانسحابه.
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(منالساعاتالمقررةلجميعالموادالدراسية%30بعذرمقبول)يتجاوزمجموعغيابهيعتبرالطالبالذي .و

 منالسنةالدراسية،ويثبتفيسجلهمالحظةمنسحب،وتعتبردراستهلتلكالسنةالدراسيةمؤجلة.امنسحًب

لمدةالدراسةالتحسبالسنةالدراسيةالتييفصلمنهاالطالببسببعقوبةتأديبيةمنضمنالحداألعلى .ز

 ويعاملالفصلالدراسيسنةدراسية.

دراسيأوأكثر،ولميحصلعلىموافقةخطيةمنعميدالكليةإذالميسجلطالبمنتظمفيالجامعةلفصل .ح

بتأجيلدراستهتلكالسنةيفقدمقعدهفيالجامعة،وفيحالوجودعذرقهريفلهأنيطلبمنمجلسالكلية

مدةالتأجيلالمسموحبهاوفيجميعاألحوالالتييفقدفيهاالطالبمقعدهفيالجامعةاعتبارهذهالمدةضمن

 ةثانيةاليجوزلهأنيعودللدراسةفيها.لمر

 فيحالالموافقةعلىتأجيلالدراسةيكونللسنةالدراسيةبأكملها. .ط

بوعالسادسمنالفصليناألولوالثانيُيلغىتسجيلالطالبإذالميدفعالرسومالجامعيةالمقررةفينهايةاألس .ي

لسنةكاملةعلىأنتحسبسنةالتأجيلمنالحدحكًمسبوعالثالثمنالفصلالصيفي،ويعدمؤجاًلواأل ا

 األعلىللتأجيل.

 

 التدريب السريري

 ( :17المادة )

التدريبسريرًي .أ السادسة( الخامسة، السنوات)الرابعة، زأومعهدخاصفيمستشفىأومركايسمحلطلبة

لمعاييرتضعهاكليةالطبويتمتحديدالمستشفياتوالمراكزوالمعاهداتشخيصوالعالجفياألردنوذلكطبًقبال

 بقرارمنرئيسالجامعةبناًءعلىتنسيبمجلسكليةالطب.

التدريب .ب يسمحلطلبةالسنةالسادسةبقضاءفترةالتزيدعنالشهرينمنمدة فيالخطةالسريريالمقررة

لتلكالسنةفيمستشفىتعليميجامعيأومعهدسريريداخلأوخارجاألردنيعتمدهمجلسالكليةالدراسية

لهذهالغاية،ويتقدمالطالببطلبخطيإلىعميدالكليةقبلشهرينعلىاألقلمنبدءالتدريب،ويصدرالقرار

 فقاتماليةتترتبعلىذلك.حملالجامعةأيةنقسمالمختصوالتتعنعميدالكليةبناًءعلىتنسيبال

  ( :18المادة )

تتممراقبةالتدريبالسريريلطلبةكليةالطبفيالسنواتالسريرية)الرابعة،الخامسة،السادسة(منخالل .أ

سجليوميللتدريبالسريريخاصبكلقسممناألقسامالسريرية،وعلىالطالبإعادتهوتسليمهإلىرئيس

 نتهاءفترةالتدريبالسريري.إفيحالالقسم

 للمعلوماتالمدونةوالواردةفيسجلتدريبهالسريريالخاصبهوأيتقاريرأخرىمطلوبة.ايقّيمالطالباستناًد .ب

 

 متطلبات الحصول على درجة البكالوريوس في كلية الطب

 

 التالية:تمنحدرجةالبكالوريوسفيالطببعدإتمامالمتطلبات( :19المادة )

 الدراسيةالمقررة.النجاحفيجميعالموادالمطلوبةحسبالخطة .أ

 (.%60الحصولعلىمعدلعاماليقلعن) .ب

 عدمتجاوزالحداألعلىلسنواتالتخرجالمنصوصعليهافيالتعليمات. .ج
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 أحكام عامة

 ( :20المادة )

يكونحفلالتخرجمرةواحدةفينهايةالعامتمنحشهاداتالتخرجعنداستحقاقهافينهايةكلعامدراسي،و

 الدراسي.

اليجوزأليطالبأنيعترضلعدمعلمهبهذهالتعليماتأوبعدمإطالعهعلىالنشراتالصادرةعنالجامعةأو ( :21المادة )

هايتعلقبهذلكترونيفيمالكليةأوماينشرعلىلوحةإعالناتهاأوعلىموقعالجامعةأومايرسلإلىبريدهاإل

 التعليمات.

 جراءاتتخرجه.إالطالبأنيحصلعلىنموذجبراءةذمةمنالجامعةالستكمال على ( :22المادة )

 تحملدرجةالبكالوريوستاريخاستحقاقهاوتمنحفينهايةكلعام.( :23المادة )

عليمات.يبتمجلسالعمداءفيالحاالتالتيلميردعليهانصفيالت ( :24المادة )

رئيسالجامعةوعميدالكليةومديردائرةالقبولوالتسجيلمكّلفونبتنفيذأحكامهذهالتعليمات.( :25المادة )
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 اليرموك جامعة في الدكتوراه برامج
 

 اإلطار العام لنيل درجة الدكتوراه في جامعة اليرموك

 

 شروط القبول 

جامعةاليرموك،وأنتكونهذهجامعةمعترفبهالدىأومايعادلهامنعلىدرجةالماجستيرأنيكونالمتقدمحاصاًل .1

 الدرجةمسبوقةبدرجةالبكالوريوسأومايعادلها.

 أنتكوندراستهفيمرحلةالماجستيرمنتظمة. .2

 أنيحققمتطلباتاللغةوفققرارمجلسالتعليمالعالي. .3

القسمالذييرغببااللتحاقبه.صصةفيؤهلهللدراسةالمتخأنتكوندرجةالبكالوريوسوالماجستيرفيموضوعي .4

 

 الحد األعلى لنيل درجة الدكتوراه

 فصلقبولالطالب.الحداألعلىعشرةفصولدراسية،واليحسبالفصلالصيفيلهذاالغرضإالإذاكان .1

 يجوزتمديدالحداألعلىفيحاالتمسوغةفصليندراسيين. .2

علىتوصيةبقرارمنالعميدبناًءدراسيةمتصلةأومنفصلة)باستثناءالفصلالصيفي(فصول3دةيحقللطالبالتأجيللم .3

لجنةالدراساتالعليافيالقسم.



 متطلبات نيل درجة الدكتوراه

 تحددمتطلباتالحصولعلىدرجةالدكتوراهبمايأتي: .1

(وفقالخطة700مساقاتمستوى)%،من80قلعنساعةمعتمدةبنجاحوبمعدلتراكميالي(36دراسةمااليقلعن) .أ

 الدراسيةالمعتمدةموزعةكمايأتي:

 جبارية.إساعةمعتمدةمساقات(21) 

ختيارية.إساعةمعتمدةمساقات(15) 

 معتمدة،والنجاحفيامتحانمناقشتها.(ساعة18فيعالمالمعرفةيخصصلها)أصياًلاتقديمأطروحهتحويإسهاًم .ب

محكمة.طروحه،فيمجالتعلميةبحثواحدفياألقلفيموضوعاأللنشرنشر/قبو .ج

(،بتنسيبمن600مستوى)(ساعاتمعتمدةمن6مماوردفيالفقرتينأ،ب،أعالهيجوزدراسةمااليزيدعلى)بالرغم .2

اكمي،شريطةأالتكونقدترالالمساقاتفيمعدلالطالبلجنةالدراساتالعليافيالقسموموافقةالعميد،وتدخلعالمات

 .علميةسابقةدخلتضمنمتطلباتدرجة

بدراسةالمساقاتاالستدراكيةواالنتهاءمنهاخاللالسنةاألولىمن .3 التحاقهبالبرنامجوالتحسبفيعلىالطالبأنيبدأ

 .ةالمساقاتاالستدراكيةبنجاحاسدرالدراسيةبعدذلكإذالمينهمعدلهالتراكمي،واليسمحللطالببتسجيلمساقاتمنخطته

أخرى .4 متطلباتإضافية توصيبهااستكمالأية األطروحة(، التيتكتببها فيذلكاللغة لجنة)بما فيحاالتخاصة

 .الدراساتالعليافيالقسمويقرهاالمجلس
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 العبء الدراسي

(ساعةمعتمدة،والحداألقصىفي12داألعلى)معتمدة،والح(ساعات6الحداألدنىللعبءالدراسيفيالفصلالواحد)

.(ساعاتمعتمدة6الفصلالصيفيهو)



 تأجيل الدراسة :

)باستثناءالفصلالصيفي(،وذلكبقرار(فصولدراسيةمتصلةأومنفصلة3يجوزللطالبأنيؤجلدراستهمدةأقصاها) .أ

القسمعلىأنيتمذلكخاللاألسابيعالثمانيةتالعليافيلجنةالدراساوتنسيبمنالعميد،بناًءعلىطلبمنالطالب،

تحسبمدةالذييرغبتأجيلدراستهفيه.ويبلغالقرارإلىمديرالقبولوالتسجيلوالقسمالمعني.والاألولىمنالفصل

 التأجيلمنالحداألعلىلسنواتالدراسة.

ذلكعلىالطالبالذيينتقلمن،وينطبققبلفيهفيالبرنامجالدراسياألولالذيالتؤجلالدراسةللطالبفيالفصل .ب

برنامجإلىأخر.

 

 اليرموك جامعة في الماجستير برامج
 

 اإلطار العام لنيل درجة الماجستير في جامعة اليرموك

شروط القبول

 يرموك.ةالجامععلىدرجةالبكالوريوسأومايعادلهامنجامعةمعترفبهالدىأنيكونالمتقدمحاصاًل .1

 أنتكوندراستهفيمرحلةالبكالوريوسمنتظمة. .2

 أنيحققمتطلباتاللغةوفققرارمجلسالتعليمالعالي. .3

 به.بااللتحاقأنتكوندرجةالبكالوريوسفيموضوعيؤهلهللدراسةالمتخصصةفيالقسمالذييرغب .4

 

 لنيل درجة الماجستيرود العليا والدنيا الحد

يحسبالفصلالصيفيلهذاالغرضإالإذاكانفصلقبولالطالب.فصولدراسيةوالالحداألعلىستة .1

يحقللطالبالتأجيللمدةالتزيدعنفصليندراسينمتصلةأومنفصلة)باستثناءالفصلالصيفي(.بقرارمنالعميدبناًء .2

علىتوصيةلجنةالدراساتالعليافيالقسم.

مسوغةفصليندراسيين.يجوزتمديدالحداألعلىفيحاالت .3

وفققرارمجلسالتعليمالعالي(.تحقيقمتطلباتاللغة) .4

 

 متطلبات نيل درجة الماجستير

تكونمتطلباتالحصولعلىدرجةيكونلبرنامجالماجستيرمساران:مسارالرسالةومساراالمتحانالشامل)دونرسالة(،و −

 األقلموزعةكمايأتي:وثالثينساعةمعتمدةفيا(ثالًث33الماجستير)

 برنامجالماجستيرمسارالرسالةويشمل: -أ
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فمافوقوفقالخطةالدراسية600(أربعوعشرينساعةمعتمدةمنالمساقاتمنمستوى24دراسةمااليقلعن) .1

(موزعةعلى75%(،وبمعدلتراكمياليقلعن)24)والنجاحبهابموجبأحكامالمادةالمعتمدةفيالقسم،

نحوالتالي:ال

أدنى.ا(ساعةمعتمدةمساقاتاجباريةحًد15) •

قصى.أا(ساعةمعتمدةمساقاتاختياريةحًد9) •

(تسعساعاتمعتمدة،والنجاحفيامتحان9فيعالمالمعرفةتخصصلها)أصياًلاتقديمرسالةتحويإسهاًم .2

مناقشتها.

برنامجالماجستيرمساراالمتحانالشاملويشمل: -ب

فمافوقوفقالخطةالدراسية600(ثالثوثالثينساعةمعتمدةمنالمساقاتمنمستوى33اليقلعن)ةمادراس .1

(موزعةعلى75%(،وبمعدلتراكمياليقلعن)24بأحكامالمادة)القسم،والنجاحبهابموجالمعتمدةفي

النحوالتالي:

اأدنى.(ساعةمعتمدةمساقاتاجباريةحًد24) •

 قصى.أامدةمساقاتاختياريةحًدعةمعت(سا9) •

 منهذهالتعليمات.30-27اجتيازامتحانشاملكماهومنصوصعليهفيالمواد .2

 

للتحويلمنمسارالشاملإلىمسارالرسالة:شروطالتقدم -ت

 (.75%أناليقلالمعدلالتراكميعن) .1

 توافرمشرف،وعبؤهاإلشرافييسمحباإلشراف. .2

 معتمدةمنخطتهالدراسية.(ساعة18دراسة)أنيكونقدأنهى .3

 إضافةأيشروطأخرىيراهاالقسممناسبة. .4



 العبء الدراسي

(6(ساعةخاللالفصلاألولوالثاني،والحداألقصىفيالفصلالصيفيهو)12ساعات،والحداألعلى)(6الحداألدنى)

.ساعاتمعتمدة



 تأجيل الدراسة :

جموعهماعلىفصليندراسيينمتصلينأومنفصلين)باستثناءالفصلاستهلمدةالتزيدفيميجوزللطالبأنيؤجلدر -أ

،بناًءعلىطلبمنالطالب،وتنسيبلجنةالدراساتالعليافيالقسمعلىأنيتمذلكخاللالصيفي(،وذلكبقرارمنالعميد

ويبلغالقرارإلىمديرالقبولوالتسجيلوالقسمالمعني.األسابيعالثمانيةاألولىمنالفصلالذييرغبتأجيلدراستهفيه.

 والتحسبمدةالتأجيلمنالحداألعلىلسنواتالدراسة.

جلالدراسةللطالبفيالفصلالدراسياألولالذيقبلفيهفيالبرنامج،وينطبقذلكعلىالطالبالذيينتقلمنالتؤ -ب

 خر.آبرنامجإلى
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 إرفاقها بالطلباألوراق الثبوتية الواجب 

 المتقدمون األردنيون:

صورةعنكشفعالماتالبكالوريوس+صورةعنالمصدقةالجامعية. •

نجليزيةساريالمفعول)للطلبةالذيناجتازوااالمتحانبنجاحولميمِضعلىتاريخامتحانمقدرةاللغةاإلصورةعن •

 دةهي:أناإلمتحاناتالمعتماتقديمهلالمتحانمدةسنتين(،علًم

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

 IBTامتحان -

 IELTSامتحان -

 .منالجامعاتالحكوميةفقط- االمتحانالتأهيلي -

منالرابطالتاليالنتيجةيمكنالحصولعلى-امتحانالمستوىالخاصبجامعةاليرموك -

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

• ( رقم العالي التعليم مجلس قرار عليهم ينطبق لمن طبي الخاصة10/1/1712تقرير االحتياجات بذوي الخاص )

عاقةالدماغية(معتمدمناللجنةالطبيةفيجامعةاليرموكوذلكمنخاللمركزةالسمعية،اإلعاق،اإلعاقةالبصرية)اإل

اللغات.

 علىالطلبةاألردنيينخريجيالجامعاتغيراألردنيةإحضارمعادلةشهادةمنوزارةالتعليمالعالياألردنية. •

إثباتشخصية/الهوية. •



 المتقدمون غير األردنيين:

كشفعالماتالبكالوريوس+صورةعنالمصدقةالجامعية.نةعصور .1

صورةعنكشفعالماتالماجستير+صورةعنالمصدقةالجامعية)لطلبةالدكتوراه(. .2

صورةعنامتحانمقدرةاللغةاالنجليزيةساريالمفعول)للطلبةالذيناجتازوااالمتحانبنجاحولميمِضعلىتاريخ .3

أناإلمتحاناتالمعتمدةهي:ان(،علًمسنتيتقديمهلالمتحانمدة

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

iBtامتحان •

IELTSامتحان •

منالجامعاتالحكوميةفقط-االمتحانالتأهيلي •

منالرابطالتالييمكنالحصولعلىالنتيجة-امتحانالمستوىالخاصبجامعةاليرموك •

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

4. ( رقم العالي التعليم مجلس قرار عليهم ينطبق لمن طبي الخاصة10/1/1712تقرير االحتياجات بذوي الخاص )

ليرموكوذلكمنخاللمركزمعتمدمناللجنةالطبيةفيجامعةا(عاقةالدماغيةعاقةالسمعية،اإلإلعاقةالبصرية،ا)اإل

اللغات.

إثباتشخصية/صورةعنجوازالسفرساريالمفعول. .5

عترافمندولهمبالجامعةالمانحةللشهادة.إحضاروثيقةإعلىالطلبةغيراألردنيينمنخريجيالجامعاتغيراألردنية .6

ارجالمملكة(.ورةعنالحوالةالمالية)إذاكانتعمليةالدفععنطريقالحوالةمنخص .7

موافقةالملحقيةالثقافية)لمنتتطلبملحقيتهالموافقةالمسبقةللدراسة(. .8


 

http://exam.heac.org.jo/
http://online.yu.edu.jo/web5/yuexamresults
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 الرسوم الجامعية

 الرسوم الجامعية

 البرنامج / التخصص
الرسوم التي تستوفى من الطلبة 

 )بالدينار األردني(األردنيين 

الرسوم التي تستوفى من الطلبة 

                       غير األردنيين 

 )بالدوالر األميركي(

للساعةالمعتمدة70 الماجستير/اإلنسانيات- للساعةالمعتمدة225   

للساعةالمعتمدة80 العلميةالماجستير/- للساعةالمعتمدة300   

للساعةالمعتمدة80 الماجستير/هندسة- للساعةالمعتمدة300   

للساعةالمعتمدة100 اإلنسانيةالدكتوراه/- للساعةالمعتمدة350   

رسومتقديمطلبالتحاقلمرةواحدةفيأيمن-

 برامجالدراساتالعليا)الماجستيروالدكتوراه(
15 - 

برامج- من أي في واحدة( )مرة التحاق رسم

العليا)الماجستيروالدكتوراه(الدراسات  
150600

 لواحدفصلاال15 الفصلالواحد10 رسومخدماتتكنولوجيامعلومات-

 السنةكاملة50 السنةكاملة25 رسومخدماتإنترنت-

 187.5 25 رسومأخرى-

 رسوم استخدام مصادر تعليمية وبحثية )في كل فصل(

 200 40 اإلنسانيةماجستير/الكليات-

 400 75 ماجستير/الكلياتالعلميةوالهندسية-

 400 75 /الكلياتاإلنسانيةدكتوراه-

 الدراسات العليا في ضوء الرسوم الجامعية ليفتكا

 11.000-10.000 3500-3000 ماجستيرالتخصصاتاإلنسانية-

 14.900-13.900 4000-3500 ماجستيرالتخصصاتالعلميةوالهندسية-

 20.600-19.600 6500-5500 دكتوراهالتخصصاتاإلنسانية-



دينارأردنيللساعةالواحدة(.120ردنييين)بةاألارةالخدماتالصحيةللطلرسومالساعاتلبرنامجإد •

مركزاألمير-بأنالدراسةفيعمانادينارأردنيللساعةالواحدة(،علًم120رسومالساعاتلبرنامجالنظمالمضمنة) •

فيصل.
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 برامج الدراسات العليا في جامعة اليرموك

 برامج الدكتوراه 

 برنامج دكتوراه موزعة كاآلتي:  (16ا )جامعة حالًييوجد في ال

 التخصص القسم الكلية

ب
دا

آل
ا

 

وآدابهااللغةالعربية
للغةوالنحووآدابها/مساراللغةوالنحو-

مساراألدبوالنقد/

التاريخ-التاريخ

ـة
ـــ

يـ
رب

لت
ا

 

اإلدارةوأصولالتربية
لتربويةاإلدارةا-

أصولالتربية-

اإلرشادوعلمالنفسالتربوي

 علمالنفسالتربوي-

القياسوالتقويم-

اإلرشادالنفسي-

المناهجوالتدريس

الدراساتاالجتماعيةوأساليبتدريسهامناهج-

مناهجاللغةالعربيةوأساليبتدريسها-

مناهجاللغةاإلنجليزيةوأساليبتدريسها-

وأساليبتدريسها.العلوممناهج-

مناهجالرياضياتوأساليبتدريسها-

ة 
يع

شر
ال

ت
سا

را
لد

وا
 

ية
الم

س
إل
ا

 

 أصولالدين
التفسيروعلومالقرآن-

 الحديثالشريفوعلومه-

االقتصادوالمصارفاإلسالمية-االقتصادوالمصارفاإلسالمية

التربيةاإلسالمية- الدراساتاإلسالمية


 

 ر لماجستيبرامج ا

 برنامج ماجستير موزعة كاآلتي:  (66يوجد في الجامعة حالًيا )

 التخصص القسم الكلية
 المسار

 شامل رسالة

 اآلداب

اللغةالعربية
 ✓ ✓اللغةالعربيةوآدبها/مساراللغةوالنحو

 ✓ ✓مساراألدبوالنقد

اللغةاالنجليزية
 ✓ ✓أدبونقد

 ✓ ✓لغويات

 ✓ ✓الترجمةالترجمة

 ✓ ✓اللغةالفرنسيةاللغاتالحديثة

 ✓ ✓التاريخالتاريخ

 ✓ ✓ الجغرافياالجغرافيا

 ✓ ✓الدوليالسياسياالقتصادالسياسيةالعلوم

 ✓ ✓علماالجتماععلماالجتماع

 العلـــــــوم

الفيزياء
✓ ✓فيزياء

 ✓ ✓فيزياءنووية

 - ✓الكيمياءالكيمياء

العلومالحياتية
 - ✓العلومالحياتية

 - ✓التقاناتالحيوية

 ✓ ✓الرياضياتالرياضيات



 

41 



 التخصص القسم الكلية
 المسار

 شامل رسالة

 ✓ ✓اإلحصاءاإلحصاء

علوماألرضوالبيئة

 - ✓علوماألرض

 - ✓علومالبيئة

 ✓ ✓الجيوانفورماتكس

تكنولوجيا 

المعلومات وعلوم 

 الحاسوب

علومالحاسوب
 ✓ ✓علومالحاسوب

 - ✓صطناعياءاإلذكال

قسمتكنولوجيامعلوماتاألعمال

(BIT)
 ✓ ✓نظمالمعلوماتاإلدارية

 ✓ ✓نظمالمعلوماتالحاسوبيةنظمالمعلومات

االقتصاد والعلوم 

 اإلدارية

 ✓ ✓اقتصاداالقتصاد

إدارةاألعمال
 ✓ ✓عمالإدارةاأل

 - ✓الريادةوالقيادة

إدارةعامة
 ✓ ✓لعامةاإلدارةا

 ✓ -اإلدارة

 ✓ ✓المحاسبةالمحاسبة

 ✓ ✓العلومالماليةوالمصرفيةالعلومالماليةوالمصرفية

 التربيـــــــــة

اإلدارةوأصولالتربية

 ✓ ✓اإلدارةالتربوية

 ✓ ✓أصولالتربية

 ✓ -اإلشرافالتربوي

علمالنفساإلرشاديوالتربوي

 ✓ ✓علمالنفسالتربوي

 ✓ ✓إرشادنفسي

 ✓ ✓القياسوالتقويم

 ✓ ✓التربيةالخاصة

المناهجوالتدريس

 ✓ ✓مناهجاللغةالعربيةوأساليبتدريسها

 ✓ ✓مناهجاللغةاالنجليزيةوأساليبتدريسها

 ✓ ✓مناهجالعلوموأساليبتدريسها

 ✓ ✓مناهجالرياضياتوأساليبتدريسها

 ✓ ✓اساتاالجتماعيةوأساليبتدريسهاالدرمناهج

 ✓ ✓المهنيةوأساليبتدريسهامناهجالتربية

 ✓ ✓تقنياتالتعليم

 الشريعــــة

 ✓ ✓أصولالدينأصولالدين

 ✓ ✓الفقهوأصولهالفقهوأصوله

 ✓ ✓االقتصادوالمصارفاإلسالميةاالقتصادوالمصارفاإلسالمية

 ✓ ✓التربيةاإلسالميةالميةالدراساتاإلس

 التربية الرياضية
 ✓ ✓علومالرياضة/علومالحركةالرياضةعلوم

 ✓ ✓التربيةالبدنيةالتربيةالبدنية

 القانـــون

العامالقانون
 القانونالعاممسارقانونإداري

✓✓ 
 القانونالعاممسارقانونجنائي

الخاصالقانون
 ارقانونمدنيالقانونالخاصمس

✓ ✓ 
 تجاريالقانونالخاصمسارقانون
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 التخصص القسم الكلية
 المسار

 شامل رسالة

الحجاوي للهندسة 

 التكنولوجية

هندسةالحاسوب
 ✓ ✓تمتةالصناعيةاأل

 ✓ ✓النظمالمضمنة

 ✓ ✓ الالسلكيةاالتصاالتهندسةهندسةاالتصاالت

 ✓ ✓هندسةالقوىالكهربائيةهندسةالقوىالكهربائية

اآلثار 

 لوجياوبونثرواأل

اآلثار
 - ✓اآلثار

  ✓المتحفيةالدراسات

 - ✓نثروبولوجيااألنثروبولوجيااأل

 - ✓النقوشالنقوش

 - ✓إدارةالمصادرالتراثيةصيانةالمصادرالتراثيةوإدارتها

 ✓ ✓والسفرالسياحةالسياحة والفنادق السياحة

 الفنون الجميلة
 - ✓تشكيليةالفنونالالفنونالتشكيلية

 - ✓الموسيقى الموسيقى

 ✓ ✓اإلعالم الصحافة اإلعالم

 التربية الرياضية
 ✓ ✓علومالرياضة/علومالحركةعلومالرياضة

 ✓ ✓التربيةالبدنيةالتربيةالبدنية

 ✓ -دارةالخدماتالصحيةإالعلوماألساسية الطب
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 العلــــوم كليـــة

قةجامعةاليرموكوكانتجزًءامنكليةالعلومواآلداب،وقدتمفصلكليةالعلوم،معانطال1976عامأنشئتكليةالعلوم

تمفصلقسمعلومالحاسوب2001كاديميةولكنفيعامأقسامأ،وكانتالكليةمنذذلكالوقتتضمسبعة1981عنكليةاآلدابعام

حالًياستةأقسامأكاديمية.حاسوب.وتضمالكليةالمعلوماتوعلومالليصبحنواةلكليةتكنولوجيا

:يليضافةإلىماويمنحكلقسممنهذهاألقسامدرجتيالبكالوريوسوالماجستيرفيالتخصص،باإل

.درجةالبكالوريوسفيالفيزياءالطبيةويمنحهاقسمالفيزياء .1

.اتيةالحيويةويمنحهاقسمالعلومالحيدرجةالماجستيرفيتخصصالتقانات .2

.2003/2004وقدبدأالعملفيهذينالبرنامجينوبدعممنالبنكالدوليفيمطلعالعامالجامعي

 .1980/1981نشاؤهمعبدايةالعامالجامعيإدرجةالماجستيرفيعلومالبيئةويمنحهاقسمعلوماألرضوالبيئةوتّم .3

تزويدالمختبراتبأحدثأجهزةالحاسوبالشخصيةمختلفة.وتّميثالخططالدراسيةفيأقسامهاالوتعنىالكليةبمتابعةتحد

علىمنحمنالمجموعةاألوروبيةوالبنكالدوليلتطويربرنامجالتدريسلمرحلةالبكالوريوس1998وتوابعها.وحصلتالكليةعام

  بمايتناسبمعتطوراتالعصرومتطلباتالمجتمعالمحلي.

الطبيعيةفياألردنمنحيواناتونباتاتوصخورومعادنبيعياألردنيالذييوثقللحياةويتبعللكليةمتحفالتاريخالط

الطلبة الكليةالعديدمنالمختبراتالعلميةالبحثيةوالمتخصصةالتيتسهمفيرفعسويةالبحثالعلميوكفاءة وأحافير،وتضم

العلمية.

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

Science.fac@yu.edu.jo

2302فرعي0096227211111هاتف

 

 األقسام األكاديمية

قسمالرياضيات •

 قسمالفيزياء •

 قسمالكيمياء •

 قسمالعلومالحياتية •

 حصاءقسماإل •

رضوالبيئةقسمعلوماأل •

 المساقاتالخدميةالعلميةقسم •
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 الرياضيات قسم


م.يقومالقسمبطرحمساقاتلكلمنطلبةكليةالعلوموكلية1982ستيرعامواستحدثبرنامجالماجم،1976أنشئالقسمعام

 القسم البرنامجالموازي. وطلبة الحجاويللهندسةواالتصاالت، الحاسوبوكلية المعلوماتوعلوم كوادروطنيةتكنولوجيا ُيعّد

ربيةوالتعليموالجامعات.وقدحرصالقسمعلىحقولعديدةأهّمهاالتتحتاجهامجتمعاتنافيوعربيةمتخّصصةفيالرياضيات،

تحديثخططهالدراسيةوتطويرها،علىنحويسهمفيتخريجأفواجمنالطلبةمؤهلينويتمتعونبسمعةعلميةطيبةعلىالمستويين

فيالرياضيات،ةحملةشهاداتالدكتورا(عضًوامنأعضاءهيئةالتدريساألكفياءمن31العربي.يضممجلسالقسم)المحليأو

مدرسينمنحملةدرجةالماجستيرومساعدتدريسواحد.يحرصالقسمعلىالتواصل3ومنجميعالرتبالعلمية،باإلضافةإلى

عضوهيئةيةالتيينفذهافيكلفصلدراسي،ومنخاللتفعيلالساعاتالمكتبيةلكلالمستمرمعطلبتهمنخاللالبرامجاإلرشاد

بةليتواصلوامعمدّرسيهم،هذاالتواصلالذييحرصالقسمعلىتدريس،فأبوابمكاتبأعضاءالهيئةالتدريسيةمشّرعةأمامالطل

باشرخدماتهلمجتمعهفورحصولهعلىالعملالمناسبة،وُيأنيكونمستمًراحتىبعدالتخرج.وغالًبامايجدخريجالقسمفرص

يالتخصص،ونالواتفوًقاعلمًيامرموًقاوالعديدمنهمص،كماالتحقجزءمنالخريجينفيبرامجالدكتوراهفشهادتهفيالتخص

 .باشرعملهلدىالقسمنفسه



Mathematics.dept@yu.edu.jo

2681فرعي0096227211111هاتف
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 الرياضيات لقسم الدراسية الخطة

 تمنحدرجةالبكالوريوسفيقسمالرياضياتبعدإتمامالمتطلباتالتالية:

بموجـبالصادرةوتعديالتها1991لسنة(2)رقماليرموكجامعةفيالبكالوريوسدرجةمنحتعليماتفيعليهاالمنصوصالشروط

 .وتعديالتها1976لسنة(76)رقماليرموكجامعةفيوالشهاداتالعلميةالدرجاتنظام

 ساعةمعتمدةوتشمل:27ويخصصلها:متطلبات الجامعة (1

 .(ساعةمعتمدة12)متطلبات اجبارية .أ

 

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

1. P.S 102 3التربيةالوطنية 

2. M.S 100 3علومعسكرية 

3. Arab 101 (1لغةعربية)3 

4. Eng 101 3لغةانجليزية 

عالمجمو  12 



 

 التالية:يختارهاالطالبمنالمساقات(ساعةمعتمدة15):متطلبات اختيارية .ب

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساقالرقم

 نسانيةالمساقات اإل

1. Hum 101 3عالميةالثقافةاإل 

2. Hum102 3نتماءالمواطنةواإل 

3. Hum 103 3سالمفكروحضارةاإل 

4. Hum 104 3كالفنوالسلو 

5. Hum 105 3ردنفيالحضارةاالنسانيةسهاماإلإ 

6. Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاالنسانية 

7. Hum 107 3حقوقاالنسان 

8. Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9. Hum109 3 النظماإلسالمية

10. Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11.  Hum111 3تاريخالقدس

12.  Hum112 3دمةفيجغرافيةاألردنقم

13.  Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14.  Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

 لمساقات العلميةا

1.Sci 102 3والمجتمعتكنولوجياالمعلومات 

2.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

3.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

4.Sci 105 3ةالطاقةالمتجدد 

5.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 
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 ساعةمعتمدةاجبارية(21ويخصصلهاالمبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريوسفيكليةالعلوم)متطلبات الكلية (2

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

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

 

 لمساقات قسم الرياضيات دلول رقم العشراتـ(: م4جدول رقم )
 

 الـمــدلــــول الرقم ـولالـمــدلـــ الرقم

الرياضيات،تاريخالرياضياتالمنطق،أسس5معادالتتفاضلية،وتكاملتفاضل0

هندسة،توبولوجـي،نظريـةالرسوم6داليتحليـلرياضي:حقيقي،مركب،1

الرياضيـــاتالتطبيقيــة7تحليـلعـددي2

ةالتحكماألفضلوالنظمالديناميكيـ8ــــــ3

حقائبرياضية،مشروعبحث،نـدوة9جبرونظريـةاألعــداد4

 ومواضيــعخاصـة

 

 

 وفقالترتيبالتالي:ساعةمعتمدة(86)ويخصصلهاالقسممتطلبات  (3
 

 (:ساعةمعتمدة86)التخصص المنفرد (أوال

 (:ساعةمعتمدة71)جباريةإمساقات  (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) جباريةإمساقات  /التخصص المنفرد
 

 سـم المســاقا المساق مرقرمز و
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلـب السابق

Math 102 (2تفاضلوتكامل)3Math 101 

Math 201 (1تحليلوسيــط)3Math 102 

Math 202 (2تحليلوسيــط)3Math 201 

Math 203 (1معادالتتفاضليةعادية)3Math 102 

Math 204 3فورييهتاقتراناتخاصةوتحليالMath 203 

Math 241 3(1خطـي)جبـرMath 101 

Math 251 3نظريةالمجموعاتMath 102 

Math 261 3ةهندسةاقليدسمنوجهةنظرحديثMath 251 

Math 281 3*البرمجةالخطيةونظريةاأللعابMath 241 

Math 291 1حزمبرمجيةرياضيةMath 102 + Math 241 

Math 301 3(1)جزئيـــةمعــادالتتفاضليــةMath 204 

Math 311 (1تحليلحقيقـي)3Math 251 

Math 312 3(1)تحليلمركبMath 201 

Math 321 (1تحليلعددي)3Math 241+ Math 291 
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 سـم المســاقا المساق مرقرمز و
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلـب السابق

Math 342 (1جبرتجريـــدي)3Math 251 

Math 343 3نظريـــةاألعدادMath 251 

Math 362 3(1)لوجــيبوتوMath 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)مبادئاالحتماالت----

Stat 201 3(2االحصاء)مبادئStat 101

Stat 211 3(2)مبادئاالحتماالتStat 111

  71المجموع



ســاقات اختيارية (2) ســتوى9(:)ســاعةمعتمدة15)م ســاقاتمناليختارهاالطالب(400ســاعاتمعتمدةعلىاألقلمنم م

 التالية:

Math 341, Math 351, Math 352, Math 361, Math 381, Math 382, Math 401, Math 403, 

Math 412, Math 413, Math 445, Math 451, Math 462, Math 463, Math 492. 


 

 

 (ساعة معتمدة 15اختيارية ) /التخصص المنفرد

 مرقرمز و

 المساق
 سـم المســاقا

الساعات 

 المعتمدة
 المتطلـب السابق

Math 341 3(2)جبرخطيMath 241 

Math 351 3(1يـخالرياضيــات)ارتـMath 251 

Math 352 3وتطبيقاتهاالمجموعاتالضبابيةMath 251أوMath 152 

Math 361 3هندسةتفاضليةMath 201 

Math 381 3البرمجةغيرالخطيةMath 281 

Math 382 3النمذجـةالرياضيـةMath 203 

Math 401 3(2)معادالتتفاضليةجزئيةMath 301 

Math 403 3(2)معادالتتفاضليةعاديةMath 203 

Math 412 (2تحليلمركب)3Math 312 

Math 413 3تحليــلاقترانيMath 311 

Math 445 3جبرتطبيقيMath 342 

Math 451 3(2)تاريخالرياضياتMath 251 

Math 4623(2)توبولوجــيMath 362

Math 463 3ومالرســـنظريـــةMath 251 

Math 4923مواضيعمختارةMath 251 
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 المنفــرد توزيع الساعات المعتمدة للتخصص
 

 المجمـوع الساعات االختيارية ت اإلجباريةاالساع المتطلبـات

121527متطلبـــاتالجامعة

21-21متطلبـــاتالكلية

711586اتالقسمـــمتطلب

10430134المجمـــوع

 

(:ساعةمعتمدة86)التخصص الرئيسي / الفرعي (ثانًيا

 .جباريةامساقات  (ساعةمعتمدة65):التخصص الرئيسي (1


Math 102, Math 201, Math 202, Math 203, Math 204, Math 241, Math 251, Math 261, 

Math 281, Math 291, Math 301, Math 311, Math 312, Math 321, Math 342, Math 343, 

Math 362, Math 421, Math 483, Math 491, Stat 111, Stat 201, Stat 211. 

 

 ساعة معتمدة( 65) جباريةإمساقات  /التخصص الرئيسي/ الفرعي
 

 مرقرمز و

 المساق
 سـم المســاقا

الساعات 

 المعتمدة
 المتطلـب السابق

Math 102 3(2وتكامل)تفاضلMath 101 

Math 201 3(1لوسيــط)ليتحMath 102 

Math 202 (2تحليلوسيــط)3Math 201 

Math 203 (1معادالتتفاضليةعادية)3Math 102 

Math 204 3فورييهاقتراناتخاصةوتحليالتMath 203 

Math 241 (1جبـرخطـي)3Math 101 

Math 251 3المجموعاتنظريةMath 102 

Math 261 3ةظرحديثسمنوجهةنهندسةاقليدMath 251 

Math 281 3البرمجةالخطيةونظريةاأللعابMath 241 

Math 291 1حزمبرمجيةرياضيةMath 102 + Math 241 

Math 301 3(1)معــادالتتفاضليــةجزئيـــةMath 204 

Math 311 3(1)تحليلحقيقـيMath 251 

Math 312 3(1)تحليلمركبMath 201 

Math 321 (1تحليلعددي)3Math 241 +  Math 291 

Math 342 (1جبرتجريـــدي)3Math 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)مبادئاالحتماالت----

Stat 201 3(2االحصاء)مبادئStat 101

Stat 211 3(2)مبادئاالحتماالتStat 111

 65  
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:ساعة معتمدة( 21)  التخصص الفرعي (2
 

 امكليةتكنولوجياالعلوموأقسأقسامكليةهيالفرعيوأقسامالتخصص.يحددهقسمالتخصصالفرعيحسبما

اإلداريةوأقسامكليةالتربية. موالعلودالمعلوماتوعلومالحاسوبوأقسامكليةاالقتصا

 

 الرئيسي/ الفرعي توزيع الساعات المعتمدة للتخصص

 المتطلبـــات
الساعات 

 اإلجبارية

الساعات 

 االختيارية
 المجموع

121527متطلباتالجامعـة

21--21ليـةمتطلباتالك

65--65(التخصصالرئيسي)قسمالمتطلبات

التخصصالفرعي

(الفرعيحسبالخطةالدراسيةلقسمالتخصص)
----21

134المجمــوع
 

 

(:ساعةمعتمدة21)الرياضياتالتخصص الفرعي في ثالًثا( 

 :(ساعةمعتمدة15) مساقات إجبارية -أ

Math 102, Math 201, Math 203, Math 241, Math 251. 
 







 ساعة معتمدة( 15) جباريةإمساقات  /التخصص الفرعي في الرياضيات
 

 سـم المســاقا المساق مرقرمز و
الساعات 

 المعتمدة

المتطلـب 

 السابق

Math 102 (2تفاضلوتكامل)3Math 101 

Math 201 (1تحليلوسيــط)3Math 102 

Math 203 (1معادالتتفاضليةعادية)3Math 102 

Math 241 (1جبـرخطـي)3Math 101 

Math 251 3نظريةالمجموعاتMath 102 

 15المجموع





 المساقاتالتالية:من(:يختارهاالطالبساعاتمعتمدة6)مساقات اختيارية -ب

Math 202, Math 261, Math 281, Math 311, Math 342, Math 343. 



 ساعات معتمدة( 6مساقات اختيارية ) /ياتالتخصص الفرعي في الرياض

 مرقرمز و

 المساق
 سـم المســاقا

الساعات 

 المعتمدة

المتطلـب 

 السابق

Math 202 (2تحليلوسيــط)3Math 201 

Math 261 3هندسةاقليدسمنوجهةنظرحديثهMath 251 

Math 281 3البرمجةالخطيةونظريةاأللعابMath 241 

Math 311 3(1)حقيقيلتحليMath 251 

Math 342 (1جبرتجريـــدي)3Math 251 

Math 343 3نظريـــةاألعدادMath 251 
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لطلبة قسم الرياضيات قسم الرياضيات لدرجـــة البكالوريوس يطرحها المساقات التي  

 مرقرمز و 

 المساق
 سـم المســاقا

الساعات 

 المعتمدة
 صفة المساق المتطلـب السابق

Math 101 (1تفاضلوتكامل)قديم ----3 

Math 102 (2تفاضلوتكامل)3Math 101 قديم 

Math 201 (1تحليلوسيــط)3Math 102 قديم 

Math 202 (2تحليلوسيــط)3Math 201 جديد 

Math 203 (1معادالتتفاضليةعادية)3Math 102 قديم 

Math 204 3يهفورياقتراناتخاصةوتحليالتMath 203 قديم 

Math 241 (1جبـرخطـي)3Math 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 (1تحليلحقيقـي)3Math 251 قديم 

Math 312 3(1)تحليلمركبMath 201 قديم 

Math 321 (1تحليلعددي)3Math 241+ 

Math 291 

 قديم

Math 341 3(2)جبرخطيMath 241 قديم 

Math 342 (1جبرتجريـــدي)3Math 251 قديم 

Math 343 3نظريـــةاألعدادMath 251 قديم 

Math 351 3(1الرياضيــات)تـاريـخMath 251 قديم 

Math 352 أو3وتطبيقاتهاالمجموعاتالضبابيةMath 152 

Math 251 

 قديم

Math 361 3هندسةتفاضليةMath 201 جديدويكافئ

 465 ر

Math 362 3(1)توبولوجــيMath 251 قديم 

Math 381 3البرمجةغيرالخطيةMath 281 جديد 

Math 382 3النمذجـةالرياضيـةMath 203 قديم 

Math 401 (2معادالتتفاضليةجزئية)3Math 301 قديم 

Math 403 3(2)معادالتتفاضليةعاديةMath 203 قديم 

Math 411 (2تحليـلحقيقـي)3Math 311 قديم 

Math 412 (2تحليلمركب)3Math 312 قديم 

Math 413 3اقترانيتحليــلMath 311 قديم 

Math 421 (2تحليـلعـددي)3Math 321 قديم 

Math 442 (2جبرتجريـدي)3Math 342 قديم 

Math 445 3جبرتطبيقيMath 342 قديم 

Math 451 (2تاريخالرياضيات)3Math 251 قديم 

Math 462 (2توبولوجـــي)3Math 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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 لطلبة االقسام االخرى في الجامعة درجـــة البكالوريوسياضيات لقسم الر يطرحها المساقات التي

 مرقرمز و

 المساق
 سـم المســاقا

الساعات 

 المعتمدة
 المتطلـب السابق

صفة 

 المساق

Math 103 لطلبةنظمالمعلومات1) تفاضلوتكامل()

االدارية(

 قديم ----3

Math 141 رياضياتتطبيقية)لطلبةكليةتكنولوجيا

لومات(المع

3Math 101 قديم 

Math 152 الرياضياتالمتقطعة)لطلبةكليةتكنولوجيا

المعلوماتوطلبةكليةالهندسة(

3Math 101 قديم 

Math 205 3(لطلبةكليةالهندسة)معادالتتفاضليةعاديةMath 102 قديم 

Math 206 3رياضياتلطلبةالكيمياءMath 102 قديم 

Math 212 3الهندسة(لطلبةكليةهندسية)رياضياتMath 205 قديم 

Math 322 تحليـلعددي)لطلبةكليةتكنولوجيا

المعلومات(

3Math 241 

+CS 110

 قديم

 
 

 :مالحظات
 

 Math 101ليسبديالعنمساقMath 103مساق −

 Math 205ليسبديالعنمساقMath 203مساق −

 Math 203ليسبديالعنمساقMath 205مساق −

 Math 201ليسبديالعنمساق 206Mathمساق −

 Math 206ليسبديالعنمساقMath 201مساق −

  Math 241ليسبديالعنمساقMath 141مساق −

  Stat 278ليسبديالعنمساقMath 281مساق −

  MIS 241ليسبديالعنمساقMath 281مساق −

 Math 321ليسبديالعنمساقMath 322مساق −

 Math 421ليسبديالعنمساقMath 322اقمس −

 MATH 465يكافئMath 361مساق −

 MATH 483يكافئMath 383مساق −

 Math 281ليسبديالعنمساق Stat 278مساق −

 Math 281ليسبديالعنمساق MIS 241 مساق −

 

 


 المساقات المتكافئة

 لطلبة قسم الرياضيات قسم الرياضيات لدرجـــة البكالوريوس يطرحها المساقات التي (أ)

 المساق مرقرمز و

 في الخطة الجديدة

 المكافئ المساق مرقرمز و

 في الخطة القديمة

Math 101 101 ر 

Math 102 102 ر 

Math 201 201 ر 

Math 202 202 ر 

Math 203 203 ر 

Math 204 204 ر 

Math 241 241 ر 

Math 251 251 ر 

Math 261 261 ر 

Math 281 281 ر 

Math 291 291 ر 

Math 301 301 ر 

Math 311 311 ر 

Math 312 312 ر 
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 المساق مرقرمز و

 في الخطة الجديدة

 المكافئ المساق مرقرمز و

 في الخطة القديمة

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 

 

 

 األخرى في الجامعة األقساملطلبة  قسم الرياضيات لدرجـــة البكالوريوس يطرحها المساقات التي (ب)

 المساق مرقرمز و

 في الخطة الجديدة

 المكافئ المساق مرقرمز و 

 في الخطة القديمة

Math 103 أ101 ر 

Math 141 141 ر 

Math 152 152 ر 

Math 205 هـ203 ر

Math 206 206 ر 

Math 212 212 ر 

Math 322 322 ر 
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 ياتعضاء هيئة التدريس في قسم الرياضأ

 كترونيلالبريد اإل المؤهل العلمي الرتبة االسم

 alsalman@yu.edu.joدكتوراهأستاذحمدجمعةمحمدالسلمانأ

 Al-Rhayyel@yu.edu.joدكتوراهأستاذ حمدعبداهللمحمودالرحيلأ

 edris@yu.edu.joدكتوراهأستاذ حمدخزاعيرواشدهأدريسإ

 khalidz@yu.edu.joراهدكتوأستاذ خالديونسفالحالزعبي

 sharifa@yu.edu.joدكتوراهأستاذ شريفهنعيمحلميالشريف

 talal.alhawari@yu.edu.joدكتوراهأستاذ طاللعليمحمدالحوري

 ajarrah@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عبداهللمحمدمهناالجراح

 Fora@yu.edu.joدكتوراهأستاذ حمدعلىفورهأعلي

 qassim.h@yu.edu.joدكتوراهأستاذ بيمحمودالزعقاسممحمد

 m_alrefai@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمدعبداهللعقلهالرفاعي

 maref@yu.edu.joدكتوراهأستاذ معارفيوسفمحمدالزعبي

 jhabeb@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك يوبحبيبأجبريلمحمد

 almefleh@yu.edu.joتوراهكدأستاذمشارك حمدالعوضالمفلحأحسن

 Qazaqzeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك خالدمحمديونسقزاقزه

 rami_thenat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك حمدحمداألأراميمحمد

 raid@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك رائدرشيدعبدالرحمنالمومني

 rrashid@yu.edu.joهورادكتأستاذمشارك بودواسأرشيدرشديرشيد

 shadi.s@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك شاديمحمدسالمشقاقحه

 abdalkareem@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عبدالكريمناصرمحمدالعمري

 m.bataineh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدصالحاحمدبطاينه

 khaleel@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدضيفاهللرشيدالخليل

 mali@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدعليحسينالشخاترة

 mfaljamal@yu.edu.joدكتوراهمشاركأستاذ محمدفوازعبداهللالجمل

 mohammad.ja@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك حمدالجرارحهأمحمدخيرمحمد

 watheq@yu.edu.joدكتوراهركأستاذمشا حمدالحمدبنيدوميأواثق

 ahmad_a@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد حمدموسىمحمدبنيعبدالرحمنأ

 alaa.kateeb@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد الخطيبالءقاسممحمدآ

 basem.m@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد باسمزهيرمحمدالخمايسه

 jenan@yu.edu.joدكتوراهعدأستاذمسا جنانمحمدمحمودشتيات

 mostafa.h@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد حمدسليمهياجنهأمصطفى

 heyam@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد الجراحهيامحسينعلي

 afnand@yu.edu.joماجستيرمدرس افنانرياضمحمدداغر

 eman.al@yu.edu.joماجستيرمدرس يمانمحمدخالدالصالحإ

 shefa.bm@yu.edu.joماجستيرمدرس حمدعوضبنيملحمأشفاء

 jomana@yu.edu.joبكالوريوسمساعدتدريس جمانةوهيبسليمزيتون
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 الفيزياء قســـم

الدراسي البكالوريوسفيالعام لدرجة فيه بدأتالدراسة وقد العلوم، فيكلية األكاديمية األقسام أحد هو الفيـزيـاء قسم

.1982/1983،وبدأتالدراسةفيبرنامجالماجستيرفيالعامالدراسي1976/1977





قبولثمانينطالًباحيثتّم2004/2005استحداثبرنامججديدفيتخصصالفيزياءالطبيةبدًءامنالعامالجامعيوقدتّم

فيالسنةاألولىمنهذاالتخصص.

(طالب10قبول)مستوىالماجستيرحيثتّمصالفيزياءالنوويةعلىاستحداثبرنامجفيتخصتّم2011/2012فيعام

فيهذاالتخصص.

أنشأالقسممجموعةمنمختبراتالبحثالمتخصصةفيمجاالتالفيزياءالمتعددة،وهي:

مختبرالمغناطيسيةويضمميزان)فاراداي(وجهازقياسمغنطةالعينةالمهتزة. •

 مختبرمطيافية)موسباور(. •

 صنعالرقائق.برمخت •

 مختبرالخصائصالضوئيةللمواد. •

 السينية.مختبرحيوداألشعة •

 مختبرالتقناتالنوويةوقياساتتركيزالرادون. •

 .مختبرالرادون •

 .مختبرالليزر •

العلميةوإغنائها، علىالبحثالعلمياألصيلوتطويرالمعرفة المختبراتتدريبطلبةالدراساتالعليا والهدفمنهذه

المساهمةفينقل)التكنولوجيا(إلىالمجتمعالمحلي.و

ع هنالك أن والبحثيكما العلمي بالتعاون تتعلق الجامعة في والتطبيقية النظرية الفيزياء ومركز القسم بين وطيدة القة

واألكاديميبينهمابغيةالمساهمةفيتنميةورفعةشأنالقسم.

دريسوحدةتسييلالنيتروجين،باإلضافةإلىمجموعةمنمختبراتالتمكذلكزة،ويضيضمالقسمورشةميكانيكيةمتمّي

لىجانبطاقممؤهلمنالفنيينالذينيسهمونبدفععمليتيالتدريسوالبحثالعلميفيه.وينويالقسمإنشاءالعديدمنإالمحدثة،

نالقادمين.المختبراتفيمجاالتالفيزياءالنوويةوفيزياءالحالةالصلبةفيالعامي



physics.dept@yu.edu.jo

2300فرعي0096227211111هاتف

 

mailto:Physics.dept@yu.edu.jo
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 الفيزياء لقسم الدراسية الخطة

تمنحدرجةالبكالوريوسفيقسمالفيزياءبعداتمامالمتطلباتالتالية:

الصادرةوتعديالتها1991(لسنة2وريوسفيجامعةاليرموكرقم)الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكال

 وتعديالتها.1976(لسنة76بموجـبنظامالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم)

 ساعةمعتمدةوتشمل:27ويخصصلها:متطلبات الجامعة (1

 (.ساعةمعتمدة12)يةمتطلبات اجبار .أ

قاسم المسا رمز المساق الرقم  
الساعات 

 المعتمدة

1. P.S 102 3التربيةالوطنية 

2. M.S 100 3علومعسكرية 

3. Arab 101 (1لغةعربية)3 

4. Eng 101 3لغةانجليزية 

 12المجموع



 

 التالية:يختارهاالطالبمنالمساقات(ساعةمعتمدة15):متطلبات اختيارية .ب

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

مساقات االنسانيةلا  

1.Hum 101 3عالميةالثقافةاإل 

2.Hum102 3نتماءالمواطنةواإل 

3.Hum 103 3سالمفكروحضارةاإل 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3الحضارةاالنسانيةردنفيسهاماإلإ 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاالنسانية 

7.Hum 107 3النسانحقوقا 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3 النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11. Hum111 3تاريخالقدس

12. Hum112 3جغرافيةاألردنمقدمةفي

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

2.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

3.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

4.Sci 105 3المتجددةالطاقة 

5.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 
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 ساعةمعتمدةاجبارية(21ويخصصلهاخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريوسفيكليةالعلوم)ةفيالالمبينمتطلبات الكلية (2

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

Math 101 (1)تفاصلوتكامل  3 

Phys 101 (1فيزياءعامة)  3 

Chem 101 (1كيمياءعامة)  3 

Bio 101 (1بيولوجياعامة)  3 

Stat 101 (1حصاء)ئاالمباد  3 

EES 101 (1جيولوجياعامة)  3 

CS 110 3 البرمجةبلغةمختارة 

 21 المجموع

 

 لقسم الفيزياء ول رقم العشراتدلم

 الـمــدلــــول الرقم الـمــدلــــول الرقم

حديثةأونسبيـةأوكميـة5ــةامـفيزيــــاءع0

أومعالجةـةوإحصائيــحراريــةأ6أوفيزياءحيويةيكـاـكانـمي1

حالـــةصلبــــــة7يلـــــمـع2

تصويربصرياتأواهتــزازاتأو8تأوحاسوباكهرباءأوإلكتروني3

اوتدريبخاصـةوةأومواضيعدبحثأونـ9دقائقأونوويةأوذريةوجزيئيه4





 متطلبات قسم الفيزياء وفق الترتيب التالي: (3

 ساعة معتمدة( 86منفرد ))التخصص ال: أوال

 ساعة معتمدة(:    71مساقات إجبارية )  •

 مالحظات المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

MATH102 3 2تفاضلوتكامل MATH101 قديم 

MATH201 3 1تحليلوسيط MATH102 قديم 

102PHYS 101 3 2فيزياءعامةPHYS,MATH101 قديم

103PHYS 102 3 3اءعامةزيفيPHYS 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

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
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 مالحظات المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

311PHYS 201 3 1ميكانيكاكالسيكيةPHYS,208PHYS قديم

312PHYS 311 3 2ميكانيكاكالسيكيةPHYS قديم

322PHYS 107 2 1سطمتومختبرفيزياءPHYS,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

 

ســاقاتاختيارية:• ســاقاتالتالية،15م ســتوى9ســاعةمعتمدةمنالم ســم400منهاعلىاألقلمنم ســاقاتق فمافوقمنم

 الفيزياء:

 المساقاسم  رمز المساق
الساعات 

 المعتمدة
 مالحظات المتطلب السابق

MATH241 (1جبـرخطـي) 3 MATH101 قديم

202PHYS 101 3 1علمالفلكPHYS قديم

236PHYS 235 3 2الكترونياتPHYS قديم

306MPHYS 201 3 مقدمةفيالفيزياءالطبيةالحيويةPHYS,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 زماالبالفيزياءPHYS,332PHYS قديم

472PHYS 471 3 2فيزياءالحالةالصلبةPHYS قديم

481PHYS281 3 البصرياتالفيزيائيةPHYS قديم

482PHYS 353 3 فيزياءالليزرPHYS481أوPHYS قديم

492PHYS قديم موافقةالقسم 3مواضيعخاصة

PHYS 499c قديم موافقةالقسم 3 بحث 


 

الساعات المعتمدة للتخصص المنفرديع توز  

 المجموع الساعات االختيارية الساعات االجبارية المتطلبات

 27 6 21 متطلباتالجامعة

 21 0 21 متطلباتالكلية

 86 15 71 متطلباتالقسم

 134 24 110 المجموع
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 ساعة معتمدة(: 87)التخصص الرئيسي/ الفرعي ) :ثانًيا

 ساعة معتمدة(:  66)التخصص الرئيسي  - 1

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 

 المعتمدة
 مالحظات المتطلب السابق

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 2ميكانيكاكالسيكيةPHYS قديم

332PHYS 301 3 1الكهرومغناطيسيةنظريةPHYS 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



 :ساعة معتمدة (21التخصص الفرعي: )2 -

حسبمايحددهقسمالتخصصالفرعي.وأقسامالتخصصالفرعيهي:

أقسامكليةالعلوموأقسامكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب.
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 توزيع الساعات المعتمدة للتخصص الرئيسي/ الفرعي

 المجموع الساعات االختيارية الساعات االجبارية المتطلبات

 27 6 21 عةمتطلباتالجام

 21 0 21 متطلباتالكلية

 66 0 66 متطلباتالقسم

 21 21 الفرعيالتخصص

 135 المجموع

 

 

 ( ساعة معتمدة.21ثالًثا: التخصص الفرعي في الفيزياء: )

ساعةمعتمدة(:15مساقاتإجبارية:)-أ

 مالحظات المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

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

 مالحظات المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

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

 

يزياءطلبة قسم الف لدرجـــة البكالوريوس الفيزياءقسم  يطرحها المساقات التي  

 المســاقسـم ا المساق مرقرمز و
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلـب السابق

صفة 

 المساق

101PHYS قديم --- 3 1فيزياءعامة

102PHYS 3 2فيزياءعامة MATH101, 

101PHYS 
قديم

103PHYS 102 3 3فيزياءعامةPHYS قديم

105PHYS 101 1 1فيزياءعامةعمليPHYS قديم

106PHYS 102 1 2ةعمليءعامفيزياPHYSقديم

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 
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 المســاقسـم ا المساق مرقرمز و
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلـب السابق

صفة 

 المساق

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 3 ديناميكاحرارية MATH102, 

PHYS101 
قديم

281PHYS 103 3 بصرياتهندسيةPHYS قديم

301PHYS 201 3 2طرقالفيزياءالنظريةPHYS قديم

306MPHYS مقدمةفيالفيزياءالطبية

 الحيوية
3 201PHYS 

MPHYS 254 أو 

PHYS251 

قديم

311PHYS 201 3 1ميكانيكاكالسيكيةPHYS,208PHYS مقدي

312PHYS 311 3 2ميكانيكاكالسيكيةPHYS قديم

322PHYS 107 2 1مختبرفيزياءمتوسطPHYS,251PHYS قديم

332PHYS 301 3 1نظريةالكهرومغناطيسيةPHYS قديم

333PHYS 332 3 2نظريةالكهرومغناطيسيةPHYS قديم

341 MPHYS 3 الفيزياءاإلشعاعية PHYS ,012  

MPHYS 254أو

PHYS 512  

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 



 لطلبة األقسام األخرى في الجامعة لدرجـــة البكالوريوس الفيزياءقسم  ايطرحه المساقات التي

 مرقرمز و

 المساق
 سـم المســاقا

الساعات 

 المعتمدة

المتطلـب 

 السابق

صفة 

 المساق

PHYS104 قديم ---3 فيزياءعامةلطلبةتكنولوجياالمعلومات 

PHYS 108 -يدجد --- 3 العلومالطبيةلطلبة1فيزياءعامة
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 المساقات المتكافئة

 لطلبة قسم الفيزياء لدرجـــة البكالوريوسالفيزياء قسم  يطرحها المساقات التي

في  المساق مرمز ورق

 الخطة الجديدة

 ئالمساق المكاف مرمز ورق

 في الخطة القديمة

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

PHYS 499a أ499ف 
PHYS 499b ب499ف 
PHYS 499c ج499ف 
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 لطلبة األقسام األخرى في الجامعة لدرجـــة البكالوريوسالفيزياء قسم  يطرحها المساقات التي

في  المساق مرقرمز و

 الخطة الجديدة

 المساق مرقرمز و

 في الخطة القديمة المكافئ

PHYS104 104ف

PHYS108 أ101ف 

 
الحيوية الطبية الفيزياء في البكالوريوس لدرجة الدراسية طةالخ  

تمنحدرجةالبكالوريوسفيقسمالفيزياءبعداتمامالمتطلباتالتالية:

الصادرةوتعديالتها1991(لسنة2الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم)

 وتعديالتها.1976(لسنة76)يةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقمبموجـبنظامالدرجاتالعلم

 ساعةمعتمدةوتشمل:27ويخصصلها:متطلبات الجامعة (1

 (.ساعةمعتمدة12)متطلبات اجبارية .أ

 اسم المساق رمز المساق الرقم
الساعات 

 المعتمدة

1. P.S 102 3التربيةالوطنية 

2. M.S 100 3علومعسكرية 

3. Arab 101 3(1بية)عرلغة 

4. Eng 101 3لغةانجليزية 

 12المجموع



 التالية:يختارهاالطالبمنالمساقات(ساعةمعتمدة15):متطلبات اختيارية .ب

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3عالميةالثقافةاإل 

2.Hum102 3نتماءالمواطنةواإل 

3.Hum 103 3سالمفكروحضارةاإل 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3الحضارةاالنسانيةردنفيسهاماإلإ 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاالنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاالنسان 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3 النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنيةوالفندقيةالسياحالثقافة

11. Hum111 3تاريخالقدس

12. Hum112 3جغرافيةاألردنمقدمةفي

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

2.Sci 103 3يعبدنيةللجماللياقةال 

3.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

4.Sci 105 3المتجددةالطاقة 

5.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 
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 ساعةمعتمدةاجبارية(21ويخصصلهاالمبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريوسفيكليةالعلوم)متطلبات الكلية (2

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

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

 

 

 لقسم الفيزياء ول رقم العشراتدلم

 الـمــدلــــول الرقم الـمــدلــــول الرقم

حديثةأونسبيـةأوكميـة5ــةامـفيزيــــاءع0

أومعالجةحراريــةأوإحصائيـــة6أوفيزياءحيويةيكـاـكانـمي1

حالـــةصلبــــــة7يلـــــمـع2

تصويربصرياتأواهتــزازاتأو8وبتأوحاساكهرباءأوإلكتروني3

اوتدريب خاصـةوةأومواضيعدبحثأونـ9دقائقنوويةأوأوذريةوجزيئيه4



 

 متطلبات قسم الفيزياء وفق الترتيب التالي: (3

 ساعة معتمدة(: 86أواًل )التخصص المنفرد )

 ساعة معتمدة(:  77مساقات إجبارية )  •

 اسم المساق رمز المساق
ات الساع

 معتمدةال
 مالحظات المتطلب السابق

102 PHYS 3 2فيزياءعامة 
101PHYS

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 مقدي 

201 PHYS 3 1طرقالفيزياءالنظرية 
201MATH

PHYS102 
 قديم

227 PHYS 235 1 مختبرااللكترونيات PHYS قديم 

235 PHYS 3 1الكترونيات 
102PHYS

PHYS106 
 قديم

254 MPHYS 103 3 فيزياءحديثةلطلبةالفيزياءالطبية PHYS قديم 

306 MPHYS 103 3 مقدمةفيالفيزياءالطبيةالحيوية PHYS قديم 

334 MPHYS 201 3 الكهرومغناطيسيةلطلبةالفيزياءالطبيةنظرية PHYS قديم 

341 MPHYS 3 الفيزياءاإلشعاعية 
254MPHYS

 PHYS 251أو
 قديم

342 MPHYS 341 3 فيزياءاإلشعاعالحيوي MPHYS قديم 
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 اسم المساق رمز المساق
ات الساع

 معتمدةال
 مالحظات المتطلب السابق

343 MPHYS 341 3 فيزياءالصحة MPHYS قديم 

MPHYS354 3 لبةالفيزياءالطبيةكميةلطميكانيكا 
201PHYS

254 MPHYS 
 قديم

381 MPHYS 103 3 البصريةالطبيةالتطبيقات PHYS قديم 

428 MPHYS (1مختبرالفيزياءالطبية) 484 2 MPHYS قديم 

447 MPHYS 341 3 الوقايةاالشعاعيةوالجرعات MPHYS قديم 

466 MPHYS (1المعالجةاالشعاعية) 3 
341MPHYS

306 MPHYS 
 قديم

484 MPHYS (1تصويرطبي) 3 
306MPHYS

341 MPHYS 
 قديم

485 MPHYS (2تصويرطبي) 484 3 MPHYS قديم 

487 

MPHYS 
 قديم MPHYS 484 3 معالجةالصوروتحليلها

498 MPHYS 3 تدريبعملــي 
466MPHYS

484 MPHYS 
 قديم

102 BIO 101 3 2علومحياتيهعامة BIO يمدق 

105 BIO 1 1حياتيهعامةعمليةعلوم 
101BIOاو

 الجمعبينهما
 قديم

201 BIO 102 3 تشريحوفسيولوجيااالنسان BIO قديم 

102 CHEM (2كيمياءعامه) 3 
101CHEM

105 CHEM 
 قديم

105 CHEM (1كيمياءعامهعمليه) 1 
101CHEM

 اوالجمعبينهما
 قديم

102 MATH 101 3 2تفاضلوتكامل MATH قديم 

201 MATH 102 3 1تحليلوسيط MATH قديم 





 ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية التي يطرحها  قسم الفيزياء:9مساقات اختيارية: ) •

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 

 المعتمدة
 مالحظات المتطلب السابق

236 PHYS 235 3 2لكترونياتإ PHYS يمقد 

261 PHYS 3 ديناميكاحرارية 
101PHYS

MATH102 
 قديم

311 PHYS 3 1ميكانيكاكالسيكية 
201PHYS

PHYS208 
 قديم

411 MPHYS 306 3 الفيزياءالحيوية MPHYS قديم 

441 PHYS (1فيزياءنووية) 3 
352PHYSأو

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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 ءلطلبة قسم الفيزيا لدرجـــة البكالوريوس الفيزياء الطبية الحيويةقسم  يطرحها المساقات التي


 سـم المســاقا المساق مرقرمز و 
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلـب السابق

صفة 

 المساق

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 201 3 نظريةالكهرومغناطيسيةلطلبةالفيزياءالطبية PHYS قديم 

341 MPHYS الفيزياءاإلشعاعية 
3 254MPHYSأو

PHYS251 
 قديم

342 MPHYS 341 3 فيزياءاإلشعاعالحيوي MPHYS قديم 

MPHYS 343  قديم MPHYS 341 3 فيزياءالصحة 

354 MPHYS 201 3 يةميكانيكاكميةلطلبةالفيزياءالطبPHYS,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 (1فيزياءنووية) 
3 352PHYSأو

MPHYS354 
 قديم

MPHYS 448  قديم MPHYS 341 3 طبالنوويفيزياءال 

MPHYS 449 341 3 الكشفعناإلشعاعوقياسه MPHYS قديم 

MPHYS 447  قديم MPHYS 341 3 الوقايةاالشعاعيةوالجرعات 

466 MPHYS (1المعالجةاالشعاعية) قديم 306ف,341 3 

484 MPHYS (1تصويرطبي) 
3 306MPHYS,

MPHYS341 
 قديم

485 MPHYS 484 3 (2طبي)تصوير MPHYS قديم 

486 MPHYS 484 3 تصويرالرنينالمغناطيسي MPHYS قديم 

487 MPHYS 484 3 معالجةالصوروتحليلها MPHYS قديم 

493 MPHYS قديم موافقةالقسم 3 مواضيعخاصةفيالفيزياءالطبية 

498 MPHYS عملــيتدريب 
3 466MPHYS,

MPHYS484 
 قديم
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 متكافئةالمساقات ال

 لطلبة قسم الفيزياء لدرجـــة البكالوريوس  الطبية الحيوية الفيزياءقسم  يطرحها المساقات التي

في  المساق مرقرمز و

 الخطة الجديدة

ئ في المكاف المساق مرقرمز و

 الخطة القديمة

PHYS 101 101ف 

PHYS 102 102ف 

PHYS 103 103ف 

PHYS 105 105ف 

PHYS 106 106ف 

PHYS 107 107ف 

PHYS 201 201ف 

PHYS 227 227ف 

PHYS 235 235ف 

PHYS 236 236ف 

MPHYS 254 254ف 

PHYS 261 261ف 

MPHYS 306 306ف 

PHYS 311 311ف 

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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 يسية في قسم الفيزياءيئة التدرأعضاء اله

 لكترونيالبريد اإل المؤهل العلمي الرتبة االسم

 ijaraysh@yu.edu.joدكتوراهأستاذابراهيمعثمانرشيدابوالجرايش

 iodeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ ابراهيممحمدعودهعوده

 helga@yu.edu.joدكتوراهأستاذ احمدمحمدعليسليمانالخطيب

 barakat@yu.edu.joدكتوراهأستاذ وانمفضىالبطاينهتعطبركا

 hsafia@yu.edu.joدكتوراهأستاذ حسناحمدحسنابوصافيه

 abumurad@yu.edu.joدكتوراهأستاذ خالدموسىعبدالرحمنابومراد

 aflehlooh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عبدالفتاحذيباسعدلحلوح

 aqteish@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عبداهللحمودهمحمودقطيش

 alyassin@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عبدالمجيدموسىحسينالياسين

 msbawaaneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمدسالممحمودبواعنه

 maltaie@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمدباسلجاسممحمدالطائي

 mahdi.q@yu.edu.joدكتوراهأستاذ مهديسالمقويدرلطايفه

 nihadyusuf@yu.edu.joدكتوراهأستاذ نهادعبدالرءووفسعيديوسف

 nehadmt@yu.edu.joدكتوراهأستاذ نهادمحمدابراهيمطشطوش

 ababneha@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك انسمحمدعبداهللعبابنه

 kkhitam@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك ختاممحمدعليسالمالخصاونه

 khamasha@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك خديجهمحمودسعدحماشا

 riada@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك رياضسالممحمودعبابنه

 zababneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك زيدقاسماحمدعبابنه

 talal@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك طاللمحمداحمدالتهتموني

 abedali@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك فمحمدجديعالديريلرؤوعبدا

 alsharif@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عبداهللابراهيمعبدالحافظالشريف

 q.muhaidat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك قاسمابراهيممحمودمهيدات

 mohdrida@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدرضاحسنسعيد

 mkullab@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمودخالداحمدكالب

 amufeed@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك مفيدعبداهللمفلحعواوده

 ali.almomani@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد عليمحمدموسىالمومني

 frawwag@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد فؤادهاللمحمدرواقه

 shormanm@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد مديوسفعبدالقادرالشرمانحم

 molhem.e@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد اعيدهملهمماجدمصطفى

 manalj@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد منالجمالعبداهللعبداهلل

 manal.alali@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد منالمحمودمحمدالعلي

 hamed.hamadneh@yu.edu.joماجستيرمدرس حامدسليمانحامدحمادنة

 kholood@yu.edu.joماجستيرمدرس خلودمحمدصالحخريسات

 sondos@yu.edu.joماجستيرمدرس سندسعبدالكريمذيبعكور

 qoutad@yu.edu.joماجستيرمدرس قتادمحمدعبدالحليمسمارة

 ahayyash@yu.edu.joماجستيرتدريسعدمسا احمدصالحعياشكساسبه

 dalalat@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس داللعاطفسعيدمناصره

 ajaradat@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس عبدالغنيمحمدعليمحمودجرادات

 kateb@yu.edu.joبكالوريوسمساعدتدريس كاتبعبدالرحمنسعيدالروسان

 hayat.shboul@yu.edu.joماجستيرتدريسمساعد ولهيئاتمحمدموسىالشب

 waed.taani@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس وعدعوضاحمدالطعاني
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 الكيميــــــــــاء قســــــم

،بلغعددطلبةالبكالوريوسفيقسمالكيمياءمع1980وأستحدثفيهبرنامجالماجستيرعام1976قسمالكيمياءعامئأنش

هم(من10(طالًباوطالبة)50(طالًباوطالبةوعددطلبةالدراساتالعلياحوالي)509)2010/2011ةالفصلالدراسياألولنهاي

ـر.عدادرسالةالماجستيــــإفيمرحلة

للتدريسوالبحثفيكافةمجاالتالكيمياء)العضوية،غيرالعضويــــة،الفيزيائيةوالتحل24يضمالقسم) يلية(،(مختبًرا

مطيافالكتلة(MHz NMR 400)ويضمالقسمايضااجهزةمتقدمةفيمجاالتالكيمياءالعضويةمثلجهازالرنينالمغناطيسي

الضوئيةوالليـــزر.واجهزةاخرىفيمجالالكيمياء

(،15بحثوعددها)(،مختبرات9(حيثيشتملعلىمختبراتتعليميةوعددها)2م4000وتبلغمساحةمبنىقسمالكيمياء)

العضاءهيئةالتدريسومساعديالتدريس،يعدهذاالمبنىبأنهمتكاماًلاذروعيفي(،ومكاتب4قاعاتللمحاضراتوعددها)

نالمبنىيحتويعلىألىإشارةهناسالمةالعامةوالمحافظةعلىالبيئةويفيبكافةاحتياجاتالقسم،وتجدراإلالمورتأسيسهكأل

جهزةالمتطورة،كمايضمورشةللزجاجحيثيتمتصنيعلىالعديدمناألإجهزةالعامةوورشةالزجاجإضافةمنغرفاألالعديد

وللجامعــــة.كافةالمستلزماتالزجاجيةالمخبريةللقسم

لجامعةوكذلكمنلقدحصلمعظمالباحثينفيالقسمعلىدعممشاريععلميةمنعمادةالبحثالعلميوالدراساتالعليافيا

علىللعلوموالتكنولوجياووزارةساألبعضالمؤسساتالعلميةمثلصندوقدعمالبحثالعلميومؤسسةعبدالحميدشومانوالمجل

لمانيةومنجامعةومؤسسةهامبولدتاأل(DAAD)لمانيوروبيةالمشتركةومؤسسةالتبادلالثقافياألالعالــيوالسوقاألالتعليم

الكيميــاء.الكنديةفيمختلفتخصصاتكارلتون

 

 

Chemistry.dept@yu.edu.jo 

2791فرعي0096227211111هاتف

 

mailto:Chemistry.dept@yu.edu.jo
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 الكيميـــاء في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

:بعداتمامالمتطلباتالتاليةالكيمياءتمنحدرجةالبكالوريوسفيقسم

الصادرةوتعديالتها1991(لسنة2الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم)

 وتعديالتها.1976(لسنة76بموجـبنظامالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم)

 ساعةمعتمدةوتشمل:27ويخصصلها:متطلبات الجامعة (1

 (.ساعةمعتمدة12)اريةمتطلبات اجب .أ

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

1. P.S 102 3التربيةالوطنية 

2. M.S 100 3علومعسكرية 

3. Arab 101 (1لغةعربية)3 

4. Eng 101 3لغةانجليزية 

 12المجموع



 

 :التاليةيختارهاالطالبمنالمساقات(ساعةمعتمدة15):متطلبات اختيارية .ب

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3عالميةالثقافةاإل 

2.Hum102 3نتماءالمواطنةواإل 

3.Hum 103 3سالمفكروحضارةاإل 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3الحضارةاالنسانيةردنفيسهاماإلإ 

6.Hum 106 3راسةالثقافاتاالنسانيةفيدمقدمة 

7.Hum 107 3حقوقاالنسان 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3 النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11. Hum111 3تاريخالقدس

12. Hum112 3جغرافيةاألردنمقدمةفي

13. Hum113 3اإلسالميالفكرالتربوي

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

2.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

3.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

4.Sci 105 3المتجددةالطاقة 

5.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 
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 ساعةمعتمدةاجبارية(21ويخصصلهاالمبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريوسفيكليةالعلوم)متطلبات الكلية (2

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

Math 101 (1)تفاصلوتكامل  3 

Phys 101 (1فيزياءعامة)  3 

Chem 101 (1)كيمياءعامة  3 

Bio 101 (1بيولوجياعامة)  3 

Stat 101 (1مبادئاالحصاء)  3 

EES 101 (1جيولوجياعامة)  3 

CS 110 3 البرمجةبلغةمختارة 

 21 المجموع

 

 

 :لكيمياءمتطلبات قسم ا (3

مجلسقسمالتخصصالمنفردأومجلسكلمنقسمالتخصصالرئيسي(ساعةمعتمدةيحددها86يخصصلها)

 خصصالفرعي.والت

 (:ساعة معتمدة 86التخصص المنفرد ) )أوال   

  (:ساعة معتمدة 65مساقات إجبارية ) (1) 

Chem 102,Chem 107,Math 102,Phys 102,Math 206,Chem 211,Chem 212,Chem 

213,Chem. 214,Chem 221,Chem. 231,Chem 232,Chem 311,Chem 321,Chem 323,

Chem 331, Chem 334, Chem 341, Chem 342, Chem345, Chem 346, Chem 417,

Chem421,Chem 433,Chem 442  



 (: ساعة معتمدة 21مساقات اختيارية ) (2) 

 التالية: قسماليختارها الطالب من مساقات  (:ساعة معتمدة 15) .أ

Chem. 351,Chem. 411,Chem. 413,Chem. 416 ,Chem. 422,Chem. 423,Chem. 431,

Chem. 451,Chem. 452,Chem. 453,Chem. 492,Chem. 493,Chem. 494,Chem. 495,

Chem. 499 

               

 من مساقات األقسام التالية:يختارها الطالب  (:معتمدة اتساع 6) .ب

Phys. 103,Phys. 105,Phys. 106,Phys. 201,Phys. 202,Stat. 105, Stat. 111,Math. 203,

Math. 241,Bio. 105,Bio. 106,Geo. 102,Geo. 105,Geo. 106,Geo. 215,Env. 101 B,

Env. 252,CIS. 103, MIS. 120 

 

 الساعات المعتمدة للتخصص المنفــردتوزيع 

 المجموع الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية المتطلبات

121527متطلباتالجامعة

21-21يةتالكلمتطلبا

652186متطلباتالقسم

9836134المجموع
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 :(ساعة معتمدة 86التخصص الرئيسي/ الفرعي ) (اثانًي

 معتمدة(: ساعة 65التخصص الرئيسي ) (1)

  (:ساعة معتمدة 65مساقات إجبارية ) .أ

Chem. 102,Chem. 107,Math. 102,Phys. 102,Math. 206,Chem. 211,Chem. 212,

Chem. 213,Chem. 214,Chem. 221,Chem. 231,Chem. 232,Chem. 311,Chem. 

321,Chem. 323,Chem. 331,Chem. 334,Chem. 341,Chem. 342,Chem. 345,

Chem. 346,Chem. 417, Chem. 421,Chem. 433,Chem. 442.  

 
 

 (: ساعة معتمدة 21التخصص الفرعي ) (2) 

وأقسامكليةتكنولوجياالفرعيهيأقسامكليةالعلوموأقسامالتخصص.التخصصالفرعيبمايحددهقسمحس

.المعلوماتوعلومالحاسوب

 

 توزيع الساعات المعتمدة للتخصص الرئيسي/ الفرعي       

 المجموع الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية المتطلبات

121527متطلباتالجامعة

21-21متطلباتالكلية

65-65متطلباتالقسم)التخصصالرئيسي(

التخصصالفرعي

حسبالخطةالدراسيةلقسم)

 (الفرعيالتخصص

  21 

134المجموع





(:ساعةمعتمدة21)الكيمياءالتخصص الفرعي في  ثالًثا(

 (: ساعة معتمدة 14مساقات إجبارية ) .أ     

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

 

 يختارهاالطالبمنالمساقاتالتاليــة:(:ساعات معتمدة 7مساقات اختيارية ).ب

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

Chem. 351,Chem. 453 

        

  



  

 
 Chem. 215 وأ Chem. 211 الفرعي هو لطلبة التخصص  21Chem. 2المتطلب السابق لمساق   * 
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 شراتـم العـدلول رقـم                   

 الـمــدلــــول الرقم الـمــدلــــول الرقم

كيمياءصناعية،تطبيقيــة،نظرية5كيمياءعامـــــــة 0

كيمياءحيويـــة6كيمياءعضويــــــة1

-7كيمياءغيرعضويــــة2

-8كيمياءتحليليــــــة3

دوة،مواضيعخاصةــن،حثـب9كيمياءفيزيائيــــــة4

 

 

 طلبة القســـمل الكيمياءالمساقات التي يطرحها قسم 

 اسم المســـــــاق المساق رقم

عدد الساعات 

 األسبوعية
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابـق

حالة 

 المساق

 قديم/ جديد عملي نظري

Chem. 101 قديم-3-3(1)ةكيمياءعام 

Chem. 102 3-3(2)ةمكيمياءعاChem. 101قديم 

Chem. 107 31- كيمياءعامةعملي

Chem. 102

اوالجمعبينهما

Chem. 103او

اوالجمعبينهما

جديد

Chem. 211 (1كيمياءعضوية)3-3Chem. 102 قديم 

Chem. 212 3-3(2)ةكيمياءعضويChem. 107,Chem. 211 قديم 

Chem. 213 132(1عملي)كيمياءعضوية
Chem. 212

أوالجمعبينهما
 قديم

Chem. 214 (2كيمياءعضويةعملي)041Chem. 212,Chem. 213قديم 

Chem. 221 (1كيمياءغيرعضوية)3-3
Chem. 215 اوChem. 

211
 قديم

Chem. 231 3-3(1)كيمياءتحليليةChem. 102,Chem. 107قديم 

Chem. 232 31-تحليليةعمليياءكيم
Chem. 231

اأوالجمعبينهم
 قديم

Chem. 311 (3كيمياءعضوية)3-3Chem. 212قديم 

Chem. 321 3-3كيمياءالعناصراالنتقاليةChem. 212,Chem. 221قديم 

Chem. 323 153كيمياءغيرعضويةعملي
Chem. 321

بينهما أوالجمع
 قديم

Chem. 331 
مقدمةفيطرقالتحليل

اآللي
3-3

Chem. 212,Chem. 232
 قديم

Chem. 334 132عمليالالتحليلاآللي
Chem. 331

أوالجمعبينهما
 قديم

Chem. 341 (1كيمياءفيزيائية)3-3
Chem. 102,Chem. 107,

Math. 206
 قديم

Chem. 342 (2كيمياءفيزيائية)3-3Chem. 341قديم 

Chem. 345 (1كيمياءفيزيائيةعملي)132
Chem. 342

أوالجمعبينهما
 قديم

Chem. 346 (2كيمياءفيزيائيةعملي)132Chem. 342,Chem. 345قديم 

Chem. 351 3-3الكيمياءفيالحياةChem. 212,Chem. 221قديم 

Chem. 411 
نيونربكيمياءالكا

والكاربينات
3-3

Chem. 311 
 قديم

Chem. 413 3-3كيمياءحلقيةغيرمتجانسةChem. 311قديم 

Chem. 416 3-3كيمياءعضويةطيفيةChem. 212قديم 
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 اسم المســـــــاق المساق رقم

عدد الساعات 

 األسبوعية
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابـق

حالة 

 المساق

 قديم/ جديد عملي نظري

Chem. 417 243تشخيصالمركباتالعضويةChem. 214,Chem. 311قديم 

Chem. 421 3-3كيمياءالعضوفلزيـــةChem. 321قديم 

Chem. 422 
الوصفيةغيرالكيمياء

العضويةللعناصر
3-3

Chem. 321
 قديم

Chem. 423 3-3غيرالمتجانسةالمحفزاتChem. 321قديم 

Chem. 431 
الكروماتوغرافياومطيافية

الكتلة
3-3

Chem. 331,Chem. 334
 قديم

Chem. 433 3-3الكهروتحليليةChem. 331جديــد

Chem. 442 (3كيمياءفيزيائية)3-3Chem. 342,Chem. 345قديم 

Chem. 451 303كيمياءصناعيةChem. 214,Chem. 341قديم 

Chem. 452 
تطبيقاتالحاسوبفي

الكيمياء
303

Math 206,

Chem. 342
 قديم

Chem. 453 3-3كيمياءالبيئةChem. 221,Chem. 231قديم 

Chem. 492 
مواضيعخاصةفي

رالعضويةالكيمياءغي
3-3

موافقةالقسم
 قديم

Chem. 493 
مواضيعخاصةفيالكيمياء

التحليلية
3-3

موافقةالقسم
 قديم

Chem. 494 
مواضيعخاصةفيالكيمياء

الفيزيائية
3-3

موافقةالقسم
 قديم

Chem. 495 
مواضيعخاصةفيالكيمياء

العضوية
3-3

موافقةالقسم
 قديم

Chem. 499 قديمموافقةالقسم3--يخبرثمـبح 

 

 

 لألقسام األخرى الكيمياءالمساقات التي يطرحها قسم 

 رقم

 المساق
 اسم المســـــــاق

عدد الساعات 

 األسبوعية
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابـق

 حالة المساق

 قديم/ جديد عملي نظري

Chem. 103 
كيمياءعامة

)لطلبةالكلياتالطبية(
قديم-303

Chem. 104 
كيمياءعامة

)لطلبةالحجاوي(
 قديم-3-3

Chem. 105 

كيمياءعامهعملي

ولطلبةالعلوملطلبةالحجاوي)

الحياتية(

031

Chem.101 أو 

Chem. 104 

أوالجمعبينهما

 قديم

Chem. 106 
عمليكيمياءعامة

)لطلبةالعلومالحياتية(
031

Chem. 102 

 هماأوالجمعبين
جديد

Chem. 215 

ةكيمياءعضوي

)لطلبةالعلومالحياتيةوالفيزياء

الطبيةوطلبةالتخصصالفرعي(

3-3

Chem. 102 و

Chem. 106 

أو Chem. 103 و

Chem. 107 

 

 قديم

Chem. 216 

كيمياءعضويةعملي

العلومالحياتيةوطلبة)لطلبة

التخصصالفرعي(

142
Chem. 215

ينهماأوالجمعب
 قديم
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 المساقات المكافئة

 المساق مرقرمز و

 في الخطة الجديدة

 المكافئ المساق مرقرمز و

 في الخطة القديمة

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

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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 أعضاء الهيئة التدريسية في قسم الكيمياء

 لكترونيالبريد اإل العلميالمؤهل  الرتبة االسم

 Jibril@yu.edu.joدكتوراهأستاذابراهيمعبداللطيفجبريلجبريل

 ahmed.alomari@yu.edu.joدكتوراهأستاذ احمداحمدشحادهالعمري

 imomani@yu.edu.joدكتوراهأستاذ ادريسفالحعبدالقادرالمومني

 ayman@yu.edu.joدكتوراهأستاذ ايمنيحيىاسماعيلحموده

 htashtoush2005@yu.edu.joدكتوراهأستاذ حسنابراهيمعوضطشطوش

 Barqawi@yu.edu.joدكتوراهأستاذ رقاوىقمحمدبخالدرفي

 kalhassan@yu.edu.joدكتوراهأستاذ خضراحمدالحسنالجنايده

 Fataftah@yu.edu.joدكتوراهأستاذ زكرياعبدالسالمعوادالفطافطه

 abuorabi@yu.edu.joدكتوراهأستاذ سلطانتوفيقطلبابوعرابيالعدوان

 mizyed@yu.edu.joدكتوراهأستاذ دالرسولمزيدشحادهعبدالرحمنعب

 smahmoud@yu.edu.joدكتوراهأستاذ صبريصادقعثمانمحمود

 safwan@yu.edu.joدكتوراهأستاذ صفوانمحمدناجيعبيدات

 amerj@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عامرجعفرعبدالقادرالعبدالحميد

 rawash@yu.edu.joراهتودكأستاذ عبدالمنعممحمدسليمانرواشده

 fatimae@yu.edu.joدكتوراهأستاذ فاطمهطاهرمحمودالصمادى

 qjaradat@yu.edu.joدكتوراهأستاذ قاسممحمدخيرمحمودجرادات

 mohammadq@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمدمصطفىعبداهللالقضاه

 mahmoud.qudah@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمودعليعبدالقضاة

 mahmoud_talib@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محموديوسفقدرهالطالب

 yhaj@yu.edu.joدكتوراهأستاذ ياسراحمديوسفالحاج

 alwedian@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك فاضلزيدعقلهالوديان

 ibrahim.m@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد ابراهيمعبدالرحيمخالدمهيدات

 taghreed.j@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد مروانعليالجزازييدتغر

 areejm@yu.edu.joماجستيرمدرس اريجمنصورحسنالغول

 Eyad@yu.edu.joماجستيرمدرس ايادمصطفىمحمودنوافله

 eman.aboushi@yu.edu.joماجستيرمدرس ايمانخالدعارفعبوشي

 tariq.b@yu.edu.joتيرجسمامدرس طارقطاللرشيدبطاينه

 monar@yu.edu.joماجستيرمدرس منىكاملضيفاهللارشيدات

 amal.mahmoud@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس محمدمحموداملمحسن

 ayah.rashdan@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس ايهمروانمحمدالرشدان

 jamileh@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس جميلهعلىصالحجباره

 dieaa.alhmod@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس ضياءحسنعليالحمود

 muna.tayyem@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس منىتيسيرمحمودتيم

 muna.radaide@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس منىطاللحسنالردايده
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 الحياتية العلوم قسم

قسمالعلومالحياتيةليمنحدرجةالبكالوريوستأسسمكانتالبداية،1976امعةاليرموكالرائدةعاممعاالنطالقةالمباركةلج

تمتخريجالفوجاألّولعام وقد الحياتية. وفيعام1980فيالعلوم الحياتيةفي1982. افتتاحبرنامجالماجستيرفيالعلوم تم

الوراثةالخلوية،فسيولوجياجزيئية،الوراثةوالبيولوجياالالكيمياءالحيوية،المناعة،منها:األحياءالدقيقة،تخصصاتدقيقةمختلفٍة

.الطحالب،الطفيلياتوغيرها،بيولوجيااألسماك،الفطريات،البيئة،الحيوان،فسيولوجياالنبات،تصنيفالنبات،التطورالجزيئي

تبرمنعفيخطةالبكالوريوسوتطويرهابإضافةثالثةمساقاتتمإعادةالنظر2004واستمراًرالنفسالنهج،تمفيعام

علمالمناعةوعلمالحياةالتكويني،إلىالمتطلباتاإلجباريةوهيمساقاتالبيولوجياالجزيئية،المساقاتالمهمةفيالعصرالحديث

ديثةفيالعلومالبيولوجية،ثمتبعذلكتحديثاللخطةإضافةإلىالعديدمنالمساقاتاالختياريةلمواكبةالتقدمالعلميوالمستجداتالح

حيثتمبموجبهمراجعةللمساقاتاإلجباريةوإضافةمساقينجديدينهماالتطورالجزيئيوالتكنولوجياالحيوية.2008الدراسيةعام

 تم واحد مختبراتمنها مختبراتالتدريسعشرة تطويرمختبراتالتدريسحيثبلغعدد الدراساتكذلكتم لطلبة تخصيصه

لتييصلعددهاإلىأحدعشرمختبريحتويالعديدمنهاعلىأجهزةحديثةومتطورةتجرىفيهاوكذلكمختبراتالبحثاالعليا،

البرامج الشامللكافة أبحاثأساسيةوتطبيقيةفيمختلفالمجاالت.وضمنبرنامجمراجعةوتحديثوتطويرالخططالدراسية

األكاديمية فيمجالالتقاناتالحيويةضافةمساقينجديدينإتّم،2015/2016فيالجامعةلعام العلميخصوصا التقدم لمواكبة

وتطبيقاتهاوهماالبيولوجياالنانويةوبيولوجياالسرطان.

 ي:يضمالقسممرافقومعداتمساندةمتكاملةتستخدمفيمجاالتالتدريسوالبحـثالعلمـيوه

جهازالكروماتوغرافيالسائلذواألداءالعاليمنأدقوأسرعالسائلذواألداءالعالي:يعتبركروماتوغرافيوحدةجهازال .1

الطرقالحديثةلفصلوتحليلالعيناتالكيميائيةوالنباتيةوالدوائية،حيثأنالبرنامجالمرتبطبالجهازيتميزبإمكاناتمتعددة

جزاءالمكونمنهاالنظاموالتحكمفيهاالدقيقللباحثومنهاإمكانيةانتقاءوتكويناألللحصولعلىالنتائجبالشكلالمطلوبو

حسبطريقةالفصلعنطريقالحاسوب.تقدمهذهالوحدةخدمةللباحثينمنداخلوخارجالجامعةلتحليلعيناتهمالمختلفة

.ممايساعدهمعلىإنجازأبحاثهمبدقة

بحاثالعلميةبكلياتالجامعةوالمؤسساتزمةللدراسةواألهالوحدةحيواناتالتجاربالالوحدةحيواناتالتجارب:توفرهذ .2

التعليميةوالحكوميةوالجامعاتاألخرىفيالمملكة.حيثتعتبرأبحاثأعضاءهيئةالتدريسوطالبالدراساتالعليابكليات

اوتوفيرتيتكّفلمركزالعنايةبحيواناتالتجارببدعمهالعلوموالطبوالصيدلةفيجامعةاليرموكمنالمهاماألساسيةال

.الظروفالمالئمةلتكاثرهاوإجراءالتجاربعليهابالتزامنمعمراعاةحقوقالحيواناتوالحفاظعلىالبيئة

.وحدةالتصويرالعلمي:تقدمخدمةالتصويرالعلميللباحثينمنأعضاءهيئةالتدريسوطلبةالماجستير .3

لميةوضبطالظروفالخاصةبتلكالتجاربواإلشرافعلىالحديقة:توفرالنباتاتالالزمةللتجاربالعتالزجاجيوحدةالبي .4

.النباتيةالتابعةلقسمالزراعةفيالجامعة

لكتروني:تختصهذهالوحدةبدراسةوتوثيقالتراكيبالتفصيليةالدقيقةللعيناتالبيولوجيةقيدالدراسةوحدةالمجهراإل .5

ليافيقسمالعلومالحياتيةوالعيناتالمقدمةمنأقسامكليةالعلوماألخرى،كماألعضاءالهيئةالتدريسيةولطلبةالدراساتالع

تعنىالوحدةبدراسةالعيناتالطبيةوالمساعدةفيتشخيصبعضاألمراضلكلياتالعلومالطبيةفيجامعةاليرموكو

العلميةالواردةمنالجامعاتوالمؤسساتمستشفياتالحكوميةوبتسهيلالدراساتواألبحاثالجامعاتاألردنيةاألخرىوال

البحثيةالمختلفةفيالمملكة.لذاتعتبروحدةالمجهرااللكترونيمعوحدةحيواناتالتجاربمنالوحداتالمنتجةوالتيتقدم

.ةخدمةللباحثينمنخارجالجامعةمقابلأجورمحدود
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 الحياتية العلوم لقسم الدراسية الخطة

تمنحدرجةالبكالوريوسفيقسمالعلومالحياتيةبعداتمامالمتطلباتالتالية:

الصادرةوتعديالتها1991(لسنة2جامعةاليرموكرقم)الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفي (1

 وتعديالتها.1976(لسنة76بموجـبنظامالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم)

 

 ساعةمعتمدةوتشمل:27ويخصصلها:متطلبات الجامعة (2
 

 .ساعةمعتمدة(12)اريةمتطلبات اجب .أ

 

 رمز المساق
رقم 

 المساق
 المتطلب السابق عدد الساعات قاسم المسا

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:متطلبات اختيارية .ب

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3عالميةالثقافةاإل 

2.Hum102 3نتماءالمواطنةواإل 

3.Hum 103 3االسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3سلوكالفنوال 

5.Hum 105 3ردنفيالحضارةاالنسانيةسهاماإلإ 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاالنسانية 

7.Hum 107 3نسانحقوقاإل 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3 اإلسالميةالنظم

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11. Hum111 3سالقدتاريخ

12. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 102 3المعلوماتوالمجتمعتكنولوجيا 

2.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

3.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

4.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

5.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 
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 .ساعةمعتمدةاجبارية(21ويخصصلهاالمبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريوسفيكليةالعلوم)متطلبات الكلية (3
 

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 

 المعتمدة
 بقب الساالمتطل

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 1103البرمجةبلغةمختارة --- 

21المجموع





 متطلبات قسم العلوم الحياتية وفق الترتيب التالي: (4

 ساعة معتمدة(: 86التخصص المنفرد ) )أوال

 ساعة معتمدة(: 65( مساقات إجبارية )1)

102Bio,105Bio,106Bio,107Bio,102Chem, 105Chem,106, Chem215 Chem

216Chem,215Bio,216Bio,221Bio,227Bio,251Bio,304Bio,317Bio,333Bio

341Bio,345Bio,352Bio,415Bio,425Bio432Bio,448Bio,453Bio



 ساعة معتمدة(: 21( مساقات اختيارية )2)

ساعةمعتمدة(:يختارهاالطالبمنالمساقاتالتالية:15)-أ

222Bio,223Bio,261Bio,305Bio,307Bio,314Bio,346Bio,417, Bio444Bio

454Bio,455Bio,456Bio,461Bio,492Bio,499Bio



 ساعات معتمدة(: يختارها الطالب من المساقات التالية: 6) -ب 

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



 

 توزيع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد

 المجموع الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية المتطلبات

21627متطلباتالجامعة

21-21متطلباتالكلية

652186متطلباتالقسم

10727134المجموع
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 ساعة معتمدة(: 86التخصص الرئيسي/ الفرعي ) )ثانًيا

 ساعة معتمدة(: 65(  التخصص الرئيسي )1)

 ساعة معتمدة(: 62مساقات إجباريـة ) -أ 

BIO 105 ,BIO102 , BIO 106,BIO107 ,CHEM102 ,CHEM 105  , 

CHEM106, CHEM 215 , CHEM 216 , CHEM 215  , BIO215 ,BIO216

BIO 221  ,BIO ,227 BIO ,251 BIO ,304 BIO, 317 BIO304, BIO345  

BIO 352  ,BIO ,415 BIO ,425 BIO ,432 BIO 448 , BIO453  



ة:يختارهاالطالبمنالمساقاتالتاليساعة معتمدة(: 3مساقات اختيارية ) -ب

261BIO ,307BIO ,499BIO 



ساعةمعتمدة(:حسبمايحددهقسمالتخصصالفرعي.وأقسامالتخصصالفرعيهيأقسامكليةالعلوم21(التخصصالفرعي)2)

وأقسامكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب.



 للتخصص الرئيسي/ الفرعيتوزيع الساعات المعتمدة 

 المجموع
الساعات 

 اريةاالختي

الساعات 

 اإلجبارية
 المتطلبات

27 6 21 متطلباتالجامعة

21 - 21 متطلباتالكلية

65 2 63 متطلباتالقسم)التخصصالرئيسي(

21   التخصصالفرعي

)حسبالخطةالدراسيةلقسمالتخصصالفرعي(

134   المجموع


 

 (:ساعة معتمدة 21ثالًثا( التخصص الفرعي في العلوم الحياتية )

 ساعة معتمدة(:  15مساقات إجباريـة ) -أ 

102BIO,107BIO,251BIO,345BIO,BIO 448



يختارهاالطالبمنالمساقاتالتالية:ساعات معتمدة(: 6مساقات اختيارية )-ب

215BIO,227BIO,304BIO,333BIO,415BIO,425BIO 



 مـدلـول رقـم الــعشـرات

 المساق المدلول العشري

صفر بيولوجياعامة

1 علـومحيوانيـة

2 علــومنباتيـة

3 أحيـاءدقيقـة

4 وراثـةوبيئـة

5 بيولوجياجزيئيهوخلوية

6 تحضيرمجهريوأنسجة

7 علـومبحريـة

9 بحثومواضيعخاصة
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 ياتيةيطرحها قسم العلوم الحياتية لدرجة البكالوريوس لطلبة قسم العلوم الحالمساقات التي 

 اســم المساق رقم المساق

عدد الساعات 

 األسبوعية
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

عملينظري

BIO  101 -3-3(1بيولوجياعامة) 

BIO  102 3101Bio-3(2بيولوجياعامة) 

BIO  105 أوالجمعبينهما31101Bio-(1بيولوجياعامةعملي) 

BIO  106 31Bio-(2ياعامةعملي)لوجبيو  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  463 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-3ان*بيولوجياالسرط  352  

BIO  461 Bio 233علماألنسجة  216  

BIO  492 موافقةرئيسالقسم 3-3مواضيعخاصة 

BIO  499 القسمموافقةرئيس 3-3مشروعبحث 

*مساقجديد
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 المساقات التي يطرحها قسم العلوم الحياتية لدرجة البكالوريوس لطلبة األقسام األخرى

 اســم المساق رقم المساق

عدد الساعات 

 األسبوعية
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

عملينظري

BIO 101 لطلبةكليةالعلوم3-3(1بيولوجياعامة) 

BIO 103 لطلبةاالثارواالنثروبولوجيا3-3دراسةأوليةلجسماإلنسان 

BIO 104 لطلبةالشريعة3-3مبادئعلمالتغذية 

BIO 105 31-(1بيولوجياعامةعملي) 

101Bioمــا ـه ـن ـي ـب  ـمع ـج ـل ا أو

)لطلبةالصيدلةوالفيزياءالطبية

والحيوية(

BIO 106 (2بيولوجياعامةعملي) 
  لطلبةالفيزياءالطبيةوالحيوية31-

Bio105  

BIO 108 لطلبةهندسةالنظمالطبية3-3بيولوجيااإلنسان

BIO 111 لطلبةالكلياتالطبية3-3*(1عامة)بيولوجيا

BIO 112 (1بيولوجياعامةعملي*)-لطلبةالكلياتالطبية31

BIO 201 لطلبةالفيزياءالطبيةوالصيدلة3-3تشريحوفسيولوجيااإلنسان 

*مساقجديد



 تكافؤ المساقات

 رمز ورقم المساق

 في الخطة الجديدة

 ءرمز ورقم المساق المكافي

 في الخطة القديمة

BIO  101 101ب 

BIO  102 102ب 

BIO  103 103ب 

BIO  104 104ب 

BIO  105 105ب 

BIO  106 106ب 

BIO  107 107ب 

BIO  108 108ب

BIO  201 201ب 

BIO  215 215ب 

BIO  216 216ب 

BIO  221 221ب 

BIO  222 222ب 

BIO  223 223ب 

BIO  227 227ب 

BIO  251 251ب 

BIO  261 261ب 

BIO  304 304ب 

BIO  305 305ب 

BIO  307 307ب 

BIO  314 314ب 

BIO  317 317ب 

BIO  333 333ب 

BIO  341 341ب 

BIO 345 345ب

BIO 346 346ب

BIO 352 356ب

BIO 415 415ب 

BIO 417 417ب
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 رمز ورقم المساق

 في الخطة الجديدة

 ءرمز ورقم المساق المكافي

 في الخطة القديمة

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 



 

 أعضاء هيئة التدريس في قسم العلوم الحياتية

 لكترونيالبريد اإل المؤهل العلمي الرتبة االسم

 Maslat@yu.edu.joدكتوراهأستاذاحمدعثمانعلىمسلط

 Ahmad_K@yu.edu.joدكتوراهأستاذ احمدمحمدالنجيبخليل

 jamil@yu.edu.joدكتوراهأستاذ جميلنمرجميلاللحام

 hanan@yu.edu.joدكتوراهأستاذ حنانعيسىمحمدالملكاوى

 akhaled@yu.edu.joدكتوراهأستاذ خالدمحمودعبدالقادرالقاعود

 Muhaidat@yu.edu.joدكتوراهأستاذ رحمنمهيداترياضمحمدعبدال

 abussaud@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمودجدوعابراهيمابوالسعود

 wesamkh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ وسام"محمدهادي"موسىالخطيب

 aharb@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك املمحمدعليحرب

 bahaa.tr@yu.edu.joدكتوراهمشاركاذأست بهاءالدينمحمدامينالطراد

 jqar@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك جانتىصالحالديناسماعيلقار

 albatynehk@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك خالدمباركضيفاهللالبطاينه

 Shussein5@yu.edu.joدكتوراهمشاركأستاذ عمادابراهيمسليمانحسين

 alkaraki@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد لكركيالمثنىخلفاحمدا

 khlaid.abukhadrah@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد خالدمحمدمحمودابوخضره

 rawashdehrabeah@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد ربيعهيوسففيصلرواشده

 mohammad.abogamar@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد محمدابراهيممحمدابوقمر

 ghada.o@yu.edu.joماجستيرمدرس غادهمحمدكايدالعمري

 layaliq@yu.edu.joماجستيرمدرس لياليتيسيرعوضالقرعان

 nibal@yu.edu.joماجستيرمدرس نبالتوفيقعبدالعزيزالدلقموني

 abrar.rashdan@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس ابرارمحمودعايدرشدان

 alaa.abutair@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس طيراحمدابواالءمصطفى

 thakaa.emoush@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس ذكاءخالدابراهيمالعموش

 manal@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس ناصريةمنالعارفاحمد
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 اإلحصــاء قســم

ةاتوكانتمهمتهالرئيسةتنحصرفيتدريسمساقاتمساعدجزًءامنقسمالرياضي1977/1978أسسقسماإلحصاءعام

.الفرعيفياإلحصاءلطلبةأقسامالرياضيات،واالقتصادوالعلوماإلدارية،وفيالعامالتاليبدأبرنامجالتخصص

شهدبدأقسماإلحصاءببرنامجدراسيمستقليمنحدرجةالبكالوريوسبتخصصمنفردأورئيسي.و1980/1981وفيعام

باتجاهاإلحصاءالتطبيقي.مراجعةشاملةلخطةالقسمالدراسيةفيبرنامجالبكالوريوسكانمنشأنهاإضافةاهتمامأكثر1998عام

.(اتخصصينفرعيينفياإلحصاء)اإلحصاءالتطبيقيواإلحصاءالرياضيالدراسيفيالقسمحالًيويوفرالبرنامج

افيتوفيرتخصصاتبفروعاإلحصاءالرئيسية:)اإلحصاءوهويمضيقدًم1982/1983بدأالقسمببرنامجالماجستيرعام

.(الرياضيـاإلحصاءالتطبيقيـنظريةاالحتماالت

وتبقىالمهمةالرئيسيةلقسماإلحصاءمتمثلةفيتزويدطلبتهبقاعدةمعرفيةقويةفياإلحصاءتمكنهممنإكمالدراستهم

خرىفيالقطاعينالحكوميوالخاص.ويعملالقسمحصائيينفيقطاعالصناعةأوالمؤسساتاألإمللعمللدرجاتأعلى،كماتؤهله

جهالدراسيبمساقاتفيالرياضياتوالحاسوبإضافةإلىاإلحصاءالتطبيقيالذييتمعنعلىتحقيقذلكعنطريقرفدبرنام

خرىضمنأقساٍمأت.كمايقومالقسمبتدريسالمساقاتاالحصائيةلطلبةطريقالتركيزعلىإستخدامالحاسوبفيالعديدمنالمساقا

.لعليامتطلباتخططهمالدراسيةوعلىمستوىالبكالوريوسوالدراساتا

جهازاحديًثامعكاملالتجهيزاتومختبًراآخرلطلبة50لدىالقسممختبرانللحاسوبلطلبةالبكالوريوسفيهمامايزيدعلى

مثل:عليا.ويعتمدالقسمفيكثيرمنالمساقاتعلىمختلفالبرمجياتاإلحصائيةالدراساتال

SPSS, MINITAB, SASR. 



Statistics.dept@yu.edu.jo

2331فرعي0096227211111هاتف



  

mailto:Statistics.dept@yu.edu.jo
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 اإلحصاء لقسم الدراسية الخطة

امالمتطلباتالتالية:فيقسماإلحصاءبعداتمتمنحدرجةالبكالوريوس

الصادرةوتعديالتها1991(لسنة2الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم) (1

 وتعديالتها.1976(لسنة76بموجـبنظامالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم)

 وتشمل:ساعةمعتمدة27خصصلهايو:متطلبات الجامعة (2

 .(1جدولرقم)ساعةمعتمدة(حسب12)متطلبات اجبارية .أ

 

 ساعة معتمدة( 12) االجباريةالجامعة متطلبات  :(1جدول رقم )
 

المساق رقم رمز المساق  اسم المساق 
عدد 

 الساعات
 سابقالالمتطلب 

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  



 

 يختارهاالطالبمنالمساقاتالتالية:)ساعةمعتمدة15(متطلبات اختيارية  .ب

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

نسانيةالمساقات اإل  

1.Hum 101 3عالميةالثقافةاإل 

2.Hum102 3نتماءالمواطنةواإل 

3.Hum 103 3سالمفكروحضارةاإل 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3الحضارةاالنسانيةردنفيسهاماإلإ 

6.Hum 106 3الثقافاتاالنسانيةيدراسةمقدمةف 

7.Hum 107 3حقوقاالنسان 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3 النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11. Hum111 3تاريخالقدس

12. Hum112 3جغرافيةاألردنمقدمةفي

13. Hum113 3إلسالميالفكرالتربويا

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

2.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

3.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

4.Sci 105 3المتجددةالطاقة 

5.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 
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(اجباريةساعةمعتمدة21ويخصصلها)المبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريوسفيكليةالعلوممتطلبات الكلية (3

 .(3جدولرقم)حسب



 (اجبارية ساعة معتمدة 21)متطلبات كلية العلوم  :(3جدول رقم )

 اسم المساق رمز المساق الرقم
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

1.Math 101 (1تفاصلوتكامل)3 --- 

2.Phys 101 (1فيزياءعامة)3 --- 

3.Chem 101 (1كيمياءعامة)3 --- 

4.Bio 101 (1بيولوجياعامة)3 --- 

5.Stat 101 (1مبادئاالحصاء)3 --- 

6.EES 101 (1جيولوجياعامة)3 --- 

7.CS 110 3ختارةالبرمجةبلغةم --- 

----21المجموع

 

 

 متطلبات قسم االحصاء: (4

 متطلبات قسم االحصاء وفق الترتيب التالي: 
 

 ساعة معتمدة(: 86أواًل(  التخصص المنفرد )

 مساقات إجبارية

ساعة معتمدة( 62)

Stat 105, Stat 111, Stat 201, Stat 205, Stat 211, Stat 234, 

Stat 271, Stat 272, Stat 281, Stat 312, Stat 334, Stat 363, 

Stat 373 , Stat 374, Stat 375, Stat 382,  Stat 462, Stat 464, 

Stat 483, Math 102, Math 201, Math 241. 

ساعة  24مساقات 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. 

 

 

 

 ( : توزيع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد4جدول رقم )

 النسبة المئوية موعالمج الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية المتطلبات

%12152720 متطلبات الجامعة

%2116-21 متطلبات الكلية

%62248664 متطلبات القسم

 %100 134 39 95المجموع
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 ساعة معتمدة(: 86التخصص الرئيسي/ الفرعي )ثانًيا( 

 ساعة معتمدة(:  65التخصص الرئيسي ) (1)

 مساقات إجبارية

 ( ساعة معتمدة59)

Stat 105, Stat 111, Stat 201, Stat 205, Stat 211, Stat 234, 

Stat 271, Stat 272, Stat 281, Stat 312, Stat 334, Stat 373, 

Stat 374, Stat 375, Stat 382, Stat 462, Stat 464, Stat 483, 

Math 102, Math 201, Math 241. 

ساعات  6مساقات اختيارية )

معتمدة( يختارها الطالب من 

 مساقات التاليةال

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

 

 

 ساعة معتمدة(:  21( التخصص الفرعي )2)

حسبمايحددهقسمالتخصصالفرعي.وأقسامالفرعيهياقسامكليةالعلومواقسامكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلوم

االدارية.الحاسوبواقسامكليةاالقتصادوالعلوم



 الفرعي/( : توزيع الساعات المعتمدة للتخصص الرئيسي 5جدول رقم )

 المجموع الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية المتطلبات

 27 1215 متطلبات الجامعة

 21 - 21 متطلبات الكلية

 65 6 59 متطلبات القسم )التخصص الرئيسي(

 التخصص الفرعي

 الفرعي( )حسب الخطة في قسم التخصص
21

 134   المجموع

 
 

 اإلحصاء.ثالًثا( التخصص الفرعي في 

ساعةمعتمدة(:21)التخصص الفرعي في اإلحصاء الرياضي  (1)

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

فمافوق.200البمنمساقاتقسماإلحصاءمستوىساعاتمعتمدة(:يختارهاالط6مساقاتإختيارية)-ب  

ساعةمعتمدة(:21)التخصص الفرعي في اإلحصاء التطبيقي (2)

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

فمافوق.200حصاءمستوىساعاتمعتمدة(:يختارهاالطالبمنمساقاتقسماإل6مساقاتإختيارية)-ب

 

 مدلول رقم العشرات( : 6جدول رقم )

 الـمــدلــــول الرقم الـمــدلــــول الرقم

 ----- 5 إحــصــاءعــام 0

 أسـالـيـبإحصائـيـة 6 نـظـريـةاإلحتـمـال 1

 إحـصـاءتـطـبـيقي 7 العـمـلياتاإلحتماليـة 2

 حسـابـاتإحصائـيـة 8 إحصاءرياضي 3

 بحثونـدوةومواضيعخاصـة 9 ----- 4
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لطلبة قسم االحصاء درجة البكالوريوسنيل ( المساقات التي يطرحها قسم اإلحصاء ل7جدول رقم )

 اســم المـسـاق رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
 حالة المساق المتطلب السابق

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 (1تداللإحصائي)سا  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 طرقغيرمعلميه Stat 201 قديم 

Stat 372 3 اإلحصاءالحيويالتطبيقي Stat 201  أو Stat 203 قديم 

Stat 373 3 احصاءسكاني Stat 201 قديم 

Stat 374 (1التباين)اربوتحليلالتجتصميم  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 متعددةاألبعاديةتطبيقاتإحصائ  3 Stat 464 قديم 

Stat 481 3 حساباتإحصائية Stat 281 قديم 

Stat 483 3 دراساتعملية Stat 281 قديم 

Stat 492 قديم موافقةالقسم 3 مواضيعخاصةفياإلحصاء 


 

 خرى قسام األلطلبة األ درجة البكالوريوسنيل ( المساقات التي يطرحها قسم اإلحصاء ل8جدول رقم )

 اســم المـسـاق رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
 حالة المساق المتطلب السابق

Stat 107 )قديم- 3 إحصاء)لغيرطلبةكليةالعلوم

Stat 108 )جديد -3مدخلإلىاإلحصاء)لطلبةكليةاالعالم

Stat 203 )قديم - 3 إحصاءحيوي)لغيرطلبةاإلحصاء
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 حصاءفي قسم اإلهيئة التدريس أعضاء 

 البريد اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 amjadn@yu.edu.joدكتوراهأستاذامجدضيفاهللعبدالقادرالناصر

 asmadi@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عبداهللاحمدمصطفىالصمادي

 omarm@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عمرمحمدبركاتاعدوس

 Malhaj@yu.edu.joدكتوراهأستاذ راهيممحمدحسنبكرالحاجاب

 malodat@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمدطالبسليمانالعودات

 m-saleh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمدفريوانابراهيمالصالح

 rawwash@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمديوسفاحمدالرواش

 jehad@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك جهادمحمداحمدالجرارحه

 khaled@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك خالدموسىالصالحالعودات

 ahmad.hanandeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد احمدعليمحمدهنانده

 ayman.r@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد ايمنابراهيممحمدالرواشده

 mohammad.obidat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد محمداحمدعرسانعبيدات

 alkadiri-m@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد محمدعليسرورالقادري

 m.altalib@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد محمدمحموديوسفالطالب

 jabuhawas@yu.edu.joماجستيرمدرس ابوحواسجواهريوسفعبدالمعطي

 almasri68@yu.edu.joيرماجستمدرس عبدالقادرصالحسليمانالمصري

 areen.q@yu.edu.joماجستيرمدرس عرينمحمودمفلحالقرعان

 Odibat@yu.edu.joماجستيرمدرس منيريوسفمحمدعضيبات

 nuha2003@yu.edu.joماجستيرمدرس نهىنواففنديعناقرة

 noor.m@yu.edu.joماجستيرمدرس نورصقرعيدالمومني
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 والبيئة األرض علوم قسم

استجابةللطلبالمتزايدعلىالجيولوجيينونمواالهتمامالبيئي.ومنذذلكالحين،1981أنشئقسمعلوماألرضوالبيئةعام

تعليميةوبحثيةعاليةالجودةفيالعلومالجيولوجيةوالبيئية،بحيثاصبحخريجوالقسمفقدالتزمالقسمبتوفيربرامجمميزةوفرص

 في القادة الجيولوجمن العلوم والتدريسفي التشاركية البحوث بتسهيل القسم يقوم الصناعة. وفي األكاديمية ونظماألوساط ية

وا البيئية، والكيمياء البيئية، والفيزياء الجغرافية )المعلومات االثرية برنامجGeoarchaeologyلجيولوجيا إلى فباإلضافة .)

مالتخصصيةدمالقسمأيضاللطالبمنالتخصصاتاالخرىفرصةللجمعبينخبراتهالبكالوريوسفيعلوماالرضوالبيئة،يق

ة(.عالوةعلىذلك،يقومالقسمودمجهامعالجيولوجياوالعلومالبيئيةمنخاللبرنامجينفرعيين)فيالجيولوجياوفيعلومالبيئ

جيولوجياوآخرفيالعلومالبيئية.يحرصالقسمعلىربطالمعرفةحاليابتسييراثنينمنبرامجالدراساتالعليا)ماجستير(واحدفيال

المساقاتعلىخاللطرحمساقالجيولوجياالميدانيةفيالفصلالصيفي)واحتواءغالبيةالنظريةبالجوانبالعمليةللتخصصمن

 جزٍءعملٍي(باالضافةالىالمشاريعوالبحوثالتطبيقية.

لطلبةالدراساتالعليااولطلبةدرجةالبكالوريوسوالموجهةليسفقطلطالبمساقاتسواًءيقومالقسمبطرحالعديدمنال

السياحةالبيئية(،كليةاآلثارواألنثروبولوجياالجيولوجياولكنأيضاللطالبمنكلياتالجامعةاألخرىبمافيذلك:كليةالسياحة)

لطلبةاال لطلبةالجغرافيا،جيوموررفولوجيا،ثار(،كليةاآل)علومبيئيةعامةومقدمةفيالجيولوجيا داب)مقدمةفيالجيولوجيا

)علـومبيئيـــةلطالبكلية2البيئةااختيارًيافيعلوم(.وباإلضافةإلىذلك،يطرحالقسممساًقة،نظمالمعلوماتالجغرافيةالمساح

امعة.(لجميعطلبةالج1)علومالبيئة1العلوم(ومساقعلومالبيئة

يعملالقسموضمنخطتهالمستقبليةونتيجةلزدياداالهتمامالبيئيعلىمخاطبةإدارةالجامعةلطرحمساقإجباريلجميع

البيئيةالعالميةوالوعيالبيئي.طلبةالجامعةومنجميعالتخصصاتفيمجالالقضايا

مناكبيًراقةومشهورةمنجميعأنحاءالعالم،عدًدأنتجأعضاءهيئةالتدريسفيالقسم،والذينتخرجوامنجامعاتعري

فباإلضافةإلىتوفيرفرصإل القسمالمنشوراتفيمجالتعلميةعالميةمحكمةومفهرسة. يقدم جراءبحوثتشاركيةمتقدمة،

لمستويينالوطنيسسللتعاونالمشتركمعجامعاتومنظماتعلىاستشاراتوالخدماتفيالمجاالتذاتالصلةوقامبوضعاألاال

تجهيزالقسمبالمختبراتوالمواردفيمجاالتالتدريسوالبحثالعلمي،بمايتيحللطالبإجراءالبحوثالمتقدمةفيوالدولي.تّم

بم المواضيع من واسعة الجيوفيزياء،مجموعة المياه، علم لألرض، السطحية والعمليات والبترول الرسوبيات علم ذلك: في ا

 دةوإدارةالمواردالمائية.،المناخالقديم،الجيولوجياالتركيبية،الجيولوجياالهندسيةوالمراقبةوالرصدالبيئيوتقييمالجوالجيوكيمياء



earth.dept@yu.edu.jo

2920فرعي0096227211111هاتف



  

mailto:Earthscinece@yu.edu.jo
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 يئةوالب األرض علوم لقسم الدراسية الخطة

 بعداتمامالمتطلباتالتالية:علوماألرضوالبيئةقسمعلوماألرضوالبيئةفيسفيوتمنحدرجةالبكالوري



الصادرةوتعديالتها1991(لسنة2الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم) (1

 وتعديالتها.1976(لسنة76ةاليرموكرقم)بموجـبنظامالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامع

 وتشمل:اعةمعتمدةس27ويخصصلها:متطلباتالجامعة (2

 .(1جدولرقم)ساعةمعتمدة(حسب12متطلباتاجبارية) .أ

 

 ساعةمعتمدةاجبارية(12اإلجبارية)الجامعةمتطلبات:(1جدولرقم)

 بقالمتطلب سا عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق

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  

 

 .(2جدولرقم)معتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتفيالساعة15رية:متطلباتاختيا .ب



ساعةمعتمدةاجبارية(15االختيارية)الجامعةمتطلبات:(2جدولرقم)

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

نسانيةالمساقات اإل  

1.Hum 101 3عالميةالثقافةاإل 

2.Hum102 3ءمانتالمواطنةواإل 

3.Hum 103 3سالمفكروحضارةاإل 

4.Hum 104 3والسلوكالفن 

5.Hum 105 3ردنفيالحضارةاالنسانيةسهاماإلإ 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاالنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاالنسان 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3 النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11. Hum111 3تاريخالقدس

12. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

2.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

3.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

4.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

5.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 
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 (اجباريةمدةساعةمعت21ويخصصلها)متطلباتالكليةالمبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريوسفيكليةالعلوم (3

(اجباريةساعةمعتمدة21)متطلباتكليةالعلوم
 

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

1Math101 (1تفاصلوتكامل)3 --- 

2Phys101 (1فيزياءعامة)3 --- 

3Chem101 (1كيمياءعامة)3 --- 

4Bio101 (1بيولوجياعامة)3 --- 

5Stat101 (1مبادئاالحصاء)3 --- 

6EES101 (1جيولوجياعامة)3 --- 

7CS110 3البرمجةبلغةمختارة --- 

----21المجموع

 

 ساعة معتمدة( 86علوم األرض والبيئة )متطلبات قسم  (4

فيعلوماألرضوالبيئةراتــشـمالعــولرقـدلـم

 لالـمــدلــــو الرقم الـمــدلــــول الرقم

جيولوجيـــاتطبيقيـــة5عامــــةجيولوجيا0

ـةـجيـولـوجيــاإقليميـ6المستحاثاتوالطبقات1

اءـجيوفيـزيـاءوجيـوكيمي7المعادن2

موضوعـاتخاصــــة8الصخور3

 دراســـاتخـاصــة9تركيبيةوميدانيـةجيولوجيا4



 

 ة(:ساعة معتمد 86)بيئة في علوم االرض وال التخصص المنفرد )أوال



 في علوم األرض والبيئة توزيع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد

 المجموع االختيارية الساعات اإلجباريةالساعات  المتطلبات

121527متطلباتالجامعة

21021متطلباتالكلية

681886متطلباتالقسم

10133134المجموع





:(ساعةمعتمدة68)مساقاتإجبارية(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. 



:(ساعةمعتمدة18مساقاتاختيارية)(2)

القسمالتالية:اتـالبمنمساقـارهاالطـيختاعةمعتمدةـس15-أ

EES201, EES252, EES302, EES302L, EES334, EES385, ES412, EES432, 

EES444, EES474, EES474L, EES479, EES479L, EES482, EES484, EES492, 

EES312, EES491. 
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التالية:مساقاتالساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن3-ب

Phys102, Phys103, Phys105, Phys106, Stat105, Stat111, Chem106, 

Chem211, Bio102, Bio105, Bio106, EES211, EES211L, EES251, CS130, 

CIS103, MIS120. 

 



 (:ساعة معتمدة 86) :الفرعي /في علوم االرض والبيئة التخصص الرئيسي )ثانًيا



 توزيع الساعات المعتمدة للتخصص الرئيسي/ الفرعي

 المجموع االختيارية الساعات اإلجبارية الساعات المتطلبات

121527متطلباتالجامعة

21021متطلباتالكلية

65065(الرئيسي التخصص)متطلباتالقسم

21--يالتخصصالفرع

134المجموع



 (:ساعة معتمدة 65التخصص الرئيسي )(  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)لفرعي التخصص ا (2

الفرعي.حسبمايحددهقسمالتخصص

ـــــوماألرضوالبيئة ـــــةتكنولوجيا,أقسامالتخصصالفرعيهيأقسامكليةالعلومبمافيهاالعلومالبيئيةمنقسمعل وأقسامكلي

المعلوماتوعلومالحاسوب.



(:ساعةمعتمدة21)علوماالرضالتخصصالفرعيفيثالًثا(

(:ساعةمعتمدة14)إجباريةمساقات-أ

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

EES340L. 

يختارهاالطالبمنالمساقاتالتالية: (ساعاتمعتمدة7) ساقاتاختياريةم-ب

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

EES311, EES311L, EES385, EES491. 
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 لطلبة القسم قسم علوم األرض والبيئةيطرحها التي  االجبارية المساقات

 

رقم 

 المساق

 

 اسم المساق

 الساعات

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 

 المتطلب السابق

المساق 

 المكافئ

المساق قديم 

 او جديد
 عملي نظري

EES104 ب101ع.ب- - 3 3علـومبيئيـــة  قديم 

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

EES102 3 3جيولوجيـابيئية - EES101102ع.ج  جديد 

EES105 3 - 1(1عملي)جيولوجياعامة EES101105ع.جأوالجمعبينهما  قديم 

EES106 (2جيولوجياعامةعملي)3 - 1 EES102106ع.جأوالجمعبينهما  قديم 

EES107 
مقدمةفيالجيولوجيا

)لطلبةالجغرافيا(
107ع.ج- - 3 3  قديم 

EES210 2 2مستحاثاتالفقارية - 
EES102 

EES210Lالتزامنمع* 
210ع.ج  
 
 

 جديد

EES210L التزامنمع 3 - 1مستحاثاتالفقاريةعملي* EES210جديد 

EES211 التزامنمع - 2 2التربــةوتلـوثهــا* EES211L
أ211ع.ب  
 

 قديم

EES211L التزامنمع 3 - 1التربــةوتلـوثهــاعملي*EES211 قديم 

EES213 2 2تاريخيةطبقاتوجيولوجيا - 
EES210 

213ع.ج EES213L  التزامنمع  
 
 

 جديد

EES213L 
طبقاتوجيولوجياتاريخية

عملي
 جديد EES213 *التزامنمع 3 - 1

EES220 2 2علـمالمعـادن - 
EES105 *التزامنمع

EES220L 
220ع.ج  
 
 

 جديد

EES220L التزامنمع 3 - 1علـمالمعـادنعملي* EES220 جديد 

EES222 2 2بصرياتالمعادن - 
 EES220 *التزامنمع

EES222L 
222ع.ج  
 
 

 جديد

EES222L التزامنمع 3 - 1بصرياتالمعادنعملي* EES222 جديد 

EES311 2 2يةمستحاثاتمجهر - 
 EES210 *التزامنمع

EES311L 311ع.ج  
 جديد

EES311L التزامنمع 3 - 1مستحاثاتمجهريةعملي* EES311 جديد 

EES331 
الصخورالنارية

والمتحولـة
3 3 - 

 EES222 *التزامنمع
EES331L 

331ع.ج  
 
 

 جديد

EES331L 
الصخورالنارية

عملي والمتحولـة
 جديد EES331 *التزامنمع 3 - 1

EES333 
الرسوبياتوالصخور

الرسوبيـة
2 2 - 

 EES331 *التزامنمع
EES333L 

333ع.ج  
 
 

 جديد

EES333L 
الرسوبياتوالصخور

الرسوبيـةعملي
 جديد EES333 *التزامنمع 3 - 1

EES340 (1جيولوجياتركيبيـة)2 2 - 

*التزامنمع

EES106,EES213 
EES340L 

340ع.ج  
 

 جديد

EES340L 
 (1ياتركيبيـة)لوججيو

عملي
 جديد EES340 *التزامنمع 3 - 1

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

  EES348 2 2نظمالمعلوماتالجغرافية - 
 EES340 *التزامنمع

EES348L 348ع.ج  

 

 جديد

  
EES348L 

نظمالمعلوماتالجغرافية

عملي
 جديد EES348 *التزامنمع 3 - 1

  EES349 
االستشعارعنبعـدفي

الجيولوجيا
2 2 - 

 EES348 *التزامنمع
EES349L 349ع.ج  

 

 جديد

  
EES349L 

االستشعارعنبعـدفي

الجيولوجياعملي
 جديد EES349 *التزامنمع 3 - 1
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رقم 

 المساق

 

 اسم المساق

 الساعات

 المعتمدة

الساعات 

 األسبوعية
 

 المتطلب السابق

المساق 

 المكافئ

المساق قديم 

 او جديد
 عملي نظري

EES350 (1جيولوجيااقتصادية)2 2 - 
 EES333 *التزامنمع

EES350L 350ع.ج  

 

 جديد

EES350L 
(1جيولوجيااقتصادية)

عملي
 جديد EES350 *التزامنمع 3 - 1

EES361 3 3جيولوجيااألردن - EES333 361ع.ج  قديم 

EES452 2 2هيدروجيولوجياتطبيقية - 
 EES333 *التزامنمع

EES452L 
452ع.ج  

 جديد

EES452L 
هيدروجيولوجياتطبيقية

عملي
 جديد EES452 *التزامنمع 3 - 1

EES453 2 2جيولوجياالبترول - 

 EES333 *التزامنمع
,EES340 
EES453L 

453ع.ج  

 

 جديد

EES453L التزامنمع 3 - 1جيولوجياالبترولعملي* EES453 جديد 

EES455 2 2جيولوجياهندسية - 
 EES333 *التزامنمع

EES455L 455ع.ج  

 

 جديد

EES455L التزامنمع 3 - 1جيولوجياهندسيةعملي* EES455 جديد 

EES471 2 2جيوفيزياءتطبيقية - 
 EES340 *التزامنمع

EES 471L 
471ع.ج  

 

 جديد

EES471L التزامنمع 3 - 1جيوفيزياءتطبيقيةعملي* EES471 جديد 

EES475 2 2مبادئالجيوكيمياء - 
 EES333 *التزامنمع

EES475L 475ع.ج  
 جديد

EES475L التزامنمع 3 - 1مبادئالجيوكيمياءعملي* EES475 جديد 

التزامنالولمرة*
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 لطلبة القسم قسم علوم األرض والبيئةيطرحها التي  االختيارية المساقات


 

 رقم المساق

 

 اسم المساق

 الساعات

 معتمدةال

الساعات 

 األسبوعية
 

 المتطلب السابق

المساق 

 المكافئ

المساق 

قديم او 

عملينظري جديد

EES201 33كفيالجيولوجيافلال -EES102 جديد

EES252 33هيدرولوجيا-EES102 قديم252ع.ج 

EES302 22المساحـة-EES106 

EES302Lالتزامن*

 مع

أ302ع.ج

 302ع.ج



جديد

EES302L 3-1عمليالمساحـةEES302جديد *التزامنمع

EES312 33المناخواألرصادالجوية-Department 

approval 

جديد311ع.ب

EES334 33والمتبخراتالكربونات-EES333 جديد 334ع.ج

EES385 طرقالبحثالعلميفي

الجيولوجيا

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 3 - 1عمليجيوفيزياءهندسيةEES474جديد *التزامنمع

EES479 جيولوجياتحتسطحية

وجساآلبار

22-EES471 

EES479Lالتزامن*

 مع

جديد479ع.ج

EES479L سطحيةجيولوجياتحت

عمليوجساآلبار

1-3EES479 التزامن*

 مع

جديد

EES482 33جيولوجياالبحار-EES333 قديم 482ع.ج 

EES484 33علمالزالزل-EES340 جديد484ع.ج

EES491 11فيالجيولوجيانـــــدوة-EES346 قديم أ491ع.ج 

EES492 فيمواضيعخاصة

وجياالجيول

33-EES333 قديم ت492ع.ج 

*التزامنالولمرة

مالحظة:يشترطالتزامنمابينالجزءالنظريوالعمليللطالبالذييسجلالمساقللمرةاالولى. •





 لالقسام االخرىقسم علوم األرض والبيئة يطرحها  التي  االجبارية المساقات

 اسم المساق  رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة 

EES107 )3مقدمةفيالجيولوجيا)لطلبةالجغرافيا





(:ساعة معتمدة 21التخصص الفرعي في العلوم البيئية )رابًعا(   

 :مدة(معتاتساع15مساقاتإجبارية)  -أ

EES104, EES211, EES211L, EES251, EES323, EES363 

 مالحظة: •

بدالمن316EESالبمساقبيئةيأخذالطفرعيعلومال/االرضوالبيئةاذاكانتخصصالطالبالرئيسيعلوم

EES104.
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التالية:مساقاتالمن(:يختارهاالطالبساعاتمعتمدة6مساقاتاختيارية)-ب

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

EES382, EES391, EES392, EES399.  

 

 يئيةلوم البفي الع راتـعشـم الــول رقـدلـم


 الـمــدلــــول الرقم الـمــدلــــول الرقم

ميـــــاهوهــــــواء5بيئـــــةعــامــــة0

إدارةوحمايـــةالبيئــــة6منــــاخوتـربـــــة1

الطبيعيـــةالمواردوالثروات7تلــوثومخاطـرالبيئــة2

طـاقــــة8-------------3

بحثأوندوةأومواضيعخاصة9-------------4



 في العلوم البيئية قسم علوم األرض والبيئة  يطرحهاالتي االجبارية المساقات 


 الرقم
رقم 

 المساق
 اسم المساق

 الساعات

 معتمدةال

الساعات 

 المتطلب السابق األسبوعية
المساق 

 المكافئ

المساق 

قديم او 

عملينظري جديد

1EES104 قديمب101ع.ب--33ـةبيئيــعلـوم

3EES211 التزامنمع-22التربــةوتلـوثهــا* 

EES211L 

 جديد أ211ع.ب

4EES211

L 

*التزامن3-1عمليالتربــةوتلـوثهــا

 EES211مع

 جديد

5EES251 قديم أ251ع.ب--33المائيةوتلوثهااألنظمة 

6EES323 اإلدارةالمتكاملة

الصلبةللنفايات

جديد323ع.بموافقةالقسم-33

7EES363 جديد361ع.بموافقةالقسم-33إدارةاألنظمةالبيئية
 

*التزامنالولمرة

 

 في العلوم البيئية قسم علوم األرض والبيئة يطرحهاالتي االختيارية المساقات 

 الرقم
رقم 

 لمساقا
 اسم المساق

 الساعات

 معتمدةال

الساعات 

 المتطلب السابق يةاألسبوع
المساق 

 المكافئ

المساق 

قديم او 

 عملي نظري جديد

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

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

3EES312 جديد311ع.بموافقةالقسم-33المناخواألرصادالجوية

4EES316 33البيئيتقييماألثر-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 33 إدارةالمياهالعادمةالمنزلية-EES104 قديم 365ع.ب 

11EES382 مصادرالطاقةوآثارها

البيئية

33-EES104 قديم 381ع.ب 

12EES391 قديم 391ع.بموافقةالقسم-11فيالبيئةنــــــــدوة 

13EES392 قديم 392ع.بموافقةالقسم-33فيالبيئةمواضيـعخاصـة 

14EES399 قديم 399ع.بموافقةالقسم-33فيالبيئةبحـــــــث 
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 تكافؤ المساقات

في الخطة  رقم المساقرمز و

 الجديدة

المكافيء في الخطة  رقم المساقرمز و

 القديمة

EES103 أ101ع.ب

EES104 .ب101بع

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 EES252.جع 

255 EES255ع.ب 

EES302
 302ع.ج,أ302ع.ج

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
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في الخطة  رقم المساقرمز و

 الجديدة

المكافيء في الخطة  رقم المساقرمز و

 القديمة

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

EES475
 475ع.ج

EES475L

EES479
 479ع.ج

EES479L

482 EES482ع.ج 

484 EES484ع.ج 

EES491أ491ع.ج 

EES492ت492ع.ج 
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 والبيئة رضأعضاء هيئة التدريس في قسم علوم األ

 البريد اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 taaniun@yu.edu.joدكتوراهأستاذاحمدعبدالكريمعايدالطعاني

 kalqudah@yu.edu.joدكتوراهأستاذ خلدونعبدالكريمسالمالقضاة

 Rafie@yu.edu.joدكتوراهأستاذ رافععارفقاسمشناق

 samehgh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ سامححسينمفلحغرايبه

 Saeb@yu.edu.joدكتوراهأستاذ صائبعبدالقادرالرشيدالشريده

 matallah@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمديوسفصالحعطااهلل

 awawdeh@yu.edu.joدكتوراهتاذسأ مهيبمحمدحمدانعواودة

 nrouf@yu.edu.joدكتوراهأستاذ نبيلسيفالدينعبدالرءووفعبدالرحمن

 wsaqqa@yu.edu.joدكتوراهأستاذ وليدعبدالقادرمحمودالسقا

 rjaradat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك رشيدعبدالكريمرشيدجرادات

 sanaa.owdat@yu.edu.joدكتوراهمشاركأستاذ سناءعبدالرؤوفخلفعودات

 talalmom@yu.edu.joدكتوراهمشاركأستاذ طاللمحمداحمدالمومني

 maltamimi@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمودحامدمحمودالتميمي

 nazem@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك نازممنصورنهارالردايده

 abd_rawabdeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد عبداهللمصطفىمحمدالروابده

 mohammad.alqudah@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد القضاهمحمداحمدمحمد

 a.alzoubi@yu.edu.joماجستيرمدرس عبيراسماعيلعبدالحميدالزعبي

 abeer.h@yu.edu.joماجستيرمدرس عبيرعبدالجبارعليالحمد

 muhammadaaj@yu.edu.joماجستيرمدرس خواجهمحمدعبدالرحمنمحمد

 adeeb@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس اديبسلطانمحمدالطعاني

 quran@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس امجدخليلعايشالقرعان

 jnazal@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس جمالصبحيسعيدنزال

 hussienh@yu.edu.joبكالوريوسمساعدتدريس حسينمحمدعرقوبالشريده
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 قسم المساقات الخدمية العلمية

 عام العلمية المساقاتالخدمية من،2017أنشئقسم تعنىبطرحمجموعة وإدارية أكاديمية لتوفيرمظلة وذلكللحاجة

وهواليمنحأيةدرجةعلمية،القسموالتيتعرفبمتطلباتالجامعةاالختيارية.وتحتضنكليةالعلومهذا،المساقاتالخدميةالعلمية

المساقاتا من بطرحوتدريسعدد يقوم أالأنه الخططالدراسية،ختياريةإلفيأيمنالتخصصاتاألكاديمية. مع ينسجم بما

معاتفيوبمايتناسبمعمعاييراالعتماداألكاديميللجا،للتخصصاتاألكاديميةالمختلفةلمرحلةالبكالوريوسفيجامعةاليرموك

 األردن.

 

 

SSC.dept@yu.edu.jo

2301فرعي0096227211111هاتف


 

 

 

 المساقات الخدمية العلميةأعضاء هيئة التدريس في قسم 

 البريد اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 a.batainh@yu.edu.joماجستيرمدرساحمدعبدالهاديعليالبطاينه

 osama@yu.edu.joماجستيرمدرس اسامهمحمودمحمدابوعباس

 eqdamh@yu.edu.joماجستيرمدرس اقداميوسفعليالهامي

 sawsan_n@yu.edu.joماجستيرمدرس سوسنمحمدتوفيقبركاتنصير

 abeer.bataineh@yu.edu.joماجستيرمدرس عبيرفايزذيبالبطاينه

 linaq@yu.edu.joماجستيرمدرس فلحالقرعانلينانوافم

 

 

 

  

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

متحتمسّمى"كّلّيةالعلومواآلداب"وضّمتآنذاكتخّصصاتفي1976ُأنشئتكّلّيةاآلدابمعتأسيسجامعةاليرموكعام

استقّلتبمسّمى"كّلّيةاآلداب"عام ثّم ثالثدوائرهي:اللغةوكانتنواتها،م1981العلومواآلدابواالقتصادوالعلوماإلدارّية.

وآدابها وآدابها،العربّية اإلنجليزّية واللغة الصحافة، دوائرهي: ذلكخمُس بعد واسُتحدثتفيها واالجتماعّية. اإلنسانّية والعلوم

ةأقسامهي:قّرتفيالكّليةخمسماست1988واللغاتالحديثة.وفيعام،والتاريخ،والفنونالجميلة،والتربيةالرياضّية،واإلعالم

وقسمالصحافةواإلعالم)قبلأنيصبح،وقسماللغاتالحديثة،وقسمالتاريخ،وقسماللغةاإلنجليزّيةوآدابها،قسماللغةالعربّيةوآدابها

.(القسماألخيرفيمابعدكّلّيةمستقّلةباسمكّلّيةاإلعالم

وقسما"اللغاتالسامّية،م1991والخدمةاالجتماعّية"و"العلومالسياسّية"عامجتماعثّماسُتحدثفيالكّلّيةقسما"علماال

ثّم،ليصبحفيالكّلّيةتسعةأقسامتمنحدرجةالبكالوريوس،م2008وقسم"الترجمة"عام،م2000والشرقّية"و"الجغرافيا"عام

كماطرحت،ماعداقسماللغاتالسامّيةوالشرقّية،هاعأقسامتطّورتاألقسامبعدذلكوصارتتطرحبرنامجالماجستيرفيجمي

اللغةالعربّيةوآدابها فيقسم التاريخ،برنامجالدكتوراه الكليةالعديدمنالمختبراتالمتخصصةمثل:مختبرنظم،وقسم وتضم

.ختبراللغةاالنجليزيةوآدابهاوم،قيةمختبراللغاتالساميةوالشر،مختبرالترجمة،المعلوماتالجغرافيةواالستشعارعنبعد

.وتضمالكليةالعديدمنالقاعاتالمزودةبكافةاألجهزةوالمستلزماتلعقددوراتوورشتدريبية

كماعقدتالعديدمناالّتفاقّيات،الكثيرمنالمؤتمراتوالندواتواللقاءاتالعلمّية،علىمدىتاريخهاالطويل،عقدتالكّلّية

.اتالتعاونمعالجامعاتالعربّيةوالدولّيةومذّكرالثقافّية

ويصدرعنالجمعّية،وتعّدالكّلّيةمقرًّاللجمعّيةالعلمّيةلكّلّياتاآلدابفيالجامعاتاألعضاءفياّتحادالجامعاتالعربّية

ُنشرمنهاإلىاآلنخمسةعشرمجلًّدا.،حّكمةمجّلةبعنوان:"مجّلةاّتحادالجامعاتالعربّيةلآلداب"وهيمجّلةعلمّيةنصفسنوّيةم

.2018فيالعام2.15وارتفعالمعاملإلى،م2017فيعام2.0وقدحصلتعلىمعاملالتأثيرالعربّيوقدره





https://arts.yu.edu.jo

Art.fac@yu.edu.jo

2900فرعي0096227211111هاتف

 األقسام األكاديمية

 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


 

102 



 وآدابها العربية اللغة قسم

 سنة تأسيسالجامعة مع وآدابها العربية اللغة قسم طلبة،1976أنشئ من األول الفوج تخرج اآلدابوقد كلية ضمن

سنة الماجس1981وفيشباط,م1980البكالوريوسفيه لدرجة افتتحبرنامجالدراساتالعليا "األدبم تيرفيتخصصينهما:

م.وفيعام1983وقدنوقشفيالقسمحتىاآلنالمئاتمنرسائلالماجستيركانتباكورتهافيشباط،"واللغةوالنحو"،والنقد"

.وقدأقربرنامج1997بآونوقشتأولرسالةدكتوراهفيشهر،افتتحالقسمبرنامجالدكتوراهفيتخصصاألدبوالنقد1991

.وقدأسسالقسمعالقاتوثيقةمععددمناألقسام1998امجالدكتوراهفياللغوياتالتطبيقيةفيعامكتوراهاللغةوالنحووبرند

 .فيالجامعاتالعربيةواألجنبيةتوجتباتفاقياتالتعاونبينالجامعةوالمعاهدالعليافيماليزياالمماثلة

-20امعة.وعقدالمؤتمراألولفيالفترةمنلنقداألدبيكلسنتينمرةفيرحابالجبعقدمؤتمرا1987يقومالقسممنذعام

.مثمتواليعقدهذاالمؤتمر23/7/1987

أ والندواتداخلاألردنويشاركمعظم علىنحونشطفيالمؤتمراتواللقاءاتالعلمية التدريسفيالقسم عضاءهيئة

،فروعالمتصلةبتخصصاللغةالعربيةوآدابهاتواللقاءاتوالندواتفيجميعالببحوثتتصلبمحاورهذهالمؤتمرا،وخارجه

بتدريسمساقاتبرامجالدراساتالعلي القسم أساتذة فيالبرامجالمذكورةويقوم واإلشرافعلىرسائلالماجستيروالدكتوراه ا

"واللغةوالنحو".،بتخصصاتهاالمختلفة:"األدبوالنقد"
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 العربية اللغة قسم في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

البكالوريوسفياآلدابمنقسماللغةالعربيةوآدابهابعدإتمامالمتطلباتالتالية:تمنحدرجة

 .ساعة(132)هوتخصصاللغةالعربيةفيالبكالوريوسدرجةعلىللحصولالمعتمدةالساعاتلعدداالدنىالحديكون

 وتشمل:ساعةمعتمدة27ويخصصلها:متطلباتالجامعة

 :ساعةمعتمدة(12اجبارية)متطلبات .أ

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق المساق رقم رمز المساق

AL 101 3 1لغةعربية  

El 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL 099 استدراكيإستدراكي–مهاراتلغةإنجليزية  

AL 099استدراكياستدراكي–عربيةلغة  

COMP 099استدراكيإستدراكي–مهاراتحاسوب  

 

 ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقات.15متطلباتاختيارية: .ب

 المعتمدةعات السا اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum101 3عالميةالثقافةاإل 

2.Hum102 3نتماءالمواطنةواإل 

3.Hum103 3سالمفكروحضارةاإل 

4.Hum104 3الفنوالسلوك 

5.Hum105 3نسانيةردنفيالحضارةاإلسهاماألإ

6.Hum106 3نسانيةمقدمةفيدراسةالثقافاتاإل

7.Hum107 3نسانحقوقاإل

8.Hum108 3مهاراتالتفكير

9.Hum109 3اإلسالميةالنظم 

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11.Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

12.Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

 المساقات العلمية

1Sci101 3البيئةوالصحةالعامة

2Sci102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

3Sci1033البدنيةللجميعاللياقة

4Sci104 3مهاراتالتواصلالفعال

5Sci1053الطاقةالمتجددة

6Sci1063دارةوتنميةالمجتمعاإل

7Sci107 3البحثالعلمي
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 متطلبات كلية اآلدابالمبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريسفيكليةاآلدابوعددها21 ساعة معتمدة.

 ساعة معتمدة 21متطلبات الكلية: 

الكليةمتطلبات

)االجباري(

ساعةمعتمدة(15)



SOC 101)مدخلالىعلماالجتماع(

ENGL 105)مهاراتلغوية(

ARAB 107)فنالكتابةوالتعبير(

HISTORY 121تاريخالحضارةالعربيةاالسالمية()

Sci 108(2)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:  متطلبات القسم

 معتمدة ساعة 72: اإلجبارية القسم متطلبات

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق رمز المساق

ARAB 211 (المرفوعات1نحو)  

ARAB 220 الشعرالجاهلي  

ARAB 221 الشعراإلسالميواألموي ARAB220 

ARAB 222 لقديملعربياالنثرا  

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 (التوابعوالمجروراتواألساليبالنحوية3نحو) 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 

ARAB 431 البالغةالعربية  

ARAB 432 النقدالحديث  

ARAB 440 البحثفياألدبواللغةمناهج  



 التالية قاتالمسا من الطالب يختارها  معتمدة ساعات  12:  االختيارية القسم متطلبات

 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق رمز المساق

ARAB 223 قضايااألدبالجاهلي  

ARAB 315 لغةساميةأوشرقية  

ARAB 316 المعجميةوالمصطلحية  

ARAB 321 (2الشعرالعباسي)  ARAB320 

ARAB 322 أدبالفرقاإلسالمية  
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 المتطلب السابق اسم المساق رقم المساق رمز المساق

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 بالعصورالمتتابعةدأ   

ARAB 428 السردياتفياألدبالعربيالقديم  

ARAB 429 األدبالحديثفياألردن  

ARAB 434 البيانالقرآنيوالنبوي  

 

 

التدريس في قسم اللغة العربية وآدابهاأعضاء هيئة   

 البريد اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 amalnas@yu.edu.joراهتودكأستاذاملطاهرمحمدنصير

 b.quttous@yu.edu.joدكتوراهأستاذ بسامموسىعبدالرحمنقطوس

 khalaf_kh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ خلفخازرملحمالخريشه

 sheikla@yu.edu.joدكتوراهأستاذ خليلمحمدخليلالشيخخليل

 zazzubia@yu.edu.joدكتوراهأستاذ زيادصالحالمحمودالزعبى

 aqtashabdul@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عبدالحميدمحمدسلماناالقطش

 abdalqader.m@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عبدالقادرمرعيالعليبنيبكر

 irramini@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عرسانحسينعرسانالرامينى

 fayezaref@yu.edu.joدكتوراهأستاذ فايزعارفسليمانالقرعان

 safa@yu.edu.joدكتوراهأستاذ فيصلابراهيمرشيدصفا

 jaafrehm@yu.edu.joدكتوراهأستاذ ماجدياسينكريمالجعافره

 mdarabseh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمودمحمدحسندرابسه

 Mukhaimar@yu.edu.joدكتوراهأستاذ مخيمرصالحموسىيحيى

 rmousa@yu.edu.joهورادكتأستاذ موسىسامحارشيدربابعه

 haddadn@yu.edu.joدكتوراهأستاذ نبيليوسفصالححداد

 yahya.a@yu.edu.joدكتوراهأستاذ السالمعبابنةيحيىعطية

 yousef.m@yu.edu.joدكتوراهأستاذ يوسفمسلمعبدالقادرابوالعدوس

 shanwan@yu.edu.joدكتوراهأستاذ يونسخيروشنوانشديفات

 ahmad_d@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك حمدذيبابودلودماحم

 talafheh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك امجدعيسىقاسمطالفحه

 hamedk@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك حامدكسابعياطالحبيالن

 khalid.bnidomi@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك خالدقاسمحسينبنيدومي

 ahadrusi@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك حسينالهدروسىمرعىسالم

 zmohammad@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك االحمدالزعبىمحمدخالد

 mahmoud.khresat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمودسالمعيسىخريسات

 hydr@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك مصطفىطاهراحمدالحيادره
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 وآدابها اإلنجليزية اللغة قسم

علىتزويدطلبةالتخصصبمساقاتفياللغة1976وآدابهامنذتأسيسهمعنشأةالجامعةعامنجليزيةيقومقسماللغةاإل

وفضالعنإعدادطلبةالتخصص،االنجليزيةواللغوياتواألدباالنجليزيواألدباألمريكيواألدبالمقارنوالترجمةوالكتابة

.بةالجامعةمنخاللالتخصصالفرعيفياللغةاالنجليزيةفإنالقسميخدمطل،الماجستيرلحصولعلىدرجتيالبكالوريوسول

ويحصلالطالبفيأيمنهاعلى،فيالدراساتالعليااألولفياللغوياتوالثانيفياألدبوالنقديطرحالقسمبرنامجين

يطرحبرنامًجاثالًثافيتخصصعةمعتمدةواجتيازامتحانشاملأوكتابةأطروحة.وكانالقسم(سا33درجةالماجستيربعدإتمامه)

الجامعي العام الترجمةمنبداية التخصصإلىقسم أوائلالتسعيناتإلىحينانتقالهذا  .2010/2011ماجستيرالترجمةمنذ

معمركزعةفيخدمةالمجتمعيساهمالقسممنذتأسيسهبالتعاونفالجاماألهداوتحقيًق،يعدهذاالقسممنأكبراألقسامفيالجامعة

االستشاراتوخدمةالمجتمعفيإعدادوتطويروتدريسبرامجاللغةاالنجليزيةالتيينفذهاالمركزفياألردنولقطاعاتمختلفة

ءوموظفيالبنوكوفنييالشركاتوطلبةوقدغطتهذهالبرامجاحتياجاتقطاعاتالمهندسينواألطبا،حسبالحاجةلكلمنها

.إكمالتعليمهمفيالخارجفيالمدارسوالراغبين

،منضمنأنشطةالقسمموسمثقافيتلقىفيهسلسلةمنالمحاضراتتعكساهتماماتأعضاءالهيئةالتدريسيةوبحوثهم

امرةاعالمًيكذلككانيعقدالقسممؤتمًر،دباالنجليزيويعقدالقسمعددامنالندواتكمايتمعرضأفالموأشرطةفيديولروائعاأل

.عامينيدعىلهباحثونمنالجامعاتالعربيةوالغربيةفيحقولاللغةواألدبوالترجمةكل

أماخريجوالقسممنحملةالبكالوريوسوالماجستيرفهماآلنيشكلوننسبةكبيرةمنأعضاءهيئةالتدريس)حملةدكتوراه

 .والتكنولوجياوفيالدلفياوجداراومؤتة(منمختلفالرتبفيمعظمالجامعاتاألردنيةوبخاصةالعلوموماجستير



English.dept@yu.edu.jo
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 بهاداوآ اإلنجليزية اللغة قسم في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة
 

تمنحدرجةالبكالوريسفياللغةاالنجليزيةوادابهابعداتمامالمتطلباتالتالية:

صــــادرةبموجبنظاممنحالدرجات .1 صــــوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريسفيجامعةاليرموكال شــــروطالمن ال

.1976لسنة76العلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم

(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها):ـةمتطلباتالجامع .2

 على النحو التالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها):متطلبات اجبارية .أ

 متطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق

AL 101 3 1لغةعربية  

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL99استدراكيإستدراكي–مهاراتلغةإنجليزية  

AL99استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP99استدراكيإستدراكي–مهاراتحاسوب  

 

ـساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن15تخـصصلها): متطلبات اختيارية .ب خارجكليتهفيأحدالمجاالتعلىالنحو(

التالي:

 الساعات المعتمدة م المساقسا المساقرمز  الرقم

 المساقات االنسانية

1Hum101 3الثقافةاإلعالمية 

2Hum102 3المواطنةواإلنتماء 

3Hum103 3اإلسالمفكروحضارة 

4Hum104 3الفنوالسلوك 

5Hum105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية

6Hum106 3الثقافاتاإلنسانيةمقدمةفيدراسة

7Hum107 3حقوقاإلنسان

8Hum108 3مهاراتالتفكير

9Hum109 3النظماإلسالمية 

10Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

12Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

 المساقات العلمية

1Sci101 3البيئةوالصحةالعامة

2Sci102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

3Sci1033اللياقةالبدنيةللجميع

4Sci104 3مهاراتالتواصلالفعال

5Sci1053الطاقةالمتجددة

6Sci1063اإلدارةوتنميةالمجتمع

7Sci107 3البحثالعلمي
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 ساعة معتمدة. 21دابوعددهابكالوريسفيكليةاآلالمبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالدابمتطلبات كلية اآل .3

 ساعة معتمدة 21متطلبات الكلية: 

الكلية متطلبات 

 )االجباري(

 ساعة معتمدة( 15)

 

SOC 101)مدخلالىعلماالجتماع(

ENGL 105)مهاراتلغوية(

ARAB 107)فنالكتابةوالتعبير(

HISTORY 121ة()تاريخالحضارةالعربيةاالسالمي

Sci 108(2)مهاراتالحاسوب

الكلية متطلبات 

 االختياري

 ساعات 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 

 



 )مسارات استرشادية للطلبة(      Tracks--تيةاآلالمساراتفيساعة معتمدة 75وهياالجبارية التخصص.متطلبات4

  Literary Appreciation (18 Cred.Hrs.)ساعةمعتمدة18:ويخصصلها. التذوق االدبيأ

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

 Language Skills (18 Cred. Hrs.)ساعةمعتمدة.18:ويخصصلهاالمهارات اللغويةج.

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

Supporting courses(.Cred. Hrs 9ساعاتمعتمدة)9:ويخصصلهامساقات مساندةهـ.

لالدبواللغةيختارهاالطالبمنمجموعةالمساقاتاالختياريةمعتمدة اتساع 9لهايخصصواختيارية متطلبات.5

.)اللغويات(


 دابها: آمواد يطرحها قسم اللغة االنجليزية و

 دابمساق اجباري لطلبة كلية اآل .1

Course 

Number 
Course Title Language # of Credit 

ENGL 105 اتلغويةارمه English 3 

 

 

 وفق الترتيب اآلتي:  ( ساعة معتمدة84) هة و ادابها ويخصص لياللغة االنجليز برنامجمتطلبات 

 ( ساعة معتمدة وهي:75إجبارية )مساقات  .أ
 

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 
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Course 

Number 
Course Title Pre-requisite Language 

# of 

Credit 

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 االدبيالنقد  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 الروايةدراساتفي  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 

 

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يلي:9مساقات اختيارية )ب. 

 التالية:    دبمساقات األيختارها الطالب من  معتمدة ساعات 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 1900لبداياتوحتىريكيمنذااالدباالم 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 )اللغويات(يختارها الطالب من مساقات  معتمدة ساعات 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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 االنجليزية وآدابهاأعضاء هيئة التدريس في قسم اللغة 

 البريد اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 rsaljarrah@yu.edu.joدكتوراهأستاذرشيدسليمالمفلحالجراح

 fadia@yu.edu.joدكتوراهأستاذ فاديةفايزاحمدالسيوفي

 fawaz_m@yu.edu.joدكتوراهأستاذ فوازمحمدالراشدالعبدالحق

 lkhammad@yu.edu.joدكتوراهأستاذ نايفحمادلمياءخليل

 mshorafat@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمدعودهمرعىالشرفات

 mwardat@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمودحسينصالحوردات

 nasser@yu.edu.joدكتوراهأستاذ ناصريوسفمحمدالحسن

 yfbader@yu.edu.joدكتوراهأستاذ يوسففرحانعبداهللبدر

 ibrahimda@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك ابراهيمعبداهللالسالمداود

 osama.omari@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك دعمرياسامهمحمودمحم

 hobeidat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك حسينعلىفالحعبيدات

 susanne.ramadan@yu.edu.joدكتوراهمشاركأستاذ سوزانمحمدسعيدعبداهللالرمضان

 drsakash@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك صياحمحمدالنايفالعكش

 dagamseh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدالفيالدقامسههللعبدا

 aziz@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عزيزصبحيمحمدجابر

 ghada.s@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك غادهسليمانعيسىسعسع

 fatin@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك فاتنعوضمصطفىابوهالل

 lutfi_a@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك بوالهيجاءلطفياحمدمحمدا

 m.zuraikat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك مالكجمالسرورزريقات

 rawashdah@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمداحمدمحمدرواشده

 hanakhasawneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك هنافايزسليمخصاونه

 aya-aka@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد عكاويايهوليدفياض

 shawashreh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد عقابيوسفجبرالشواشره

 faisal.rawashdeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد رواشدهفيصلابراهيمفيصل

 majdi.a@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد مجديضيفاهللعقلهابودلبوح

 nancy.d@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد اكرالدغميحابسشنانسي

 sawsand@yu.edu.joماجستيرمدرس سوسناحمدجبرالدرايسه

 mariam@yu.edu.joماجستيرمدرس عبدالعزيزالمومنيمريممحمد

 naila@yu.edu.joماجستيرمدرس نائلهمحمدالحمدالعبداهلل
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 التاريــخ قسـم

،وبدأمنذتأسيسهبمنحدرجةالبكالوريوسفيالتاريخ،م1983/1984تأسسعام،فيكليةاآلداباألكاديميةأحداألقسام

 :مفيتخصصي1987/1988ثمبدأبمنحدرجةالماجستيرفيمطلعالعامالدراسي

 .التاريخاإلسالميوالحضارةاإلسالمية •

 .التاريخالحديثوالمعاصر •

مومنحدرجةالدكتوراهفي2000/2001الدراسيسياألولمنالعامفيالقسمفيالفصلالدراثمأنشئبرنامجالدكتوراه

 :الفلسفةفيتخصصي

 .التاريخاإلسالميوالحضارةاإلسالمية •

 .التاريخالحديثوالمعاصر •



History.dept@yu.edu.jo

2355يفرع0096227211111هاتف

 

 

mailto:History.dept@yu.edu.jo
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 التاريخ قسم في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

تمنحدرجةالبكالوريوسفياآلدابفيقسمالتاريخبعدإتمامالمتطلباتاآلتية:

.الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكالصادرةبموجبنظاممنحالدرجاتالعلمية1

.1976لسنة76جامعةاليرموكرقموالشهاداتفي

 2.متطلباتالجامعةعددها27ساعةمعتمدةحسبقرارمجلسالتعليمالعالي.

 3.متطلباتكليةاآلدابعددها21ساعةمعتمدةتحددهاالجامعة.

علىالنحوالتالي:ساعةمعتمدة84.متطلباتالتخصصوهي4

 معتمدةفيالمجاالتالمعرفيةاآلتية:ساعة75مساقاتقسمإجباريةويخصصلها -أ

a) ساعةمعتمدة.12مجالالتاريخالقديمويخصصله 

b) ساعةمعتمدة.30مجالالتاريخاإلسالميويخصصله 

c) ساعةمعتمدة.24مجالالتاريخالحديثوالمعاصرويخصصله 

d) ساعاتمعتمدة.9مجالفلسفةومناهجالبحثفيالتاريخويخصصله 

 ساعاتمعتمدة.9ياريةويخصصلهاقسماختمساقات -ب

 

(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها)متطلبات الجامعـة:

علىالنحوالتالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها):متطلبات اجبارية .1

 متطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق

AL 101 3 1لغةعربية  

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL99استدراكيإستدراكي–مهاراتلغةإنجليزية  

AL99استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP99استدراكيإستدراكي–مهاراتحاسوب  

 

 

ـساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن15تخـصصلها): متطلبات اختيارية .2 دالمجاالتعلىالنحوتهفيأحخارجكلي(

التالي:

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 االنسانيةالمساقات 

1Hum101 3الثقافةاإلعالمية 

2Hum102 3المواطنةواإلنتماء 

3Hum103 3اإلسالمفكروحضارة 

4Hum104 3الفنوالسلوك 

5Hum105 3نسانيةإسهاماألردنفيالحضارةاإل

6Hum106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية

7Hum107 3حقوقاإلنسان

8Hum108 3مهاراتالتفكير

9Hum109 3النظماإلسالمية 

10Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

12Hum114 3ةالحاكميةالرشيدةوالنزاه
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 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات العلمية

1Sci101 3البيئةوالصحةالعامة

2Sci102 3المعلوماتوالمجتمعتكنولوجيا

3Sci1033اللياقةالبدنيةللجميع

4Sci104 3مهاراتالتواصلالفعال

5Sci1053الطاقةالمتجددة

6Sci1063اإلدارةوتنميةالمجتمع

7Sci107 3البحثالعلمي

 

 ساعة معتمدة. 21المبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريسفيكليةاآلدابوعددهاطلبات كلية اآلدابتم

 ساعة معتمدة 21متطلبات الكلية: 

الكليةمتطلبات

)االجباري(

ساعةمعتمدة(15)



SOC 101)مدخلالىعلماالجتماع(

ENGL 105)مهاراتلغوية(

ARAB 107التعبير()فنالكتابةو

HISTORY 121)تاريخالحضارةالعربيةاالسالمية(

Sci 108(2)مهاراتالحاسوب

الكليةمتطلبات

االختياري

ساعاتمعتمدة(6)

 يختارها الطالب من احدى المجموعات التالية:

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

GEO 100 

2. TURK 101; PER 111; HEB 111  

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

110; CHIN 110 

 

 ساعة معتمدة 48متطلبات القسم للتخصص المنفرد:  

 ساعة معتمدة 57متطلبات القسم اإلجبارية : 
ساعات معتمدة يختارها   9متطلبات القسم االختيارية: 

 المساقات التاليةالطالب من 

رمز 

 المساق

رقم 

 اقالمس
 اسم المساق

المتطلب 

 السابق

رمز 

 المساق

رقم 

 المساق
 اسم المساق

hist 141 مدخللدراسةالتاريخ  hist 227 
تاريخاألردنوفلسطينفي

 العصراإلسالمي

Hist 111 تاريخالشرقاألدنىالقديم  hist 228 األندلسالحضارةالعربيةفي 

Hist 112 تاريخاليونانوالعصرالهلينستي  hist 325 
موضوعخاصفيالتاريخ

 اإلسالمي

Hist 113 تاريخالرومان  hist 333 تاريخايرانوتركياالمعاصر 

Hist 114 تاريخالعربقبلاإلسالم  
hist 421 

موضوعخاصفيالفكر

  التاريخيمنهجالبحث Hist 142 اإلسالمي

Hist 221 
تاريخصدراإلسالم)عصر

 لراشدين(الرسولوالخلفاءا
 hist 437 

موضوعخاصفيتاريخ

 األردنالحديثوالمعاصر

Hist 222 تاريخالدولةاألموية Hist 221 
hist 438 

موضوعخاصفيالتاريخ

 الحديثوالمعاصر
Hist 223 (1تاريخالدولةالعباسية) Hist 222 

hist 439 
تاريخالوالياتالمتحدة

 Hist 223 (2دولةالعباسية)خالتاري Hist 224 األمريكية

Hist 225 الفرقاإلسالمية  hist 444 فلسفةالتاريخ 

Hist 226 تاريخالمغربواألندلس     

Hist 321 تاريخالدولةالفاطمية  

Hist 322 
العصورتاريخأوروبافي

 الوسطى
 

   

Hist 323 
الغزوالفرنجيوالمغوليللعالم

 اإلسالمي
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 ساعة معتمدة 48متطلبات القسم للتخصص المنفرد:  

 ساعة معتمدة 57متطلبات القسم اإلجبارية : 
ساعات معتمدة يختارها   9متطلبات القسم االختيارية: 

 المساقات التاليةالطالب من 

رمز 

 المساق

رقم 

 اقالمس
 اسم المساق

المتطلب 

 السابق

رمز 

 المساق

رقم 

 المساق
 اسم المساق

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 تاريخاألردنالحديثوالمعاصر     

Hist 435 القضيةالفلسطينية     

Hist 436 تاريخالعالمالمعاصر Hist 431    

hist 443 مشروعتخرج Hist 142    

 

 

 

 التدريس في قسم التاريخأعضاء هيئة 

 البريد اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 jawarneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذوارنهاحمدمحمدمحمودالج

 kharabsheh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ سليمانعبدالعبداهللالخرابشة

 n.jubran@yu.edu.joدكتوراهأستاذ نعمانمحموداحمدجبران

 thabet@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك ثابتغازيبدرالعمري

 jber@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك جبرمحمدمذيبالخطيب

 abdalmoiz.b@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عبدالمعزعصريمحمدبنيعيسى

 shamomar@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عمرصالحعليالعمري

 fayzeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك فايزةعبدالرحمنمحمدحجازي

 m.banisalamah@yu.edu.joدكتوراهكمشارأستاذ محمدعبدالرحمننايلبنيسالمه

 m.almazawdah@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدعليسمارهالمزاوده

 moh.anagreh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدمحمودخلفعناقره

 mudar.t@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك مضرعدنانصالحطلفاح

 waleed_j@yu.edu.joدكتوراهتاذمشاركسأ وليدصبحيسليمالعريض

 raed.hayajneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد رائداحمدياسينهياجنه

 alyaekoub@yu.edu.joماجستيرمدرس اليعقوبالمساعدهمحمداحمدسليم
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 الحديثة اللغات قســـــــم

المؤهلينفياللغةالفرنسيةوفيتخصصاتمعاألردنيمنمتلبيةحاجاتالمجت84/1985أنشىءقسماللغاتالحديثةعام

استجابةوتلبيةلحاجاتطلبةلكلياتاألخرىفيالجامعةلدراسةبعضاندةفياللغاتاألسبانيةواإليطاليةواأللمانيةوالروسيةمس

.اللغاتاألجنبية

كذلكيسمحلطلبةالقسمبالتفريعفياللغةالفرنسية.يقدمالقسمفيإطارخطتهالدراسيةتخصًصارئيسًياوآخرمنفرًدافي

التالي العربيةاألقسام اللغة ة: العديدمناألقسامالترجمةو،اللغةاإلنجليزية، يسمحلطلبة كما كليةالصحافةواالعالم. فيأقسام

يطرحالقسممساقاتفياللغاتاإل كما اللغاتالحديثة. سيةواأللمانيةوالكوريةوالصينيةوالرويطاليةاألخرىبالتفريعفيقسم

.التعرفإلىلغاتوثقافاتجديدةكمتطلباتجامعةوكليةاختياريةكييتيحلطلبةالجامعةعلىاختالفتخصصاتهم

 -:2018/2019استحداثثالثمساراتجديدةفيالقسموتماعتمادهاوالعملبهاعلىبدايةالفصلالدراسيالثانيوتّم

.نجليزيةإلغة-انيةبسإلغة .1

.نجليزيةإلغة-لغةألمانية .2

.نجليزيةإلغة-لغةفرنسية .3

وذلكبالتعاون2010/2011اللغةالفرنسيةابتداًءمنالفصلالثانيللعامالدراسي-اللغوياتتمافتتاحبرنامجماجستيرفي

الفرنسية نانت جامعة مع تّم، الجامعيةكما الوكالة مع اتفاقية تهدفعقد التي الجامعاتإللفرانكوفونية مع التعاون تعزيز لى

.الفرانكوفونيةفيمنطقةالشرقاألوسط

كماينظمالقسمالعديد،الفرنسية2القسمعدًدامنالمنحلطلبةالبكالوريوسلقضاءفصلدراسيواحدفيجامعةليونويقدم

السفاراتاألجنبيةفياألردنوعلىرأسهاالسفارةالفرنسيةفيعمانوالتيمناألنشطةالثقافيةالالمنهجيةبالتعاونمععددمن

 .سبوعالفرانكوفونيةالذييزخربعددمناألنشطةاللغويةوالثقافيةالمتنوعةظمفيشهرآذارمنكلعامأتن

 

Mlanguages.dept@yu.edu.jo

3360فرعي0096227211111هاتف
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 الفرنسية اللغة /الحديثة اللغات قسم في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

(132لغةفرنسية)/يكونالحداألدنىلعددالساعاتالمعتمدةللخطةالدراسيةلنيلدرجةالبكالوريوسفيتخصصاللغاتالحديثة

ددتهاهيئةاالعتمادالخاصعلىالنحوالتالي:ساعةمعتمدةموزعةعلىالمجاالتالمعرفيةكماح

معتمدةوتشمل:(ساعة27تخصصلها)متطلبات الجامعـة: .1

 على النحو التالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها):متطلبات اجبارية -أ

 متطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق

AL 101 3 1لغةعربية  

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL99استدراكيإستدراكي–إنجليزيةمهاراتلغة  

AL99استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP99استدراكيإستدراكي–مهاراتحاسوب  

 

صـــصلها) متطلبات اختيارية: -ب ســـاعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن15تخ فيأحدالمجاالتعلىكليتهخارج(

النحوالتالي:

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1Hum101 3الثقافةاإلعالمية 

2Hum102 3المواطنةواإلنتماء 

3Hum103 3اإلسالمفكروحضارة 

4Hum104 3الفنوالسلوك 

5Hum105 3اإلنسانيةإسهاماألردنفيالحضارة

6Hum106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية

7Hum107 3حقوقاإلنسان

8Hum108 3مهاراتالتفكير

9Hum109 3النظماإلسالمية 

10Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

12Hum114 3زاهةالحاكميةالرشيدةوالن

 المساقات العلمية

1Sci101 3البيئةوالصحةالعامة

2Sci102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

3Sci1033اللياقةالبدنيةللجميع

4Sci104 3مهاراتالتواصلالفعال

5Sci1053الطاقةالمتجددة

6Sci1063اإلدارةوتنميةالمجتمع

7Sci107 3البحثالعلمي
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 ساعة معتمدة. 21المبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريسفيكليةاآلدابوعددهامتطلبات كلية اآلداب .2

 ساعة معتمدة 21متطلبات الكلية: 

الكليةمتطلبات

)االجباري(

ساعةمعتمدة(15)



SOC 101)مدخلالىعلماالجتماع(

ENGL 105)مهاراتلغوية(

ARAB 107عبير(ابةوالت)فنالكت

HISTORY 121)تاريخالحضارةالعربيةاالسالمية(

Sci 108(2)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:84متطلبات القسم: يخصص لها ) .3

 .ساعةمعتمدة63المجاالتالنظريةاألساسيةاإلجبارية: -أ

 .ساعةمعتمدة12المجاالتالمساندةاإلجبارية: -ب

 .عاتمعتمدةسا9المتطلباتاإلختيارية: -ت

 

 ساعة معتمدة 75=  12+ 63أوال: متطلبات القسم اإلجبارية )المجاالت النظرية األساسية + المجاالت المساندة(:  

 مالحظات المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق رمز المساق

FREN 111 اليوجد 6 (1الفرنسية)مساقمكثففياللغة 
يزتمتغييرالترم

 والترقيم

FREN 112 (2مساقمكثففياللغةالفرنسية) 6 FREN 111 
تمتغييرالترميز

 والترقيم

FREN 213 (1التعبيرالكتابي) 3 FREN 112 
تمتغييرالترميز

 والترقيموالتسمية

FREN 214 (1التعبيراللفظي) 3 FREN 112 
تغييرالترميزتم

 والترقيموالتسمية

FREN 215 3 (2الكتابي)بيرالتع FREN 213 
تمتغييرالترميز

 والترقيموالتسمية

FREN 216 (2التعبيراللفظي) 3 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 

الترميزتمتغيير

 والترقيموالتسمية

FREN 271 (1الحضارةالفرنسية) 3 
FREN 215 + 

FREN 216 

تمتغييرالترميز

 والترقيموالتسمية

FREN 323 3 االستيعابالشفهي FREN 216 
تمتغييرالترميز

 والترقيموالتسمية

FREN 334 3 لغوياتمقارنة FREN 231 
تمتغييرالترميز

 والترقيم

FREN 342 3 تاريخاألدبالفرنسي FREN 241 مساقجديد 
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 مالحظات المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق رمز المساق

FREN 345 3 ايةالفرنسيةالروتحليل FREN 241 
تمتغييرالترميز

 والترقيم

FREN 351 (1ترجمة) 3 FREN 231 
تمتغييرالترميز

 والترقيموالتسمية

FREN 361 3 الفرنسيةفيمجالالسياحة FREN 271 
تمتغييرالترميز

 والترقيم

FREN 362 3 أساليبتدريساللغةالفرنسية FREN 271 
يزتمتغييرالترم

 لتسميةوالترقيموا

FREN 373 (2الحضارةالفرنسية) 3 FREN 271 مساقجديد 

FREN 439 3 اللغوياتوعلمالمعاني FREN 334 
تمدمجمساقينفي

 مساقواحد

FREN 447 3 تحليلالشعرالفرنسي FREN 241 
تمتغييرالترميز

 والترقيم

FREN 453 (2ترجمة) 3 FREN 351 
يزتمتغييرالترم

 لتسميةوالترقيموا

FREN 465 3 الفرنسيةفيمجالالتعليم FREN 362 مساقجديد 
 

    ساعات معتمدة يختارها الطالب من بين المساقات التالية: 9ا: متطلبات القسم اإلختيارية: ثانًي

رمز 

 المساق

رقم 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة
 مالحظات المتطلب السابق

FREN 233 3 اعدالمتقدمةللغةالفرنسيةقوال FREN 215 
تمتغييرالترميز

 والترقيموالتسمية

FREN 335 3 اللغوياتاإلجتماعية FREN 231 
تمتغييرالترميز

 والترقيم

FREN 363 3 ألهدافجامعيةاللغةالفرنسية FREN 231 مساقجديد 

FREN 372 3 دراسةنصوصفيالتاريخوالحضارة FREN 271 
غييرالترميزتتم

 والترقيم

FREN 452 3 استخدامالحاسبفيمجالالترجمة FREN 351 مساقجديد 

FREN 454 3 الترجمةفيمجالالسياحةواإلعالم FREN 351 مساقجديد 

FREN 466 3 الفرنسيةكلغةأعمال 
FREN 221 + 

FREN 231 

تمتغييرالترميز

 والترقيم

FREN 467 
تواالتصاالتتكنولوجياالمعلوما

 ماللغةالفرنسيةوتعلي
3 FREN 362 مساقجديد 

 
 

 أعضاء هيئة التدريس في قسم اللغات الحديثة


 البريد اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 elierabadi@yu.edu.joدكتوراهأستاذعيسىسليمالربضيايلي

 rehail@yu.edu.joدكتوراهأستاذ حسينعبداهللمحمودالرحيل

 malali@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محموديوسفالصالحالعلي

 ranakand@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك رناحسنيوسفقنديل

 rihamja@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك رهاممحمدحسنجرادات

 batoul@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد بتولمجاهدشوكتالمحيسن

 mona.b@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد مدبنيبكرمنىعاطفمح

 Ibrahim.shaboul@yu.edu.joماجستيرمدرس ابراهيمعبداهللحسينالشبول

 khalid.yones@yu.edu.joماجستيرمدرس خالدفاروقابراهيميونس

 safazayed@yu.edu.joماجستيرمدرس صفاءمحمدقاسمزايد

 nadas@yu.edu.joماجستيرسمدر ندىصالحصالحالناصر
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 االجتماعية والخدمة االجتماع علم قسم

البكالوريوسفيعلماالجتماع.ويهدفالقسمإلىلمنحدرجة1991/1992تأسسقسمعلماالجتماعفيبدايةالعامالجامعي

وهوماتحتاجه،بالمعرفةالنظريةوالعمليةإعدادالباحثيناالجتماعيينوالمرشدينواألخصائييناالجتماعيينمنخاللتزويدالطلبة

ءببرنامجالماجستيرفيعلمالبدتّم2001/2002وفيالعامالجامعي،مختلفالمؤسساتاالجتماعيةوالمجتمعالمحليبوجهعام

 .حيثتخرجمنالقسمالعديدمنالطلبةاألردنيينوالعربالذيندرسواقضاياومشكالتمجتمعاتنا،االجتماع

تعديلاسمالقسموتحديث2006/2007ولمواكبةحاجةالمجتمعمنالمؤهلينفيالخدمةاالجتماعيةتمفيالعامالجامعي

،والتخصصالفرعيفيعلماالجتماعأوالخدمةاالجتماعية،وريوسفيعلماالجتماعوالخدمةاالجتماعيةخطتهلمنحدرجةالبكال

 .دمةاالجتماعيةستيرإلضافةتخصصماجستيرفيالخكماينويالقسمتعديلخطةالماج

ومشاركتهمفيخدمة،عيةويسهمأعضاءالقسمفيالبحثالعلميمنخاللدراسةالعديدمنالظواهروالمشكالتاالجتما

شاراتالتيتساهمالمجتمععنطريقعقدالندواتوالمحاضراتالمنهجيةوالالمنهجيةوالمشاركةفياللجانالمجتمعيةوتقديماالست

 .والتنبؤبالمشكالتالمستقبليةلتفاديهاوحلها،فيحلالمشكالتالتييواجههاالمجتمعاألردنيحاضًرا



Sociology.dept@yu.edu.jo

3663فرعي0096227211111هاتف
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 االجتماعية والخدمة االجتماع علم صتخص البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

المتطلباتالتالية:تمنحدرجةالبكالوريوسفيقسمعلماالجتماعوالخدمةاإلجتماعيةبعدإتمام

الصادربموجب1989لسنه2الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم .1

 .1976(لسنه76اتفيجامعةاليرموكرقم)نظاممنحالدرجاتالعلميةوالشهاد



(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها)متطلبات الجامعـة: .2

 على النحو التالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها):متطلبات اجبارية -أ

 متطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق

AL 101 3 1لغةعربية  

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL99استدراكيإستدراكي–مهاراتلغةإنجليزية  

AL99استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP99استدراكيإستدراكي–مهاراتحاسوب  

 

صـــصلها) متطلبات اختيارية: -ب ســـاعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن15تخ دالمجاالتعلىتهفيأحخارجكلي(

النحوالتالي:

 المعتمدةالساعات  اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1Hum101 3الثقافةاإلعالمية 

2Hum102 3المواطنةواإلنتماء 

3Hum103 3اإلسالمفكروحضارة 

4Hum104 3الفنوالسلوك 

5Hum105 3نسانيةإسهاماألردنفيالحضارةاإل

6Hum106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية

7Hum107 3اإلنسانحقوق

8Hum108 3مهاراتالتفكير

9Hum109 3النظماإلسالمية 

10Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11Hum113 الفكرالتربوياإلسالمي

12Hum114 الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

 المساقات العلمية

1Sci101 3البيئةوالصحةالعامة

2Sci102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

3Sci1033اللياقةالبدنيةللجميع

4Sci104 3مهاراتالتواصلالفعال

5Sci1053الطاقةالمتجددة

6Sci1063اإلدارةوتنميةالمجتمع

7Sci107 3البحثالعلمي
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 ساعة معتمدة. 21المبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريسفيكليةاآلدابوعددهاات كلية اآلدابطلبمت .3

 ساعة معتمدة 21متطلبات الكلية: 

 الكلية )االجباري(متطلبات 

 ساعة معتمدة( 15)

 

SOC 101)مدخلالىعلماالجتماع(

ENGL 105)مهاراتلغوية(

ARAB 107لتعبير()فنالكتابةوا

HISTORY 121)تاريخالحضارةالعربيةاالسالمية(

Sci 108(2)مهاراتالحاسوب

 الكلية االختياريمتطلبات 

 ساعات 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:84ويخصصلهامتطلبات القسم .4

 المجموع االختياري االجباري 

691584المنفرد

511263الرئيسي

21-21الفرعي

 
 

 االجتماع والخدمة االجتماعية:مدلول رقم العشرات في قسم 

 علماالجتماععام صــفر

 هياكلونظماجتماعية 1

 نظرية 2

 مناهج 3

 خدمةاجتماعية 4

 مشكالتودفاعاجتماعي 5

 سكان 6

 ثقافة 7

 فلسفة 8

 تدريبميداني 9



 .ساعة معتمدة 84وال: متطلبات التخصص المنفرد و يخصص لها أ

ساعة هي: 69متطلبات إجبارية ويخصص لها . 1

 الساعات المعتمدة اســــــم المساق م المساققر رمز المساق

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 لماالجتماعبحثفيعمناهجال 

soc 241 3 مقدمةفيالخدمةاالجتماعية 

soc 256 3 المشكالتاالجتماعية 

soc 261 3 علمالسكان 

soc 317 3 علماالجتماعالسياسي 

soc 318 3 التغيراالجتماعي 

soc 338 3 االجتماعياإلحصاء 
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 الساعات المعتمدة اســــــم المساق م المساققر رمز المساق

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 تالخاصةالخدمةاالجتماعيةلذوياالحتياجا 

Soc 448 3 علماالجتماعالطبي 

Soc 491 3 تدريبميداني 



ساعات من  6ساعات من المجموعة االولى و  9ساعة معتمده بحيث يتم  15متطلبات اختيارية: ولها .2

 لمجموعة الثانية:ا

.ساعة معتمده 9المجموعة األولى: خاصة بعلم اإلجتماع ويختار منها الطالب    

 الساعات المعتمدة اســـــم المساق رقم المساق اقرمز المس

soc 217 3 المجتمعاتالريفيةوالحضرية 

soc 321 3 علماجتماعالتنظيم 

soc 322 3 علماجتماعاألدب 

soc 371 3 الثقافةوالشخصية 

soc 377 3 العولمةوالثقافة 

soc 447 3 التخطيطوالتنميةاالجتماعية 




 .ةساعة معتمد 6مة اإلجتماعية ويختار منها الطالب ة: الخاصة بالخدالمجموعة الثاني

 الساعات المعتمدة اســــــــم المساق رقم المساق رمز المساق

Soc 244 3 الخدمةاإلجتماعيةفيمجالرعايةالشباب 

Soc 246 3 الخدمةاإلجتماعيةللمسنين 

Soc 249 3 الخدمةاإلجتماعيةالعمالية 

Soc 341 3 ارةالمؤسساتاالجتماعيةدإ 

Soc 342 3 اإلجتماعيةفيالمجالاألسريالخدمة 

Soc 351 3 الخدمةاإلجتماعيةفيالمجالالطبي 


 

 ساعة معتمدة وفق الترتيب التالي: 63ثانًيا: التخصص الرئيسي: ويخصص له 

 :( ساعة معتمدة ممثلة في المساقات التالية51مساقات إجبارية: ولها ) -1

 الساعات المعتمدة المساقســـــــــم ا رقم المساق المساقز رم

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 االجتماعيةالمشكالت 

Soc 317 3 علماإلجتماعالسياسي 

Soc 318 3 التغيراإلجتماعي 

Soc 338 3 اإلحصاءاإلجتماعي 
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 الساعات المعتمدة المساقســـــــــم ا رقم المساق المساقز رم

Soc 347 3 خدمةالفرد 

soc 348 3 خدمةالجماعة 

soc 349 3 تنظيموتنميةالمجتمع 

soc 419 3 نصوصإجتماعيةباللغةاإلنجليزيه 

soc 443 3 اإلجتماعيةلذوياإلحتياجاتالخاصةةالخدم 

soc 448 3 علماالجتماعالطبي 

soc 491 3 تدريبميداني 



ســاقات إختيارية: ولها .2 ســاعات معتمدة من كل مجموعة من المجموعتين  6ســاعة معتمدة يختارها الطالب بواقع   12م

 الية:ات التالمساق:  ساعات معتمدة من بين 6ولى المجموعة األ التاليتين:

 الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق رمز المساق

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 

 

 ساعات معتمدة يختارها  الطالب من بين المساقات التالية: 6المجموعة الثانية: 

 الساعات المعتمدة اســــــــم المساق رقم المساق رمز المساق

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 معتمده هي: 21عية ويخصص  له االجتماع والخدمة االجتماا: التخصص الفرعي في علم ثالًث

 رمز المساق رقم المساق اســــــــم المساق الساعات المعتمدة

 soc 112 بناءونظمالمجتمع 3

 soc 225 النظريةاإلجتماعية 3

 soc 231 مناهجالبحثفيعلماالجتماع 3

 soc 241 مقدمةفيالخدمةاإلجتماعية 3

 soc 347 الفردمةخد 3

 soc 348 خدمةالجماعة 3

 soc 349 تنظيموتنميةالمجتمع 3

 

فرعي( ، رئيسي ، )منفرد توزيع الساعات المعتمدة للتخصص في علم االجتماع والخدمة االجتماعية  

 المجموع االختياريةالساعات  الساعات االجبارية المتطلبات

 27 6 21 متطلباتالجامعة

 21 6 15 يةمتطلباتالكل

    متطلباتالقسم

 84 15 69 أ.التخصصالمنفرد

 63 12 51 ب.التخصصالرئيسي

 21  21 التخصصالفرعيج.
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 المساقات التي يطرحها قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية.

رقم 

 المساق

رمز 

 المساق
 اســــــــم المساق

المتطلب  الساعات المعتمدة

 المعتمد عملي نظري السابق

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 فيالمجالاألسريالخدمةاالجتماعية 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 علمإجتماعالمعرفة  

soc 419 3 - 3 إجتماعيةباللغةاإلنجليزيهنصوص  

soc 442 3 - 3 مهاراتاإلتصالفيالخدمةاإلجتماعية soc241 

soc 443 3 - 3 الخدمةاإلجتماعيةلذوياإلحتياجاتالخاصة soc241 

soc 447 3 - 3 التخطيطوالتنميةاإلجتماعية  

soc 448 3 - 3 علماإلجتماعالطبي  

soc 491 3 6  ميدانيتدريب soc241 

 

 

 

 

 أعضاء هيئة التدريس في قسم علم االجتماع والخدمة االجتماعية

 البريد اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 khatatnih@yu.edu.joدكتوراهأستاذعبدالخالقيوسفسليمانالختاتنه

 fayez.simadi@yu.edu.joدكتوراهأستاذ فايزعبدالمجيدعبدالرحمنالصمادي

 muneer@yu.edu.joدكتوراهأستاذ منيرعبداهللسلمانكرادشه

 ayat.n@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك نشواناياتجبريلجبر

 mhorani@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدعبدالكريممحمدالحوراني

 a.azzam@yu.edu.joدكتوراهمساعدأستاذ عبدالباسطعبداهللقويطينالعزام

 abdalah.m@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد عبداهللمحمدعبدالنبيقازان

 nadia.h@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد ابراهيميوسفالحياصاتياناد

 zubaida@yu.edu.joماجستيرمدرس زبيدهماجدمحمدالشرع

 Harahsheh@yu.edu.joماجستيرمدرس محمدعليطحيمرالحراحشه
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 السياسية العلوم قسم

بعدأنكانتمساقاته،1991/1992ستقالًمنذمطلعالعامالدراسيهوأحداألقساماألكاديميةفيكليةاآلدابوقدأنشئقسًمام

،بمنحدرجةالبكالوريوسفيالعلومالسياسيةتدرسكتخصصفرعيفيإطارقسمالعلوماإلنسانيةواالجتماعية.بدأالقسممنذإنشائه

كمايقدمالقسمتخصصااالقتصادالدولي.بدأبمنحدرجةالماجستيرفيتخصصدقيقهو1999/2000ومنذالفصلالدراسياألول

.نطلبـــةالكلياتواألقساماألخرىفرعيافيالعلومالسياسيةلعددكبيرم

السياسيةللتميزفيجميعالمجاالتسواءمنحيثنوعيةالمدرسينأومنحيثنوعيةالطلبةوالخططيتطلعقسمالعلوم

وبالنتيجة،سهمفيتحقيقأهدافالقسمورؤيتهالمستقبليةدكتوراهفيالعلومالسياسيةليويتطلعالقسمإلىإنشاءبرنامج،والبرامج

 .دمةالشأنالعاموتطويرهوتحديدالمشكالتالتييواجههاوالبحثعنحلوللهاإعدادوتأهيلالطلبةللمساهمةوالمشاركةفيخ

. 

Political.dept@yu.edu.jo

2351فرعي0096227211111هاتف




  

mailto:Political.dept@yu.edu.jo
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 السياسية العلوم في البكالوريوس درجة على للحصول الدراسية الخطة

البكالوريوسفيقسمالعلومالسياسيةبعدإتمامالمتطلباتالتالية:تمنحدرجة

الصادربموجب1989لسنه2كرقمالشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرمو .1

 .1976(لسنه76يجامعةاليرموكرقم)نظاممنحالدرجاتالعلميةوالشهاداتف

(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها)الجامعـة:متطلبات  .2

 على النحو التالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها):متطلبات اجبارية -أ

 طلب سابقتم عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق

AL 101 3 1لغةعربية  

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 عسكريةعلوم  

EL99استدراكيإستدراكي–مهاراتلغةإنجليزية  

AL99استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP99استدراكيإستدراكي–مهاراتحاسوب  

 

صــصلها) ختيارية:متطلبات ا -ب ســاعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن15تخ خارجكليتهفيأحدالمجاالت(

علىالنحوالتالي:

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1Hum101 3الثقافةاإلعالمية 

2Hum102 3المواطنةواإلنتماء 

3Hum103 3اإلسالمفكروحضارة 

4Hum104 3الفنوالسلوك 

5Hum105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية

6Hum106 3دراسةالثقافاتاإلنسانيةمقدمةفي

7Hum107 3حقوقاإلنسان

8Hum108 3مهاراتالتفكير

9Hum109 3النظماإلسالمية 

10Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11Hum113 الفكرالتربوياإلسالمي

12Hum114 الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

 المساقات العلمية

1Sci101 3البيئةوالصحةالعامة

2Sci102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

3Sci1033اللياقةالبدنيةللجميع

4Sci104 3مهاراتالتواصلالفعال

5Sci1053الطاقةالمتجددة

6Sci1063اإلدارةوتنميةالمجتمع

7Sci107 3البحثالعلمي
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 ساعة معتمدة. 21المبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريسفيكليةاآلدابوعددهااآلدابمتطلبات كلية  .3

 ساعة معتمدة 21متطلبات الكلية: 

 الكلية )االجباري(متطلبات 

 ساعة معتمدة( 15)

 

SOC 101ماع(علماالجت)مدخلالى

ENGL 105)مهاراتلغوية(

ARAB 107)فنالكتابةوالتعبير(

HISTORY 121)تاريخالحضارةالعربيةاالسالمية(

Sci 108(2)مهاراتالحاسوب

 الكلية االختياريمتطلبات 

 ساعات 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 
 
 

 ساعة معتمدة موزعة حسب التالي: 84متطلبات القسم وبواقع  .4

 فرعيعدد ساعات ال عدد الساعات االختيارية عدد الساعات االجبارية المتطلبات

 - ساعةمعتمدة18 معتمدةساعة66 التخصصالمنفرد

 ساعةمعتمدة21 ساعاتمعتمدة6 ساعةمعتمدة57 التخصصالرئيسي
 
 

 مدلول رقم العشرات في برنامج العلوم السياسية: 

 0 المساقاتاألساسية
 1 دوليةالعالقاتال

 2 الفكرالسياسيوالنظريةالسياسية
 3 دوليةالقضاياال

 4 الساسيةالنظموالمؤسسات
 

 

 أوال: متطلبات القسم اإلجبارية 

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

 ساعة معتمدة. 57التخصص الرئيسي  .2

 رمز المساق ورقمه اسمالمساق عددالساعات المتطلب السابق

- 3 مقدمةفيالعلومالسياسية PS101 

 PS105 مقدمةفيالسياسةالمقارنة 3 -

- 3 العالقاتالدوليةمقدمةفي PS106 

PS106 3 العالقاتاالقتصاديةالدولية PS215 

PS 101 3 فكرسياسيقديمووسيط PS221 

PS106 3 القانونالدوليالعام PS232 

PS105 3 النظمالسياسيةالعربية PS241 

PS105 3 النظامالسياسياالردني PS242 

PS106 3 خارجيةنظريةالسياسةال PS310 

PS106 3 واإلقليميةالمنظماتالدوليةالعالمية PS317 

PS232 3 النزاعاتالدولية PS319 

PS221 3 فكرسياسيحديثومعاصر PS321 

PS106 3 قضايادوليةمعاصرة PS332 

PS105 3 نظمسياسيةمقارنة PS341 

PS232 3 نظرياتالعالقاتالدولية PS410 

PS221 3 السياسيةالنظرية PS421 

PS 101 3 مطالعاتسياسيةباللغةاالنجليزية PS425 
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 رمز المساق ورقمه اسمالمساق عددالساعات المتطلب السابق

PS106 3 فنالمفاوضاتوالمحاكاة PS433 

PS106 3 وأمنيةإستراتيجيةدراسات PS438 
 

 

 ساعات معتمدة 9المواد المساندة للتخصص المنفرد  .3

رمز المساق 

 ورقمه
 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المساق

PS225 3جالبحثالعلمياهمنPS 101 

PS322 3 دراساتمتخصصةفيالقضيةالفلسطينيةPS 101 

PS444 3تحليلالسياسةالعامةPS105 
 

 

 :المساقات االختياريةثانًيا: 

 للتخصص المنفرد يختارها الطالب من مجموعتين ساعة معتمدة 18  .1

 ينالرئيسييختارها الطالب من مجموعتساعات معتمدة للتخصص  6 .2

 عدد الساعات
 ساعات معتمدة للتخصص المنفرد 9  األولى: المجموعة

 ساعات معتمدة للتخصص الرئيسي 3

 PS222 علمالنفسالسياسي 3

 PS224 واإلسالميالفكرالسياسيالعربي 2

 PS322 متخصصةفيالقضيةالفلسطينيةدراسات 3

 PS325 التحليلالسياسيحلقةبحثفي 3

 PS340 الجتماعيةوالسياسيةوالتحوالتاالبيروقراطية 3

 PS343 النظماالنتخابية 3

 PS432 اإلنساندراساتمتقدمةفيحقوق 3

 PS442 التنميةالسياسيةوالتحديث 3

 PS443 إسرائيلنظامالحكمفي 3

 

 عدد الساعات
 معتمدة للتخصص المنفردساعات  9المجموعة الثانية : 

 رئيسيساعات معتمدة للتخصص ال 3

 PS211 دراساتشرقأوسطية 3

 PS218 والتكتالتالدوليةاألحالف 3

 PS231 االقتصادالسياسي 3

 PS320 إستراتيجيةدراساتجيو 3

 PS339 القومياألمن 3

 PS412 دراساتمتقدمةفيالعالقاتالدولية 3

 PS415 إقليميةدراسات 3

 PS434 الصراعوالسالمإدارة 3

PS439 والقنصليةلدبلوماسيةدراساتفيا 3
 

 :ساعة معتمدة 21ا وبواقع فرعًيا تخصًصثالًثا: يطرح القسم 

 ساعة معتمدة 21مساقات إجبارية 

 الساعات اسم المساق رمز المساق

PS 101 3 مقدمةفيالعلومالسياسية 

PS 106 3 مقدمةفيالعالقاتالدولية 

PS 1063 مقدمةفيالسياسةالمقارنة 

PS 221 3فكرسياسيقديمووسيط

PS 242 3 النظامالسياسياألردني 

PS317 3 واإلقليميةالمنظماتالدوليةالعالمية

PS321 3 فكرسياسيحديثومعاصر 
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 السياسيةأعضاء هيئة التدريس في قسم العلوم 
 

 البريد اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 mohammadtorki@yu.edu.joدكتوراهتاذسأمحمدتركيمحمدبنيسالمه

 mohammadu@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمدكنوشعلوانالشرعه

 nizambarakat@yu.edu.joدكتوراهأستاذ نظاممحمودعبدالرحمنبركات

 walid_a@yu.edu.joدكتوراهأستاذ وليدسليممحمدعبدالحي

 khalid.edwan@yu.edu.joراهدكتوأستاذمشارك خالدعيسىمحمدالعدوان

 aldabbas@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك خالدمفضيفالحالدباس

 khair@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك خيرسالمفالحذيابات

 mmomany@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدحسينسعدالمومني

 wasfi.aqeel@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك وصفيمحمدعيدعقيل

 hayajneh.yu@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد ايمنمحمدزينمحمودهياجنه

 hind.g@yu.edu.joماجستيرمدرس هنداسماعيلاحمدغرير
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 والشرقية السامية اللغات قسم

يةوطموحاتهافيتحصيلوذلكاستكمااًلألهدافالكل،مضمنكليةاآلداب2000أنشىقسماللغاتالساميةوالشرقيةسنة

العلموالمجتمعاألردنيوالعربي.وحرًصامنهاعلىتوسيعبرامجهاخدمًةلطلبة،ومواكبةقضاياالعصرومستجداته،والمعرفةالعلم

وحاتواستكمااللطم،ويمنحالقسمدرجةالبكالوريوسفياللغاتالسامية)العبرية(واللغاتالشرقية)الفارسية(تخصًصارئيسًيا

لثقافيالتركيفي.بالتعاونمعالمركزا2018/2017منالعامالجامعيدابتمإنشاءبرنامجاللغةالتركيةوآدابهاابتداًءكليةاآل

وجاء،ساعاتفياللغاتالمشارإليهاكمتطلبكليةإختياريلطلبةأقسامكليةاآلداب3عمان)معهديونسإمرة(كمايطرحالقسم

 :أهمها،كثيرةالقسمألسبابإنشاءهذا

معرفةبعضاللغاتالساميةوالشرقية • العلميوذلكللتسارعالكبيرالذييدورفي،ضرورة العالميةعلىالصعيد الساحة

 .والمعرفي

نوليسمنالمعقولأنيظلمجتمعنافيمنأىع،ااواقتصادًياوسياسًياحضارًيإنمعرفةلغاتاألقواماألخرىأصبحمطلًب •

 .دراسةهذهاللغات

خرجينوالكفاءاتالتيستقومبإجراءنيغذيمراكزالبحثبالأو،أنيسهممثلهذاالقسمفيرفدالمجتمعبالكفاءاتوالقدرات  •

 .حوللغاتهذهالشعوبوثقافتهاواستراتيجياتها،دراساتمتعددة

بينالج • القسميعطيكليةاآلدابميزةتنفردبها امعاتاألردنيةفيمنحدرجاتعلميةفيتخصصاتلهاأنفتحمثلهذا

دفيالمستقبلإلىفتحتخصصاتفرعيةأخرىفياللغاتالساميةولذافانهذااألمرقديقو،لحاضروالمستقبلأهميتهافيا

 .والشرقية

بالخبراتالالزمةفيمجالويعدقسماللغاتالساميةوالشرقيةاألولمننوعهفياألردنويرفداألردنوالمنطقةالعربية

 .اللغاتالعبريةوالفارسيةوالتركيةكبرامجرئيسية



Semitic.dept@yu.edu.jo

3360فرعي0096227211111هاتف
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 العبرية اللغة تخصص في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة
 

بعدإتمامالمتطلباتالتالية:للغةالعبريةتمنحدرجةالبكالوريوسفيا

الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكالصادرةبموجبنظاممنحالدرجاتالعلمية.1

.1976لسنة76والشهاداتفيجامعةاليرموكرقم

حسبقرارمجلسالتعليمالعالي.ساعة معتمدة  27عددهاو.متطلباتالجامعة2

ساعة معتمدة.  21ادهدعو.متطلباتكليةاآلداب3

   علىالنحواآلتي:ساعة معتمدة 84.متطلباتالتخصصوهي4

 ساعة اختيارية. 12ساعة معتمدة إجبارية و  72التخصص المنفرد  -أ

   ساعة تخصص فرعي يدرسها من خارج القسم. 21ساعة معتمدة اجبارية و 63التخصص الرئيس -ب
 

عةمعتمدةوتشمل:اس(27تخصصلها)متطلبات الجامعـة:

 على النحو التالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها):متطلبات اجبارية -أ

 متطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق

AL 101 3 1لغةعربية  

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL99استدراكيإستدراكي–يزيةإنجلمهاراتلغة  

AL99استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP99استدراكيإستدراكي–مهاراتحاسوب  
 

ـساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن15تخـصصلها) متطلبات اختيارية: -ب خارجكليتهفيأحدالمجاالتعلىالنحو(

التالي:

 معتمدةالساعات ال اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1Hum101 3الثقافةاإلعالمية 

2Hum102 3المواطنةواإلنتماء 

3Hum103 3اإلسالمفكروحضارة 

4Hum104 3الفنوالسلوك 

5Hum105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية

6Hum106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية

7Hum107 3انحقوقاإلنس

8Hum108 3مهاراتالتفكير

9Hum109 3النظماإلسالمية 

10Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

12Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

 المساقات العلمية

1Sci101 3البيئةوالصحةالعامة

2Sci102 3والمجتمعالمعلوماتتكنولوجيا

3Sci1033اللياقةالبدنيةللجميع

4Sci104 3مهاراتالتواصلالفعال

5Sci1053الطاقةالمتجددة

6Sci1063اإلدارةوتنميةالمجتمع

7Sci107 3البحثالعلمي
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 ساعة معتمدة. 21وعددهاالمبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريسفيكليةاآلدابمتطلبات كلية اآلداب

 ساعة معتمدة 21متطلبات الكلية: 

 الكلية )االجباري(متطلبات 

 ساعة معتمدة( 15)

 

SOC 101)مدخلالىعلماالجتماع(

ENGL 105)مهاراتلغوية(

ARAB 107)فنالكتابةوالتعبير(

HISTORY 121)تاريخالحضارةالعربيةاالسالمية(

Sci 108(2سوب)مهاراتالحا

 الكلية االختياريمتطلبات 

 ساعات معتمدة( 6)

 يختارها الطالب من احدى المجموعات التالية:

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

PS106; GEO 100 

2. TURK 101; PER 111; HEB 111  

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

ITAL110; KORE 110; CHIN 110 

 
 

عبريةاللغةبرنامجالبكالوريوسفيالاللغاتالساميةوالشرقية/فسيرأرقامالعشراتفيمقرراتقسماللغاتلتجدو*
 

 التخصص الدقيق أرقام العشرات

يطرحهالقسملطلبةكليةاآلدابمساقعام1

المهاراتاللغوية2

الدراساتاللغويةوالصوتية4

الترجمة6

واألدبيةالدراساتالتاريخية8


 

 ثالًثا: متطلبات القسم:

(ساعةمعتمدةموزعةكمايأتي:84)التخصص المنفرد -

وهي:،(ساعةمعتمدة72)المساقات اإلجبارية -أ

 ( ساعة69( بواقع )التخصصالمنفرد)
 

الساعات 

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 رمز المساق اسم المساق المتطلب السابق لغة التدريس

 HEB121 مساقمكثففياللغةالعبرية - عربيةلا أولى 6

 122HEB (1نصوصوتدريباتعبرية) HEB121 العبريةوالعربية أولى 3

 124HEB (1حوارومحادثةبالعبريةالحديثة) 121HEB والعربيةالعبرية أولى 3

 141HEB (1قواعداللغةالعبرية) 121HEB العبريةوالعربية أولى 3

 225HEB (2نصوصوتدريباتعبرية) 122HEB يةالعبر ثانية 3

 226HEB (2حوارومحادثةبالعبريةالحديثة) HEB124 العبرية ثانية 3

 HEB242 (2قواعداللغةالعبرية) 141HEB العبريةوالعربية ثانية 3

 HEB243 النحو HEB242 العبرية ثانية 3

 ARAB244 نحوعام  العربية ثانية 3

 +HEB242 ربيةةوالعالعبري ثانية 3

ARAB244 

 HEB261 الترجمةمنالعبريةإلىالعربية

HEB225 العبرية ثالثة 3 +

HEB242 

 327HEB (1الكتابي)التعبير

 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 العبريةالتوراتيةوالمشنائية HEB261 العبرية ثالثة 3

 HEB382 األدبالعبريفياألندلس HEB261 العبرية ثالثة 3

 HEB463 الترجمةألغراضخاصة HEB362 العبريةوالعربية رابعة 3
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الساعات 

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 رمز المساق اسم المساق المتطلب السابق لغة التدريس

 HEB464 قضاياومشكالتفيالترجمة HEB362 العبريةوالعربية رابعة 3

 HEB483 األدبالعبريالحديثفيأوروبا 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)المساقات االختيارية -ب

 الساعات

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 التدريس لغة

 المتطلب

 السابق
 المساق رمز المساق اسم

HEB280 تاريخاللغةالعبرية HEB261 العربية ثانية 3

يةالعبريةوالعرب 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 عبريةالمعاصرةيةالالروا HEB487 

رابعة 3 الشعرالعبريالمعاصر HEB 484 العبرية HEB488 

 
 

 :التخصص الرئيس -

 وهي:،(ساعةمعتمدة63)المساقات اإلجبارية -أ

 الساعات

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 التدريس لغة

 المتطلب

 السابق
 المساق رمز المساق اسم

 HEB121 العبريةفياللغةمساقمكثف - 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 

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 التوراتيةوالمشنائيةريةعبال HEB381 

األدبالعبريفياألندلس HEB261 العبرية ثالثة 3 HEB382

رابعة 3 العبريةوالعربية HEB362 الترجمةألغراضخاصة HEB463 

HEB362 العبرية رابعة 3 األدبالعبريالحديثفيأوروبا HEB483

3 رابعة العبرية HEB483  HEB484 فلسطيناألدبالعبريالحديثفي

3 رابعة العبرية HEB484 األدبالعبريالمعاصر HEB485 

العربية ثانية 3 نحوعام ------ ARB244 

 

ســامكليةاآلداباألخرى21)-ب ســمالتفريعفيأق ســم.ويجوزلطلبةالق ســهاالطالبمنخارجالق صــصفرعييدر ســاعةتخ )،

ســامكليةاإلعالم ســامكلية،وأق ســياحةوالفنادق،ثروبولوجياواالناآلثاروأق ســامكليةال ســات،وأق شــريعةوالدرا ســامكليةال وأق

اإلسالمية.
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 (ساعةوعلىالنحواآلتي:21وبواقع) فياللغةالعبريةلتخصص الفرعي متطلباتا-

 الساعات

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 التدريس لغة

 المتطلب

 السابق
 المساق اسم

 رمز

 المساق

 HEB121 العبريةمساقمكثففياللغة - العربية أولى 6

العبريةوالعربية أولى 3 HEB121 (1نصوصوتدريباتعبرية) HEB122

 HEB124 (1حوارومحادثةبالعبريةالحديثة) HEB122 العبريةوالعربية أولى 3

العبريةوالعربية أولى 3 HEB121 (1قواعداللغةالعبرية) HEB141 

العبريةوالعربية ثانية 3 141HEB الترجمةمنالعبريةإلىالعربية HEB261

الترجمةمنالعربيةإلىالعبرية HEB261 العبريةوالعربية ثالثة 3 HEB362 





 (ساعاتيطرحهاالقسممساًقااختيارًيالطلبةكليةاآلدابوعلىالنحواآلتي:3)-

 المساق رمز المساق اسم السابق المتطلب التدريس ةلغ مستوى المساق المعتمدة الساعات

 HEB111 العبريةمدخلإلىاللغة - العربية أولى 3



 

 الفارسية اللغة تخصص /والشرقية السامية اللغات في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

تمنحدرجةالبكالوريوسفياللغةالفارسيةبعدإتمامالمتطلباتالتالية:

صوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكالصادرةبموجبنظاممنحالدرجاتالعلميةوطالمن.الشر1

.1976لسنة76والشهاداتفيجامعةاليرموكرقم

حسبقرارمجلسالتعليمالعالي.ساعة معتمدة  72.متطلباتالجامعةوعددها2

ساعة معتمدة.  21.متطلباتكليةاآلدابوعددها3

   علىالنحواآلتي:ساعة معتمدة 84.متطلباتالتخصصوهي4

 ساعة اختيارية. 12ساعة معتمدة إجبارية و  72التخصص المنفرد  -أ

 ساعة تخصص فرعي يدرسها من خارج القسم.   21ساعة معتمدة اجبارية و 63التخصص الرئيس -ب

 

ل:تمدةوتشم(ساعةمع27تخصصلها)متطلبات الجامعـة:

 على النحو التالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها):متطلبات اجبارية -أ

 متطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق

AL 101 3 1لغةعربية  

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL99استدراكيإستدراكي–مهاراتلغةإنجليزية  

AL99استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP99استدراكيإستدراكي–مهاراتحاسوب  
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ـساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن15تخـصصلها) اختيارية:متطلبات  -ب خارجكليتهفيأحدالمجاالتعلىالنحو(

التالي:

 دةالساعات المعتم اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1Hum101 3الثقافةاإلعالمية 

2Hum102 3المواطنةواإلنتماء 

3Hum103 3وحضارةاإلسالمفكر 

4Hum104 3الفنوالسلوك 

5Hum105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية

6Hum106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية

7Hum107 3حقوقاإلنسان

8Hum108 3مهاراتالتفكير

9Hum109 3النظماإلسالمية 

10Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي 

12Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

 المساقات العلمية

1Sci101 3البيئةوالصحةالعامة

2Sci102 3لوماتوالمجتمعتكنولوجياالمع

3Sci1033اللياقةالبدنيةللجميع

4Sci104 3مهاراتالتواصلالفعال

5Sci1053الطاقةالمتجددة

6Sci1063اإلدارةوتنميةالمجتمع

7Sci107 3البحثالعلمي

 
 

 ساعة معتمدة. 21عددهاالمبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريسفيكليةاآلدابومتطلبات كلية اآلداب

 ساعة معتمدة 21متطلبات الكلية: 

 الكلية )االجباري(متطلبات 

 ساعة معتمدة( 15)

 

SOC 101)مدخلالىعلماالجتماع(

ENGL 105)مهاراتلغوية(

ARAB 107)فنالكتابةوالتعبير(

HISTORY 121)تاريخالحضارةالعربيةاالسالمية(

Sci 108(2ب)مهاراتالحاسو

 الكلية االختياريمتطلبات 

 ساعات 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 
 

 

الفارسيةلغةبرنامجالالساميةوالشرقية/أرقامالعشراتفيمقرراتقسماللغاتتفسيرجدول*

 التخصص الدقيق أرقام العشرات

مساقعاميطرحهالقسملطلبةكليةاآلداب1

المهاراتاللغوية4

الدراساتاللغويةوالصوتية5

الترجمة6

الدراساتالتاريخيةواألدبية8
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 م:طلبات القسثالًثا: مت

(ساعةمعتمدةموزعةكمايأتي:84)التخصص المنفرد -

وهي:،(ساعةمعتمدة66)المساقات اإلجبارية -أ

 اسم المساق رمز المساق
المتطلب 

 السابق
 لغة التدريس

مستوى 

 المساق

الساعات 

 المعتمدة

PER141 6أولىالعربية-مساقمكثففياللغةالفارسية

PER142 (1)تفارسيةتدريبانصوصوPER 141 3أولىالفارسيةوالعربية 

PER143 (1)حادثةبالفارسيةمحواروPER 141  3أولىالفارسية 

PER151 (1قواعداللغةالفارسية)PER141 3اولىالفارسية

PER 244 PER(2)نصوصوتدريباتفارسية  142  3ثانيةالفارسية 

PER 245  3ثانيةالفارسية PER143(2)ةومحادثةبالفارسيحوار 

PER 246 PER(3)نصوصوتدريباتفارسية  244  3ثالثةالفارسية 

PER 522 PER(2)قواعداللغةالفارسية  151 3اولىالفارسية 

PER 253 PERاللسانيات  252 3ثانيةالفارسية 

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 ألغراضخاصةترجمةالPER 362 3رابعةالفارسية 

PER483 مدخلإلىاألدبالفارسيالمعاصرPER 381 3الرابعةالفارسية 

PER487 مختاراتمنالفكروالفلسفةالفارسيةPER 381 3الرابعةالفارسية 

PER 449 PERالفارسيةالمحكية  448 3رابعةالفارسية 

PER 545 PERقواعدمتقدمة  448 3رابعةفارسيةلا 

ARAB244 3ثانيةالعربية----------نحوعام

HISTORY3333العربية------وتركياالمعاصرإيرانتاريخ



يختارهاالطالبممايلي:معتمدة(ساعة18)المساقات االختياريةب

رمز 

 المساق
 لغة التدريس المتطلب السابق اسم المساق

مستوى 

 المساق

الساعات 

 عتمدةالم

PER346 (3حوارومحادثةالفارسية)PER 245 3ثالثةالفارسية 

PER348 دراساتفارسيةمعجميةPER 347 3ثالثةالفارسية 

PER354 علماللغةاالجتماعيPER 253 3ثالثةالفارسية 

PER382 الفارسيالنقداألدبيPER 381 3ثالثةالفارسية 

PER383 األدبالملحميالفارسيPER381 3رابعةالفارسية

PER484 القصةالفارسيةالقصيرةPER 483 3رابعةالفارسية 

PER485 الروايةالفارسيةالمعاصرةPER 483 3رابعةالفارسية 

PER486 الشعرالفارسيالمعاصرPER483 3رابعةالفارسية

PER489 اديبفارسيمعاصرPER 483 3رابعةالفارسية 
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 :الرئيسالتخصص  -

وهي:،(ساعةمعتمدة63)المساقات اإلجبارية -أ

 اسم المساق رمز المساق
المتطلب 

 السابق
 لغة التدريس

مستوى 

 المساق

الساعات 

 المعتمدة

PER141 6أولىالعربية-مساقمكثففياللغةالفارسية

PER142 (1)نصوصوتدريباتفارسيةPER 141  
الفارسية

والعربية
3أولى

PER143 (1)حواروحادثةبالفارسيةPER 141 3أولىالفارسية 

PER151 (1قواعداللغةالفارسية)PER 141 3اولىالفارسية 

PER244 (2)نصوصوتدريباتفارسيةPER 142 3ثانيةالفارسية 

PER245 (2)حوارومحادثةبالفارسيةPER143 3ثانيةالفارسية 

PER246 (3)سيةفارتنصوصوتدريباPER 244  3ثالثةالفارسية 

PER 522 PER(2)قواعداللغةالفارسية  151 3اولىالفارسية 

PER 253 PERاللسانيات  252 3ثانيةالعربية 

PER261 العربيةالترجمةمنالفارسيةإلىPER 252 3ثانيةالفارسية 

PER346 (3)حادثةبالفارسيةمحواروPER 245  3ثالثةالفارسية 

PER347 (1)التعبيرالكتابي
PER244 + 

PER252 
 3ثالثةالفارسية

PER362 ترجمةمنالعربيةإلىالفارسيةالPER 261 3ثالثة 

PER381 تاريخاللغةواألدبالفارسيPER348 3ثالثةالفارسية

PER449 الفارسيةالمحكيةPER 448 3رابعةالفارسية 

PER 545 PERقواعدمتقدمة  844 3رابعةالفارسية 

PER463 ألغراضخاصةترجمةالPER 362 3رابعة 

PER481 مدخلإلىاألدبالفارسيالمعاصرPER381 3رابعةالفارسية

ARAB244 3ثانيةالعربية -نحوعام

HISTORY445 3رابعةالعربية -تاريخايرانوتركياالمعاصر



وأقسام،لتفريعفيأقسامكليةاآلداباألخرىبمنخارجالقسمويجوزلطلبةالقسما(ساعةتخصصفرعييدرسهاالطال21)-ب

وأقسامكليةالشريعةوالدراساتاإلسالمية.،وأقسامكليةالسياحةوالفنادق،وأقسامكليةاآلثارواألنثروبولجيا،كليةاإلعالم
 

 ة وعلى النحو التالي:( ساع21متطلبات التخصص الفرعي في اللغة الفارسية وبواقع ) 

رمز 

 المساق
 لغة التدريس المتطلب السابق اسم المساق

مستوى 

 المساق

الساعات 

 لمعتمدةا

PER141 6أولىالعربيةوالفارسية-مساقمكثففياللغةالفارسية

PER142 (1نصوصوتدريباتفارسية)PER 141 3أولىالعربيةوالفارسية 

PER143 (1سية)حوارومحادثةبالفارPER 142  3أولىالعربيةوالفارسية 

PER151 (1قواعداللغةالفارسية)PER 143+142  3ثانيةالعربيةوالفارسية 

PER244 (2نصوصوتدريباتفارسية)PER 142  3ثانيةالعربيةوالفارسية 

PER261 (2الترجمةمنالفارسيةإلىالعربية)PER 244  3ثالثةالعربيةوالفارسية 



 (ساعاتيطرحهاالقسممساًقااختيارًيالطلبةكليةاآلدابوعلىالنحواآلتي:3)-

 رمز المساق اسم المساق المتطلب السابق لغة التدريس مستوى المساق الساعات المعتمدة

العربية أولى 3  PER111 الفارسيةمدخلإلىاللغة -
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اللغة التركية تخصص /والشرقية ساميةلا اللغات في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة  

تمنحدرجةالبكالوريوسفياللغةالفارسيةبعدإتمامالمتطلباتالتالية:

.الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكالصادرةبموجبنظاممنحالدرجاتالعلمية1

.1976ةلسن76موالشهاداتفيجامعةاليرموكرق

حسبقرارمجلسالتعليمالعالي.ساعة معتمدة  27.متطلباتالجامعةوعددها2

ساعة معتمدة.  21.متطلباتكليةاآلدابوعددها3

   علىالنحواآلتي:ساعة معتمدة 84.متطلباتالتخصصوهي4

 ساعة اختيارية. 12ساعة معتمدة إجبارية و  72التخصص المنفرد  -أ

 ساعة تخصص فرعي يدرسها من خارج القسم.   21اعة معتمدة اجبارية وس 63الرئيسالتخصص  -ب

 

(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها)متطلبات الجامعـة:

 على النحو التالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها):متطلبات اجبارية -أ

 متطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق

AL 101 3 1لغةعربية  

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL99استدراكيإستدراكي–مهاراتلغةإنجليزية  

AL99استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP99استدراكيإستدراكي–مهاراتحاسوب  
 

خارجكليتهعلىالنحوالتالي:ارهاالطالبمنعتمدةيخت(ساعاتم15تخصصلها) متطلبات اختيارية: -ب

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1Hum101 3الثقافةاإلعالمية 

2Hum102 3المواطنةواإلنتماء 

3Hum103 3اإلسالمفكروحضارة 

4Hum104 3الفنوالسلوك 

5Hum105 3ةاإلنسانيةنفيالحضارإسهاماألرد

6Hum106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية

7Hum107 3حقوقاإلنسان

8Hum108 3مهاراتالتفكير

9Hum109 3النظماإلسالمية 

10Hum110 3 فياألردنوالفندقيةالثقافةالسياحية

11Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

12Hum114 3والنزاهةالرشيدةالحاكمية

 المساقات العلمية

1Sci101 3البيئةوالصحةالعامة

2Sci102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

3Sci1033اللياقةالبدنيةللجميع

4Sci104 3الفعالمهاراتالتواصل

5Sci1053الطاقةالمتجددة

6Sci1063اإلدارةوتنميةالمجتمع

7Sci107 3ثالعلميبحال
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 ساعة معتمدة. 21المبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريسفيكليةاآلدابوعددهامتطلبات كلية اآلداب

ساعةمعتمدة21متطلباتالكلية:

 )االجباري(الكلية متطلبات 

 ساعة معتمدة( 15)

 

SOC 101)مدخلالىعلماالجتماع(

ENGL 105)مهاراتلغوية(

ARAB 107)فنالكتابةوالتعبير(

HISTORY 121)تاريخالحضارةالعربيةاالسالمية(

Sci 108(2)مهاراتالحاسوب

 الكلية االختياريمتطلبات 

 ساعات معتمدة( 6)

 احدى المجموعات التالية:يختارها الطالب من 

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 موزعة كما يأتي:87: التخصص المنفرد )أواًل  

وهي:،(ساعةمعتمدة69)المساقات اإلجبارية -أ

( ساعة69)التخصص المنفرد( بواقع )  

 المجال األول: المهارات اللغوية

Obligatory Courses (24) (ساعة24المتطلباتاإلجبارية)  

الساعات 

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 رمز المساق اسم المساق المتطلب السابق لغة التدريس

 Tur A121 مساقمكثففياللغةالتركية - التركيةوالعربية أولى 6

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 (2حوارومحادثةبالتركية)   Tur226 

Tur التركية ثالثة 3 225 + 

Tur242 

(1التعبيرالكتابي)  Tur327 

Tur التركية ثالثة 3 327 (2التعبيرالكتابي)   Tur328 

 

 المجال الثاني: الدراسات اللغوية والصوتية

Obligatory Courses (21)  ( ساعة21اإلجبارية )المتطلبات  

الساعات 

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 اسم المساق المتطلب السابق لغة التدريس

رمز 

 المساق

Tur A التركيةوالعربية أولى 3 121 (1التركية)اللغةقواعد   Tur141 

Tur التركيةوالعربية ثانية 3 141 (2قواعداللغةالتركية)   Tur242 

عامنحو  العربية ثانية 3  Arab244 

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 

الثالث: الترجمةالمجال   

  Obligatory Courses (12) ( ساعة12المتطلبات اإلجبارية )   

الساعات 

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 اسم المساق المتطلب السابق لغة التدريس

رمز 

قالمسا  

Tur التركيةوالعربية ثانية 3 242  

+ 

Tur 225  

 Tur261 الترجمةمنالتركيةإلىالعربية
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Tur التركيةوالعربية ثالثة 3 261  Tur362 الترجمةمنالعربيةإلىالتركية 

Tur التركيةوالعربية ثالثة 3 362  Tur363 الترجمةألغراضخاصة 

Tur التركيةوالعربية رابعة 3 362 شكالتفيالترجمةاومقضاي   Tur464 

 المجال الرابع: الدراسات التاريخية واألدبية

Obligatory Courses (12) ( ساعة12المتطلبات اإلجبارية )  

الساعات 

 المعتمدة

مستوى 

 المساق

لغة 

 التدريس

المتطلب 

 السابق

رمز  اسم المساق

 المساق

 Tur243 التركية ثالثة 3

+Tur261 

(1قديم)األدبالتركيال  Tur381 

Tur التركية رابعة 3 381 (2األدبالتركيالقديم)    Tur382 

Tur التركية رابعة 3 382 (1األدبالتركيالحديت)   Tur483 

Tur التركية رابعة 3 483 (2األدبالتركيالحديت)   Tur484 

 

(ساعةمعتمدةيختارهاالطالبممايأتي:18المساقاتاالختيارية)-ب  

عات ساال

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 لغة التدريس

المتطلب 

 السابق
المساقرمز  اسم المساق  

Tur التركيةوالعربية ثانية 3 122  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 

ةرابع 3 Tur التركية  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 

كيةترال رابعة 3  Tur 362 موضوعاتخاصةفياللغةاو 

 األدب

Tur490 

History تاريخالدولةالعثمانية    3 372  

 Arab202 المكتبةالعربية    3

 

( ساعة معتمدة موزعة كما يأتي:66التخصص الرئيس )   ا:ثانًي 

وهي:،(ساعةمعتمدة63)المساقات اإلجبارية -أ  

ةالمجال األول: المهارات اللغوي  

Obligatory Courses (24) ( 24المتطلبات اإلجبارية )ساعة  

الساعات 

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 رمز المساق اسم المساق المتطلب السابق لغة التدريس

Tur A مساقمكثففياللغةالتركية - التركيةوالعربية أولى 6 121  

Tur A التركيةوالعربية أولى 3 121 (1)نصوصوتدريباتتركية   Tur122 

(1ومحادثةبالتركية)حوار 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 

كيةترال ثالثة 3  Tur 327 (2التعبيرالكتابي)   Tur328 

 المجال الثاني: الدراسات اللغوية والصوتية

  Obligatory Courses (18) (ساعة18المتطلباتاإلجبارية)   
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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 

 المجال الثالث: الترجمة

  Obligatory Courses (9) ( ساعات9المتطلبات اإلجبارية )   

الساعات 

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 اسم المساق المتطلب السابق لغة التدريس

رمز 

 المساق

 التركيةوالعربية ثانية 3

Tur 242  

+ 

Tur 225  

العربيةالترجمةمنالتركيةإلى  Tur261 

Tur التركيةوالعربية ثالثة 3 261  Tur362 الترجمةمنالعربيةإلىالتركية 

Tur التركيةوالعربية ثالثة 3 362  Tur363 الترجمةألغراضخاصة 

 المجال الرابع: الدراسات التاريخية واألدبية

  Obligatory Courses (12) ة( ساع12بارية )المتطلبات اإلج   

الساعات 

 المعتمدة

مستوى 

 المساق

لغة 

 التدريس

المتطلب 

 السابق
 اسم المساق

رمز 

 المساق

 التركية ثالثة 3
Tur +243

Tur261 
(1األدبالتركيالقديم)  Tur381 

Tur التركية رابعة 3 381 (2األدبالتركيالقديم)   Tur382 

Tur التركية رابعة 3 382 (1لحديت)األدبالتركيا   Tur483 

Tur التركية رابعة 3 483 (2األدبالتركيالحديت)   Tur484 

 

يختارهاالطالبمناآلتي:اختيارية(ساعات3)-ب  

الساعات 

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 لغة التدريس

المتطلب 

 السابق
 رمز المساق اسم المساق

Tur  ثانية 3 122  Tur222 االستيعابالسمعي 

والعربيةكيةالتر 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 لقصيرةالتركيةاالقصة   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 اوموضوعاتخاصةفياللغة 

 األدب

Tur490 

History تاريخالدولةالعثمانية    3 372  

 Arab202 المكتبةالعربية    3
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وأقسام،(ساعةتخصصفرعييدرسهاالطالبمنخارجالقسم.ويجوزلطلبةالقسمالتفريعفيأقسامكليةاآلداباألخرى21)-ج

 .والدراساتاإلسالميةلشريعةكليةاوأقسام،والفنادقوأقسامكليةالسياحة،كليةاإلعالم

 

( ساعة وعلى النحو اآلتي:21: متطلبات التخصص الفرعي في اللغة التركية وبواقع )اثالًث   

الساعات 

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 لغة التدريس

المتطلب 

 السابق
المساقرمز  اسم المساق  

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)   Tur 522  

Tur التركيةوالعربية ثانية 3 141  Tur261 الترجمةمنالتركيةإلىالعربية 

 

لطلبة كلية اآلداب وعلى النحو اآلتي: ًيااختيارا ( ساعات يطرحها القسم مساًق3: )ارابًع   

الساعات 

 المعتمدة

مستوى 

 المساق
 لغة التدريس

المتطلب 

 السابق
 اسم المساق

رمز 

 المساق

والعربيةالتركية أولى 3  Tur111 مدخلإلىاللغةالتركية - 

 

 

 

 

 أعضاء الهيئة التدريسية في قسم اللغات السامية والشرقية


 البريد اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 brababah@yu.edu.joدكتوراهأستاذبسامعلياحمدربابعه

 t_alhasan@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك تيسيرحسنمحمدالعزام

دكتوراهأستاذمشارك محمدعثمانحسنالقرعة

 mqara@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمودسندمحمدالعمرات

 noorq@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك نورمحمدعليالقضاه

 mnusirat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد محمدقاسممحمدالنصيرات

 anas.j@yu.edu.joماجستيررسدم انساحمدمحمدالجراح

 enas.shdaifat@yu.edu.joماجستيرمدرس ايناسعوادعبداهللشديفات

 abader@yu.edu.joماجستيرمدرس بدراحمدعبدالرحمنعليوه

 dima.obaidat@yu.edu.joماجستيرمدرس ديمامازنمحمدعبيدات

 mousa.a@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس موسىحسنمحمدالزعبي
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 الجغرافيا قسم

مللحاجةالماسةلحملةشهادةالبكالوريوسفيالجغرافيا2000/2001العامالدراسيجاءتأسيسقسمالجغرافيافيمطلع

ينفردالتخصص،سواءفيالقطاعينالعاموالخاص.ويستدلعلىذلكمناإلقبالغيرالمتوقعللطلبةللتسجيلفيهذاالتخصص

جغرافيابالمسا عامة/راتاآلتية: جغرافيا معلوماتجغرافوجغرافيا/، يةنظم تخطيطمكانيوجغرافيا/، يتيحالمجالأمام، مما

سواءفيالسوقالمحليةأو،الخريجينللمنافسةوبشكلأسهلمنأجلالحصولعلىفرصالعملالمتاحةفيالقطاعاتالمختلفة

الخارجية.

لىإمكانيةإكمالالدراسةباإلضافةإ،جةالسوقالمحليةوالخارجيةمبأهميةهذاالتخصصوبحاويعزىهذااإلقباللشعوره

ويضيفإليهاالطالبالذييختارمسار،(ساعةمعتمدةإجبارية54العلياضمنالمسارالذييريدهالطالب.يدرسطالبالجغرافيا)

نأيأ،(ساعةمعتمدةاختياريةمنمواد12باإلضافةإلى)،إجبارية(ساعةمعتمدة21التخطيطالسياحيأوالتخطيطالمكاني)

(ساعةمعتمدةفيأيمنالمساراتالثالثة.تتميزخطةالقسمالدراسيةبالصبغة132متطلباتالتخرجلبكالوريوسالجغرافياهي)

ونظمالمعلوماتالجغرافيةوتطبيقاتهاواالستشعار،العلميةوالعمليةوالتقنيةالحديثةوالتدريبعلىاستخدامالحاسوبفيالجغرافيا

 .عنبعد

تحليلولتحق الحاسوبوالبرامجوالخرائطوأجهزة بأجهزة تزويده الذيتم الجغرافيا الهدفأنشئمختبرومرسم يقهذا

 .التيتحتاجهاالمساقاتالتطبيقيةجميعها،الصورالجوية





Geography.dept@yu.edu.jo

3451فرعي0096227211111هاتف

 

mailto:Geography.dept@yu.edu.jo
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 الجغرافيا في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

:التاليةالمتطلباتاتمامبعدالجغرافيافيالبكالوريوسدرجةتمنح

الدرجاتمنحنظاموجبمبالصادرةاليرموكجامعةفيالبكالوريوسدرجةمنحتعليماتفيعليهاالمنصوصالشروط .1

 (.1976)لسنة(76)رقماليرموكجامعةفيوالشهاداتالعلمية

 .العاليالتعليممجلسقرارحسبمعتمدةساعة(27)وعددهاأعالهالمذكورةالتعليماتفيالمبينةالجامعةمتطلبات .2

 .معتمدةساعة(21)وعددهااآلدابكليةفيالبكالوريوسلدرجةالدراسيةالخطةفيالمبينةاآلدابكليةمتطلبات .3

 :تيكاآلمعتمدةساعة(84)وهيالتخصصمتطلبات .4

 .معتمدةساعة(54)وهياإلجباريةالمساقات •

 .معتمدةساعة(9)وهيمجموعاتاالختياريةالمساقات •

 .معتمدةساعة(21)وهي(منفرًداالجغرافيالتخصص)إجباريةمساقات •

 :التاليةالتخصصاتوفيالطالبتفريعحالةفيآخرتخصصمنساعة(21) •

 .اآلدابكليةتخصصات .1

 .ارويولجيثناأل .2

 .اآلثار .3

 .العامةاإلدارة .4

 .التسويق .5

 .االقتصاد .6

 .والبيئةاألرضعلوم .7

 .اإلعالم .8

.والفنادقالسياحة .9


:وتشملمعتمدةساعة(27)لهاتخصص: الجامعـة متطلبات

 :التالي النحو علىمعتمدةساعة(12)لهاتخصص :اجبارية متطلبات -أ

 الساعات عدد المساق اسم رقم المساق رمز

ARABIC 101 3 1عربيةلغة 

EL 101 3 إنجليزيةلغةمهارات 

PS 102 3 الوطنيةالتربية 

MIL 100 3 عسكريةعلوم 

EL 99 استدراكي .إستدراكي–إنجليزيةلغةمهارات 

ARABIC 99 تدراكيسا استدراكي–عربيةلغة 

COMP 99 استدراكي .إستدراكي–حاسوبمهارات 
 

صـــص: اختيارية متطلبات -ب  النحو علىالمجاالتأحدفيكليتهخارجمنالطالبيختارهامعتمدةســـاعات(15)لهاتخ

 :التالي

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1Hum101 3الثقافةاإلعالمية 

2Hum102 3المواطنةواإلنتماء 

3Hum103 3اإلسالمفكروحضارة 

4Hum104 3الفنوالسلوك 

5Hum105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية

6Hum106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية

7Hum107 3حقوقاإلنسان
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 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

8Hum108 3مهاراتالتفكير

9Hum109 3ةالنظماإلسالمي 

10Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

 المساقات العلمية

1Sci101 3البيئةوالصحةالعامة

2Sci102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

3Sci1033اللياقةالبدنيةللجميع

4Sci104 3مهاراتالتواصلالفعال

5Sci1053الطاقةالمتجددة

6Sci1063اإلدارةوتنميةالمجتمع

7Sci107 3البحثالعلمي
 

  .معتمدة ساعة 21 وبواقع :الكلية متطلبات

 

 (االجباري) الكلية متطلبات

 (معتمدة ساعة 15)

 

SOC 101(االجتماععلمالىمدخل)

ENGL 105(.لغويةمهارات)

ARAB 107(.والتعبيرالكتابةفن)

HISTORY 121(.اإلسالميةالعربيةالحضارةتاريخ)

Sci 108(2الحاسوبمهارات) 

 

 االختياري الكلية متطلبات

 (معتمدة ساعات 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 

 

 ( ساعة منفرد75المساقات اإلجبارية )

رمز 

 المساق
 اسم المساق رقم المساق

 الساعات
 متطلب سابق

 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 3  3 الجغرافياالمناخية Geo111 

Geo 212 3  3 سطحاألرضأشكال 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 االمواردالمائيةافيجغر Geo111 

Geo 321 3  3 الجغرافياالسياسية Geo121 

Geo322 121 3  3 جغرافيةالعمران Geo 

Geo 323 3  3 جغرافيةالخدمات  

Geo 331 3  3 جغرافيةالنقلوالمواصالت  
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رمز 

 المساق
 اسم المساق رقم المساق

 الساعات
 متطلب سابق

 المعتمد عملي نظري

Geo 341 3 14 تطبيقاتفينظمالمعلوماتالجغرافية Geo242

Geo 342 243 3 4 1 شعارعنبعدفياالستتطبيقات 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 تدريبميدانيفيالجغرافيا 

ساعة99زبعداجتيا

بنجاحمنضمنخطة

 الطالب
 

 

 :( ساعات بواقع ثالث ساعات من كل مجموعة9اختياري قسم )

 األولى المجموعة

Geo 312 3 الجافةالمناطقجغرافية  

Geo 432 3 االراضيتحليل  

Geo 433 3 البيئيةاالخطارجغرافية  

 :الثانية المجموعة

Geo 252 3 الجغرافيالفكرفيمقدمة  

Geo 421 3 والطاقةالصناعةجغرافية  

Geo 422 3 دوليةجغرافيةمشكالت  

 :الثالثة المجموعة

Geo 343 3 الخرائطاستعمالورقميةكارتوغرافية Geo 241 

Geo 441 
المعلوماتنظمفيالمكانيوالتحليلالبرمجة

 *الجغرافية
3 Geo  242 

Geo 453 3 ليزيةاالنجباللغةجغرافيةموضوعات  

 
الجغرافية(.ليستلطلبةمساردقيق)نظمالمعلومات* 

( ساعة تفريع خارج القسم54المساقات اإلجبارية )  

رمز 

 المساق
 اسم المساق رقم المساق

 الساعات
 متطلب سابق

 المعتمد عملي نظري

Geo 111 3  3 الجغرافياالطبيعيةمدخلإلى  

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 
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 الجغرافيامساقات التفريع من التخصصات األخرى إلى 

 اسم المساق رقم المساق رمز المساق
الساعات 

 المعتمدة
 متطلب سابق

Geo 111 3 مدخلإلىالجغرافياالطبيعية  

Geo 121 الجغرافياالبشريةإلىمدخل  3  

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
 

 مسار نظم المعلومات الجغرافية فيالجغرافيا لطلبة لتفريع ات امساق
 

 الساعات ساعة إجبارية 21

 رقم المساق رمز المساق متطلب سابق
 المساقاسم 

ي
ظر

ن
 

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 الكارتوغرافيةالرقمية Geo 242 

Geo 344 3 4 1 والتحليلالفوتوغرامتريالصورالجوية Geo 241 

Geo 441 3 4 1 البرمجةوالتحليلالمكانيفينظمالمعلوماتالجغرافية Geo 242 

Geo 443 3 4 1 يةالمساحةاألرضيةوالجو Geo 241 
 

  مسار التخطيط المكاني فيالجغرافيا  لطلبةمساقات التفريع 

 الساعات ساعة إجبارية 21

رمز  متطلب سابق

 المساق

رقم 

 المساق
 اسم المساق

ي
ظر

ن
 

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 ارةالمواردالطبيعيةدإ Geo111 

Geo 323 3 0 3 جغرافيةالخدمات 
 

Geo 345 
ونظمالمعلوماتتطبيقاتفياالستشعارعنبعد

 الجغرافية
1 4 3 

Geo 242، Geo 

243 

Geo 346 3 2 2 الخرائطالموضوعية Geo 241 

Geo 444 3 4 1 تحليلشبكاتالنقل Geo 242 

 

 

 

  

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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 جغرافيادريس في قسم الأعضاء هيئة الت

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 qasemmd@yu.edu.joدكتوراهأستاذقاسممحمدعبداهللالدويكات

 banidomi@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمداحمدالحمدبنيدومي

 ahmad.aw@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك احمدعوادسالمالخوالده

 rnjawarneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عليالجوارنهنسيمرنا

 reem.k@yu.edu.joدكتوراهمشاركأستاذ ريمعدنانواصفالخاروف

 s_nawaiseh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك سامرعوضمحمدالنوايسه

 omar.d@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عمرمحمدابنيهالضيافله

 khazaymeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد حمدهزايمهداميناخالدمحم

 a.magbile@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد عليفؤادسالمالمقبل

 m.zeitoun@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد محمدعبدالكريممحمدزيتون

 noah.h@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد نوحمحمدعليحسنالصبابحة

 areej.r@yu.edu.joماجستيرمدرس اهللمحمدالرفاعيعبداريج

 nehal.t@yu.edu.joماجستيرمدرس طالفحهنيهالحسينمحمد
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 الترجمة قسم

ولمننوعهفيالجامعاتاألردنيةالرسمية.وجاءوهواأل،2008/2009أنشىءقسمالترجمةفيمطلعالعامالجامعي

التحريريةوالشفويةوخدمةالمؤتمراتلمترجمينالمؤهلينفيكافةالمجاالتكالترجمةاسةلتوفيرااللحاجةالمتأسيسالقسمنظًر

درجةالبكالوريوسفيالترجمةودرجةالماجستيرفييمنحالقسمبرنامجين:احيثوالندوات.يعدقسمالترجمةديناميكياومتطوًر

درجتيالماجستيرالمنحويخططالقسمحالًي،2010/2011فيالعامالجامعييزيةالترجمةحيثإنتقلهذااألخيرمنقسماللغةاالنجل

 فيالترجمةالشفويةودرجةالدكتوراةفيالترجمة.

حيثتمرس،حيثيعدالقسمخريجينللعملفيمهنةالترجمة،ويشتملالبرنامجعلىالجانبالنظريوالتطبيقيوالتدريب

باالضافة،والتتابعية،والفورية،صةوالمتخص،والشفوية،فانواعالنصوص:مثلالترجمةالتحريريةهؤالءالطلبةعلىترجمةمختل

وأيضا،المهاراتاللغويةباللغةالعربيةواالنجليزيةإلىالدراساتالنظريةوالتطبيقيةاالخرى.ويشملالبرنامجعدةمساقاتفي

والتحليلية اللغوياتالمقارنة مساقاتتشمل ، أدواتتطبيقالترجمة وإستخدام الداللة الخطابوعلم الحاسوبوتحليل بإستخدام

(CATمنأجلتلبيةمتطلباتسوقالعملمن )التحريريةوالشفوية( الطلبةفيالترجمة ويهدفالبرنامجإلىتطويرمهارة .)

المنطقة في ولكن االردن في فقط ليس يوخصوًص،المرتجمين الذي العصر هذا في تطوًرا فيشهد المعلوماتا تكنولوجيا

والمؤسساتالحكومية،هناكحاجةماسةللمترجمينفيمختلفالمجاالتوالقطاعاتمثلوسائلاإلعالمحيثأن،واإلتصاالت

شيةوندواتحواراتنقايعقدالقسموغيرالحكوميةوكذلكفيالمؤسساتالمحليةوالوطنيةواإلقليميةوالدوليةوالمؤسساتالتعليمية.

وهناكعددمنالطلبةمنخريجيمنأجليبقىاألساتذهوالطلبةمواكبينللمعرفة.سنويةحولدراساتالترجمةالتحريريةوالشفوية

ردنيةوجامعاتبريطانيةوأمريكيةمرموقة.ويقومعلىالتدريسأ)الماجستيروالدكتوراه(فيجامعاتالقسميتابعوندراساتهمالعليا

بريطانيةواألستراليةوالعربية.منخريجيالجامعاتاألمريكيةوالمنأعضاءهيئةالتدريسنخبة



Trans_dept@yu.edu.jo

2391فرعي0096227211111هاتف
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 الترجمة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

ةبعداتمامالمتطلباتالتالية:تمنحدرجةالبكالوريسفيالترجم

الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريسفيجامعةاليرموكالصادرةبموجبنظاممنحالدرجاتالعلمية.1

.1976لسنة76والشهاداتفيجامعةاليرموكرقم

حسبقرارمجلسالتعليمالعالي.ساعة معتمدة  27.متطلباتالجامعةالمبينةفيالتعليماتالمذكورةاعالهوعددها2

ساعة معتمدة.  21.متطلباتكليةاالدابالمبينةفيالخطةالدراسيةلدرجةالبكالوريسفيكليةاالدابوعددها3

      االتية:المساراتفيساعة معتمدة 84.متطلباتالتخصصوهي4

 . المجاالت النظرية األساسية1

 .ساعةمعتمدة18:ويخصصلهاغوية. المهارات اللأ

  ساعاتمعتمدة.9:ويخصصلها. دراسات أدبيةب

 ساعةمعتمدة.9:ويخصصلهادراسات لغوية ج.

 ساعةمعتمدة.24:ويخصصلهاالترجمة العمليةد.

ساعةمعتمدة.9:ويخصصلهادراسات نظرية في الترجمة.هـ



مساندةالمجاالت ال.2

 الدراسية المساقات من الخطة الحداألدنى للساعات المعتمدة متحقق رفيالمجال المع

 6TRA431، TRA 202 العربيألغراضالترجمةالنحو،النحوالمقارن


 :وتشمل معتمدة ساعة( 27) لها تخصص :الجامعـة متطلبات


 :التالي النحو علىمعتمدةساعة(12)لهاتخصص:اجبارية متطلبات -أ

اقرمز المس  عدد الساعات اسم المساق رقم 

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 اكياستدر   

 

صـــص: اختيارية متطلبات -ب  النحو علىالمجاالتأحدفيكليتهخارجمنالطالبيختارهامعتمدةســـاعات(15)لهاتخ

 :التالي

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1Hum101 3الثقافةاإلعالمية 

2Hum102 3المواطنةواإلنتماء 

3Hum103 3روحضارةمفكاإلسال 

4Hum104 3الفنوالسلوك 

5Hum105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية

6Hum106 3دراسةالثقافاتاإلنسانيةمقدمةفي

7Hum107 3حقوقاإلنسان

8Hum108 3مهاراتالتفكير
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 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

9Hum109 3النظماإلسالمية 

Hum110 3 دنفياألرالثقافةالسياحيةوالفندقية

Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

 المساقات العلمية

1Sci101 3البيئةوالصحةالعامة

2Sci102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع

3Sci1033اللياقةالبدنيةللجميع

4Sci104 3مهاراتالتواصلالفعال

5Sci1053متجددةالطاقةال

6Sci1063اإلدارةوتنميةالمجتمع

7Sci107 3البحثالعلمي

 

 .معتمدة ساعة 21: الكلية متطلبات

 (االجباري) الكلية متطلبات

 (معتمدة ساعة 15)

 

SOC 101 (االجتماع علم الى مدخل ) 

ENGL 105 (لغوية مهارات) 

ARAB 107 (والتعبير الكتابة فن ) 

HISTORY 121 (االسالمية العربية حضارةلا تاريخ) 

Sci 108 (2 الحاسوب مهارات) 

 االختياري الكلية متطلبات

 (معتمدة ساعات 6)

 :التالية المجموعات احدى من الطالب يختارها

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)  اإلجبارية القسم متطلبات. أ: ثالثا  

 رمز المساق
رقم 

 المساق
 اسم المساق

عدد الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

TRA 101 3 إستماعومحادثة  

TRA 102 3 قواعداللغةاالنجليزيةألغراضالترجمة  

TRA 104 يزيةياللغةاإلنجلكتابةالفقرةف  3  

TRA 105 3 صوتياتاللغةاالنجليزية TRA 101  

TRA 202 (1)النحوالتطبيقيالمقارن  3 TRA 101  

TRA 206 3 كتابةالمقالفياللغةاالنجليزية 
TRA و101  

TRA 102  

TRA 208 
 قراءةمتقدمةباللغةاإلنجليزيةألغراضالترجمة

3 
TRA 101

+TRA 102  

TRA 021 TRA 3 مدخلالىاألدباإلنجليزيوالعربي  101  

TRA 230 ترجمةعامة(E-)3 ع TRA 110  

TRA 232 ع(ترجمةعامة-E) 3 TRA101 

TRA 241 3 نظرياتالترجمةمقدمةفي 
TRA 101،

TRA 102  

TRA 311 3 الترجمةاألدبية TRA210 
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 رمز المساق
رقم 

 المساق
 اسم المساق

عدد الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

TRA 320 مةقواعدمتقدمةباللغةاالنجليزيةألغراضالترج  3 
TRA101 

+TRA102 

TRA 321 والبراجماتيةألغراضالترجمةعلمالمعاني  3 TRA320 

TRA 330 (الترجمةالتتابعةوالفوريةE-)3 ع TRA 230  

TRA 331 ع(الترجمةالتتابعةوالفورية-E) 3 TRA330 

TRA 332 3 الترجمةبإستخدامالحاسوب 
TRA 230+

TRA232 

TRA 333 ةالترجمةالقانوني  3 
TRA 230

+TRA232 

TRA 334 االعالميةالترجمة  3 
TRA 230

+TRA232 

TRA 335 3 الترجمةالتقنية 
TRA 230

+TRA232 

TRA 430 3 تحليلالخطاب TRA 320  

TRA 431 النحوالعربيألغراضالترجمة  3 TRA 202  

TRA 439 تخرجالمشروع  3 

TRA 230

+TRA 232

+TRA 240

+TRA 241  

 

 (ساعة 15) االختيارية القسم متطلبات. ب 

المساقرمز   
رقم 

 المساق
 اسم المساق

عدد الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

TRA 312 3 ترجمةاألفالموالوثائقيات TRA332 

TRA 336 3 ترجمةالمحاكموالمؤتمرات TRA 333  

TRA 340 3 المعاجموالمصطلحات 
TRA 104

+TRA241 

TRA 412 رةترجمةالقصةالقصي  3 TRA210 

TRA 432 نصوصمترجمةتقييم  3 
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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التدريس في قسم الترجمةعضاء هيئة أ  

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 mjarrah@yu.edu.joدكتوراهأستاذمحمدعليمجليالجراح

 mahmoud.k@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمودعليمحمدالكناكري

 harahsheh77@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك احمدمحمداحمدالحراحشه

 anjadmahasneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك انجادعبداهللموسىمحاسنه

 mquran@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمداحمدحسنالقرعان

 saraireh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدعطوىظاهرالصرايره

 mmobeidat@yu.edu.joدكتوراهمشاركأستاذ محمدمحمودمحمدعبيدات

 darwish1470@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد ابراهيممحمدنهاردرويش

 bsayaheen@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد باللناجحمحمدصياحين

 raidarmdn@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد رائدةابراهيمياسينالرمضان

 rafat.r@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد الروسانرأفتمحمودرفاعي

 somia.qudah@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد سميهعبدالحميدالعبداهللالقضاه

 m_bataineh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد محمدصبريالعبدالمفلحالبطاينه

 monanm@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد منىنبيلعليملكاوي

 fadiah@yu.edu.joتيرماجسمدرس فاديهيوسفعامرحواري
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 عرار كرسي

ومنمهاممجلسالكرسي:،8/11/2010أنشئكرسيعرارفيقسماللغةالعربية/كليةاآلدابفيجامعةاليرموكبتاريخ

وأيةأمورأخرىذاتعالقه،الكرسيعملاإلشرافعلى،للكرسيوتنفيذهاوفقأنظمةالجامعةوتعليماتهاةالعامةوضعالسياس

الكرسي.ب

أهدافالكرسي:

والمقتنياتالخاصةبعراروبالحياةالثقافيةفياألردنفيمقرالكرسي،والمطبوعات،والمخطوطات،االحتفاظبالوثائق .1

 فيالجامعة.

 راساتاألدبيةوالثقافيةفياألردن.االهتمامبالد .2

 إقامةندواتوحلقاتبحثتتعلقبتراثعرارواألدباءاألردنيين. .3

 تشجيعطلبةالدراساتالعلياوتوجيههمللقيامبدراساتعنالحياةاألدبيةوالثقافيةفياألردن. .4

إنشاءجائزةباسم:"جائزةعرارلإلبداعاألدبي". .5
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 اإلدارية والعلوم االقتصاد ةــكلي

1981وفيعام،1976مالجامعةعاكانتتدرستخصصاتاالقتصادوالعلوماإلداريةمنخاللكليةاآلدابمنذإنشاء

ونتيجةلإلقبالالشديدعلىتخصصاتالكليةوتميزهاعلىالمستويينالمحليواإلقليميشيدت،أنشئتكليةاالقتصادوالعلوماإلدارية

 .الجامعةمبنىجديدابمواصفاتحديثةتتوفرفيهقاعاتتدريسومختبراتللكمبيوتروغرفللمحاكاةوقاعةللمؤتمراتوالندوات

،علىقدراتهاالتنافسيةالفائقةالوريوسوالدراساتالعليااعتماًدتقدمالكليةبرامجتعليميةمتميزةلطلبتهاعلىمستوىالبكا

وتوفرالكليةالكوادر،زلمواكبةأحدثالمستجداتوالتطوراتالعالميةوتواصلالكليةالسيرنحوالسمـوفيتبنيالبحثالعلميالمتمّي

كماتعقدالمؤتمراتوالندواتالعلميةعلى،محليوالخارجيلتلبيةاحتياجاتالمجتمعالتقديمخدماتالتدريبواالستشاراتالمؤهلةل

درسفيأعرقالجامعاتكماتعتمدالكتبالمنهجيةالحديثةالتيت،المستوىاإلقليمي.تعتمدالكليةاللغةاإلنجليزيةفيالتدريسلديها

.األمريكية

ال حتضم االقتصادسبعةاالًيكلية البكالوريوسهي: تمنحدرجة والمصرفية،والمحاسبة،أقسام المالية وإدارة،والعلوم

،برامجهي:االقتصادسبعةاقتصادالمالواألعمال.كماتمنحالكليةدرجةالماجستيرفيو،والتسويق،واإلدارةالعامة،األعمال

الريادةوالقيادة.،واإلدارة،واإلدارةالعامة،وإدارةاألعمال،صرفيةوالعلومالماليةوالم،والمحاسبة

والعملعلىطرحبرامجدكتوراهفي،تتطلعالكليةإلىطرحتخصصاتجديدةلخدمةالتنميةفياألردنوالمنطقةالعربية

همةفيإنشاءمراكزبحثيةمتقدمةمساوال،والتعاونمعجامعاتعالميةلتنفيذبرامجعلميةمشتركة،تخصصاتالكليةالمختلفة

 .ومتطورة

 

https://economics.yu.edu.jo

economics.fac@yu.edu.jo

6801 / 6800فرعي0096227211111هاتف

 

  :ةاألقسام األكاديمي

 .قسماالقتصاد -

 .قسمالمحاسبة -

 .الماليةوالمصرفيةقسمالعلوم -

 .قسمإدارةاألعمال -

 .قسماإلدارةالعامة -

.قسمالتسويق -

.قسمالمالواألعمال -

 

  

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

 ،1976تأسسالقسمعام وفيعام إنشاءه. برنامجبكالوريوسفياالقتصادمنذ بتقديم برنام،1986وبدأ جطرحالقسم

 .فيمجالاقتصادالمالواألعمالعلىمستوىدرجةالبكالوريوساجديًدابدأبطرحمساًر،2002قتصاد.فيعامماجستيرفياال

االتاالقتصادالنظريةوالتطبيقيةلتلبيةحاجاتسوقالعمليقومالقسمبتأهيلطلبتهبالمعرفةوالمهاراتالالزمةفيمج

 .اودولًيامحلًي

تزويدطلبتهبالمعارفوالمهاراتالالزمةفيمجاالتاالقتصادالنظريةوالتطبيقيةللنهوضببلدهمقتصادإلىيسعىقسماال

 .زدهارنحوالتقدمواإل



Economic.dept@yu.edu.jo 

6706فرعي0096227211111هاتف
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 االقتصاد في ريوسالبكالو لدرجة الدراسية الخطة

-معتمدة:(ساعة132بعدإتمامالمتطلباتالتالية)االقتصادتمنحدرجةالبكالوريوسفي

 أ. المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية:

 الحد األدنى للساعات المعتمدة المجال المعرفي

 12 االقتصادالكلي

 12 االقتصادالجزئي

 12 االقتصادالتحليليوالقياسي

 12 تصادالمتخصصقاال
 

 المساندة:ب.  المجاالت 

 المجال المعرفي
الحد األدنى للساعات 

 المعتمدة
ســـبةمالية ســـتثمارإ،محا ســـتثمارية،دارةاال صـــرفيةدولية،المحافظاال اإلدارة،عملياتم

،اإلدارةالمالية،تمويلالمشروعاتالصغيرةوالمتوسطة،اقتصادمالي،ستراتيجيةاإل

ـمةفي ـقد ـيةنظمالمم ـماتاإلدار ـمالاإل،علو ـيةاألع ـمال،لكترون ـياتلألع ضــــ ـيا ـبادئ،الر م

،أـساليبالبحثالعملي،مبادئالمحاـسبة،مبادئالتـسويق،مبادئاإلدارة،اإلحـصاءلألعمال

 .تشريعاتتجارية

12 

 

(ساعةمعتمدةوتشمل:27ويخصصلها)  :أوال: متطلبات الجامعة

.(ساعةمعتمدة12لها)يخصصورية: متطلبات الجامعة اإلجبا -أ

 رمز

 المساق

 رقم

 المساق
 الساعات المعتمدة عنوان المساق

AL 101 ساعاتمعتمدة3 1لغةعربية 

EL 101 ساعاتمعتمدة3 إنجليزيةمهاراتلغة 

PS 102 ساعاتمعتمدة3 التربيةالوطنية 

MILT 100 ساعاتمعتمدة3 علومعسكرية 

EL 099 استدراكي استدراكي-إنجليزيةغةمهاراتل 

AL 099 استدراكي استدراكي-لغةعربية 

COMP 099 استدراكي استدراكي-مهاراتحاسوب 

 

 يختارها الطالب من المساقات اإلنسانية والعلمية التالية: : ساعة معتمدة( 15متطلبات الجامعة االختيارية  ) -ب

عتمدةالساعات الم اسم المساق رمز المساق الرقم  

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية
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11. Hum111 3تاريخالقدس

12. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3والنزاهةالحاكميةالرشيدة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 

 

(ساعةمعتمدةوتشمل:24ويخصصلها) :كلية اإلجباريةثانيا: متطلبات ال

 الساعات المعتمدة المساق اسم رمز ورقم المساق

101ACC (1مبادئفيالمحاسبة) ساعاتمعتمدة3 

101BA (1مبادئفياإلدارة) ساعاتمعتمدة3 

101 ECON ساعاتمعتمدة3 مبادئفياالقتصادالكلي 

105 ECON ساعاتمعتمدة3 يقتصادالرياضمبادئفياال 

210 BF (1مبادئفيالمالية) ساعاتمعتمدة3 

130  PA ساعاتمعتمدة3 اإلدارةالعامةفياألردن 

107STAT ساعاتمعتمدة3 لطلبةكليةاالقتصاداإلحصاء 

SCI 108 ساعاتمعتمدة3 مهاراتالحاسوب 

 

.ةمعتمدة(ساع81ويخصصلها):ثالثا: متطلبات القسم

(ساعةمعتمدةوتشمل:81التخصصالمنفرد:ويخصصله) .1

 (ساعةمعتمدة:66متطلباتإجباريةبواقع) .أ

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 

 

200(ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتالتييطرحهاالقسممنمستوى15بواقع)متطلبات اختيارية .ب

فمافوق.

 توزيع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد في االقتصاد

 المجموع ت االختياريةاعاالس الساعات اإلجبارية المتطلبات

 27 15 12 متطلباتالجامعة

 24 - 24 متطلباتالكلية

 81 15 66 متطلباتالقسم

 132 المجمـــوع
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(ساعةمعتمدةوتشمل:81ويخصصله)التخصص الرئيسي اقتصاد / التخصص الفرعي:

 ( ساعة معتمدة:54متطلبات إجبارية بواقع ) .أ

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 ECONECON383,470 

ECON,482 ECON 

فمافوق.200(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتالتييطرحهاالقسممنمستوى6اختياريةبواقع)متطلبات .ب

)متطلبات التخصص الفرعي .ج يحدده21بواقع حسبما معتمدة ساعة ويسمحلطالباالقتصاد( التخصصالفرعي. قسم

اللغة،العلومالسياسية،شريعة،جغرافيا،اقتصادالمالواالعمال(فيأقسامالكليةاألخرى)ماعداقسمبالتخصصالفرعي

نظم،نظممعلوماتإدارية،صحافةوإعالم،رياضيات،صاءتطبيقيحإ،إحصاءرياضي،علوماألرضوالبيئة،اإلنجليزية

 اقتصادومصارفإسالمية.،علمحاسوب،قانون،معلوماتحاسوبية



ص الرئيسي اقتصاد/ التخصص الفرعيتوزيع الساعات المعتمدة للتخص  

 المجموع الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية المتطلبات

 27 15 12 متطلباتالجامعة

 24 - 24 متطلباتالكلية

 60 6 54 متطلباتالقسم

 21 حسبمايحددهاقسمالتخصصالفرعي متطلباتالتخصصالفرعي

 132 المجمـــوع

 

 ( ساعة معتمدة.21ويخصص له ) االقتصادالتخصص الفرعي في 

 لطلبة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية. 1

ساعةمعتمدة(15ويخصصلها)أ . متطلبات إجبارية:

201 ECON ,207 ECON ,302 ECON,311 ECON,350 ECON 

صـــصوب . متطلبات اختيارية: ســـاعاتمعتمدةيختارها6لها)يخ ســـاقاتالتياالطالبمن( ســـميطرحهالم منالق

فمافوق.200مستوى



 للطلبة من خارج كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية. 2

(ساعةمعتمدة18لها)يخصصو. متطلبات إجبارية:أ

101 ECON,102 ECON,105 ECONاو(101MATH ),201 ECON

207 ECON,    421 ECON 

ـساقاتالتي3لها)يخـصصو اختيارية:متطلبات ب. ـساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالم ـسممنمـستوىيطرحها( الق

 فمافوق.200

  



 

160 



 أعضاء هيئة التدريس في قسم االقتصاد

 البريد اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 ahmad.malawi@yu.edu.joدكتوراهأستاذاحمدابراهيممالويعبدالهادي

 El-Nader@yu.edu.joدكتوراهأستاذ حسنمحمدعليالنادر

 Almomani_r@yu.edu.joدكتوراهأستاذ رياضعبداهللمحمدالمومنى

 zakia@yu.edu.joدكتوراهأستاذ زكيهاحمدمحمدمشعل

 abanihani@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عبدالرزاقحسينعلىبنيهاني

 qasem@yu.edu.joدكتوراهأستاذ قاسممحمدنزالحموري

 whmedat@yu.edu.joدكتوراهأستاذ وليدمحمودمحمدحميدات

 anwara@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك انورالحاجراشدالعلىالقرعان

 smagableh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك سهيلعيسىمحمدمقابلة

 athamneh71@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عبدالباسطعبداهللمحمدعثامنه

 mahailat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمودعليمفلحالهيالت

 alshyab.nooh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك نوحعليمحمدالشياب

 ajlouni.sameh@yu.edu.joدكتوراهمساعدأستاذ سامحعاصمناصرالعجلوني
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 المحاسبة قسم

طرحالقسمبرنامج1999وبدأبتقديمبرنامجالبكالوريوسفيالمحاسبةمنذإنشائه.وفيعام1982تأسسقسمالمحاسبةعام

 .املالماجستيرفيالمحاسبةضمنمساريالرسالةواالمتحانالش

أعضاءهيئةالتدريسمنحملةدرجتيالدكتوراهوالماجستيرمنجامعاتعريقةومتميزةفييعملفيالقسممجموعةمن

 .مختلفتخصصاتالمحاسبة.وللقسمخمسةمبتعثينللحصولعلىدرجةالدكتوراهفيالجامعاتالبريطانيةواالسترالية

ريوسوالماجستيربهدفإعدادخططدراسيةخططالدراسيةلبرنامجيالبكالوويقومالقسموبشكلدوريبإعادةالنظرفيال

منجهة الديناميكية وتتواكبمعمتطلباتسوقالعمل تلبياحتياجاتالمجتمع في،متطورة خريجيالقسم وتعززمنتنافسية

 .الحصولعلىفرصالعملالمناسبةمنجهةأخرى

 .فيالمؤتمراتالمحليةواإلقليميةوالعالميةراتالعلميةوالمشاركةالفعالةكمايقومالقسمبعقدالعديدمنالمؤتم



Accounting.dept@yu.edu.jo 

6723فرعي0096227211111هاتف







  

mailto:Accounting.dept@yu.edu.jo
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 المحاسبة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 المختلفةعلى المتطلبات توزيع ساعات الخطة الدراسية 

 نوع المتطلب المتطلب
مجموع الساعات 

 المعتمدة

النسبة المئوية من مجموع 

 ساعات الخطة الدراسية

 متطلبات الجامعة

 ساعة( 27)

 %9 12 إجباري

 %12 15اختياري

 متطلبات الكلية
 %18 24 إجباري

 --اختياري

 متطلبات التخصص

 ساعة( 81)

%6952إجباري

%129اريتياخ

 المواد الحرة
--إجباري

--اختياري

%132100- المجموع الكلي

 

 مدلول العشرات في رقم المساق

 المدلول الرقم

المحاسبةالمالية 0

 محاسبةالشركاتوالمؤسساتالخاصة 1

 المحاسبةالحكومية 2

 محاسبةالتكاليفواإلدارية 3

 التحليلالمالي 4

 ساباتتدقيقالح 5

 محاسبةالضرائب 6

 نظمالمعلوماتالمحاسبية 7

 النظريةوالمعاييرالدولية 8

 البحثوالندوةوالتدريبالميداني 9

 

(ساعةمعتمدةوتشمل:27ويخصصلها)  :أوال: متطلبات الجامعة

.(ساعةمعتمدة12لها)يخصصومتطلبات الجامعة اإلجبارية:  -أ

 رمز

 المساق

 رقم

 المساق
 الساعات المعتمدة المساقان عنو

AL 101 ساعاتمعتمدة3 1لغةعربية 

EL 101 ساعاتمعتمدة3 إنجليزيةمهاراتلغة 

PS 102 ساعاتمعتمدة3 التربيةالوطنية 

MILT 100 ساعاتمعتمدة3 علومعسكرية 

EL 099 استدراكي استدراكي-إنجليزيةمهاراتلغة 

AL 099 استدراكي ياستدراك-لغةعربية 

COMP 099 استدراكي استدراكي-مهاراتحاسوب 
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 يختارها الطالب من المساقات اإلنسانية والعلمية التالية: : ساعة معتمدة( 15متطلبات الجامعة االختيارية  ) -ب

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11. Hum111 3تاريخالقدس

12. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

العلميةلمساقات ا  

1.Sci 101 3عامةالبيئةوالصحةال 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 

 

(ساعةمعتمدةوتشمل:24ويخصصلها) :اإلجباريةثانيا: متطلبات الكلية 

 الساعات المعتمدة المساق اسم قم المسارمز ورق

101ACC (1مبادئفيالمحاسبة) ساعاتمعتمدة3 

101BA (1مبادئفياإلدارة) ساعاتمعتمدة3 

101 ECON ساعاتمعتمدة3 مبادئفياالقتصادالكلي 

105 ECON ساعاتمعتمدة3 االقتصادالرياضيمبادئفي 

210 BF (1مبادئفيالمالية) ساعاتمعتمدة3 

130  PA ساعاتمعتمدة3 اإلدارةالعامةفياألردن 

107STAT ساعاتمعتمدة3 اإلحصاءلطلبةكليةاالقتصاد 

SCI 108 ساعاتمعتمدة3 مهاراتالحاسوب 

 

 (ال يوجد) االختياريةمتطلبات الكلية ب. 
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 ساعة معتمدة( 81)المنفرد  التخصص:  متطلبات الًثثا

 ساعة معتمدة( 69اإلجبارية ) التخصصبات متطلأ. 

رمز 

 المساق

رقم 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المعتمدة
المتطلبات 

 السابقة
 مالحظات

 عملي نظري

ECON 102 قديماليوجد0 33االقتصادالجزئيئمباد

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

BA 213 0 3 13ليلالكميتحال BA 102 قديم 

MKT 210 (1مبادئالتسويق)قديماليوجد 0 3 3 

BF 313 جديداليوجد 0 3 3تشريعاتماليةومصرفية 

PA231 0 3 3السلوكالتنظيمي BA 101 قديم 

ECON200 0 3 3أساليبالبحثالعلمي STAT107 قديم 

ACC 102 (2مبادئفيالمحاسبة)0 3 3 ACC 101 قديم 

ACC201 (1محاسبةمتوسطة)0 3 3 ACC 102 قديم 

ACC202 (2محاسبةمتوسطة)0 3 3 ACC 201 قديم 

ACC 321 0 3 3محاسبةالمؤسساتالحكومية ACC 102 قديم 

ACC 331 (1محاسبةتكاليف)0 3 3 ACC 102 قديم 

ACC 341 0 3 3تحليلالقوائمالمالية ACC 201 قديم 

ACC 351 (1تدقيقحسابات)0 3 3 ACC 202 قديم 

ACC 361 0 3 3محاسبةالضرائب ACC 102 قديم 

ACC 371 3 0 3تطبيقاتمحاسبيةعلىالحاسوب 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 (2محاسبةتكاليف)0 3 3 ACC 331 قديم 

ACC 432 0 3 3محاسبةإدارية ACC 331 قديم 

ACC 471 03 3نظمالمعلوماتالمحاسبيةACC 202 قديم 

ACC 481 30 3المعاييرالدوليةإلعدادالتقاريرالماليةACC 202 جديد

 

 

 يختارها الطالب من المساقات التالية:: ساعة معتمدة( 12 ارية )ختياال التخصصمتطلبات ب. 

رمز 

 المساق

رقم 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المعتمدة
المتطلبات 

 السابقة
 مالحظات

 عملي نظري

ACC 210 0 33محاسبةالشركات ACC 102 منإجباري 

ACC 311 0 3 3محاسبةالبنوك ACC 102 قديم 

ACC 451(2تدقيقحسابات)0 3 3 ACC 351 منإجباري 

ACC 4830 3 3 النظريةالمحاسبية 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
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 ساعة معتمدة( 81)التخصص الرئيسي محاسبة/الفرعي  : متطلبات ارابًع

 ساعة معتمدة( 60اإلجبارية ) التخصصمتطلبات أ. 

رمز 

 المساق

رقم 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المعتمدة
المتطلبات 

 السابقة
 مالحظات

 عملي نظري

ECON 102 قديماليوجد0 33صادالجزئيمباديءاالقت

BA 102 (2مباديءفياإلدارة)0 3 3 BA 101 قديم 

BA 213 0 3 13التحليلالكمي BA 102 قديم 

MKT 210 قديماليوجد 0 3 3(1التسويق)مبادئ 

BF 313 جديداليوجد 0 3 3تشريعاتماليةومصرفية 

PA231 0 3 3السلوكالتنظيمي BA 101 قديم 

ECON200 0 3 3أساليبالبحثالعلمي STAT 

107 

 قديم

ACC 102 (2مبادئفيالمحاسبة)0 3 3 ACC 101 قديم 

ACC201 (1محاسبةمتوسطة)0 3 3 ACC 102 قديم 

ACC202 (2محاسبةمتوسطة)0 3 3 ACC 201 قديم 

ACC 331 (1محاسبةتكاليف)0 3 3 ACC 102 قديم 

ACC 341 0 3 3ماليةقوائمالتحليلال ACC 201 قديم 

ACC 351 (1تدقيقحسابات)0 3 3 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 (2محاسبةتكاليف)0 3 3 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. متطلبات التخصص االفرعي

 ويسمحلطالبالمحاسبةبالتخصصالفرعيفيأيمنالبرامجالتيتطرحهاأقسامالجامعةالمختلفة.

 

 المحاسبة: التخصص الفرعي في اخامًس

 ( ساعة معتمدة ويشمل:21لطلبة كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية: يخصص له ) -1

 الي:علىالنحوالت(ساعةمعتمدة15ويخصصلها)أ . متطلبات إجبارية:

رمز 

 المساق

رقم 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المعتمدة
المتطلبات 

 السابقة
 مالحظات

 عملي نظري

ACC201 (1محاسبةمتوسطة)0 33 ACC 102 قديم 

ACC202 (2محاسبةمتوسطة)0 3 3 ACC 201 قديم 

ACC 331 (1محاسبةتكاليف)0 3 3 ACC 102 قديم 

ACC 341 0 3 3تحليلالقوائمالمالية ACC 201 قديم 

ACC 351 (1تدقيقحسابات)0 3 3 ACC 202 قديم 
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التالية:(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقات6ويخصصلها)ب . متطلبات اختيارية: 

رمز 

 المساق

رقم 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المعتمدة
ات المتطلب

 بقةالسا
 مالحظات

 عملي نظري

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(2تدقيقحسابات)30 3 ACC 351 من

 قديم 03ACC 202 3نظمالمعلوماتالمحاسبية ACC 471 إجباري

ACC 481 30 3المعاييرالدوليةإلعدادالتقاريرالماليةACC 202 جديد

 

 المساقات التالية: ( ساعة معتمدة ويشمل21يخصص له ): كلية االقتصاد والعلوم اإلداريةمن خارج طلبة لل -2

رمز 

 المساق

م قر

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المعتمدة
المتطلبات 

 السابقة
 مالحظات

 عملي نظري

ACC 101 (1مبادئفيالمحاسبة)قديم - 0 3 3 

ACC 102 (2مبادئفيالمحاسبة)0 3 3 ACC 101 قديم 

ACC201 (1محاسبةمتوسطة)0 3 3 ACC 102 قديم 

ACC202 0 3 3(2وسطة)محاسبةمت ACC 201 قديم 

ACC 331 (1محاسبةتكاليف)0 3 3 ACC 102 قديم 

ACC 341 0 3 3تحليلالقوائمالمالية ACC 201 قديم 

ACC 351 (1تدقيقحسابات)0 3 3 ACC 202 قديم 

 

 أعضاء هيئة التدريس في قسم المحاسبة

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 aalomari@yu.edu.joدكتوراهأستاذحمدمصطفىالعمريدماحم

 alhmoud@yu.edu.joدكتوراهأستاذ تركىراجىموسىالحمود

 t.abdeljalil@yu.edu.joدكتوراهأستاذ توفيقحسنعبدالمهديعبدالجليل

 riad.jasem@yu.edu.joدكتوراهأستاذ رياضجاسممحمدالعبداهلل

 mqaqish@yu.edu.joدكتوراهأستاذ يشمحمودحسنسالمقاق

 msuwaidan@yu.edu.joدكتوراهأستاذ ميشيلسعيدميخائيلسويدان

 sartawi@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك ايادعيسـىسليمانمصطفى

 huseinraba@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد حسينمحمدحسينالرباع

 khaldoon.aldaoud@yu.edu.joدكتوراهعدأستاذمسا خلدوناحمدمحمدالداود

 s.smadi@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد صفاءعدنانمحمدالصمادي

 salah.alshorman@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد صالحالدينعبداهللعبدالقادرالشرمان

 alaa.alqudah@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد عالءمحمدمصطفىالقضاه

 moh.azzam@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد مالعيسىعزامدجمحم

 m.shakatreh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد محمدزيادابراهيمشخاتره

 m.odat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد محمودعليمحمدعودات

 maleqab@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد محمودمحمداحمدالعقاب

 ruba@yu.edu.joماجستيرمدرس ولمحمدبصرباماجد

 rawan@yu.edu.joماجستيرمدرس روانحكمنايفعطوه

 ruwaidah@yu.edu.joماجستيرمدرس رويدهحناابراهيمحداد

 Fawwaz.a@yu.edu.joماجستيرمدرس فوازعليطهعبابنه
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 والمصرفية المالية العلوم قسم

طرح1999وفيعام،امجبكالوريوسفيالعلومالماليةوالمصرفيةمنذإنشاءهقديمبرنوبدابت،1982تأسسالقسمعام

 . القسمبرنامجماجستيرفيالعلومالماليةوالمصرفية

وعمليافيحقولالمعرفةالمختلفةوالتييهدفالقسمومنخاللمحتوىالمساقاتالتييقومبطرحهاإلىتأهيلالطلبةنظريا

،كماويسهمالقسمفيتقديمالخدماتاالستشاريةلكافةالقطاعاتفيالمجتمعاألردني،مجالالعلومالماليةوالمصرفيةلهاعالقةفي

ويرالخططالدراسيةبماويركزالقسمعلىالتدريسوالبحثالعلميفيمجاالتالعلومالماليةوالمصرفيةكذلكيقومالقسمعلىتط

كذلكيواظبالقسمعلىعقدالمؤتمراتوالندواتالعلمية،واكبةالتغيراتالعالميةمحلياودوليايتناسبومتطلباتسوقالعملوم

غيلغرفةاكماويقومالقسمبتشاوعالمًياوإقليمًيلمتابعةمايستجدمنقضاياوتحدياتتواجهالقطاعالماليوالقطاعالمصرفيمحلًي

وذلك،باإلضافةإلىسوقافتراضيلتبادلالعمالت)فوركس(،دارةالبورصةونمعإبالتعا،محاكاةلبورصةعمانلألوراقالمالية

وقدتمتقييمأداءالقسمأكاديميامنخالللجانتابعةلصندوقالملكحسين،إلغراضالتدريبوالبحثالعلميفياألسواقالمالية

 . المملكةلمرتبةاألولىفيوحصلالقسمعلىا (UNDP) نامجاألممالمتحدةاإلنمائيوبر،للتميز
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 والمصرفية المالية العلوم في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

(ساعة132فيتخصصالعلومالماليةوالمصرفيةهو)األدنىلعددالساعاتالمعتمدةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسيكونالحد

ىالنحوالتالي:موزعةعل

 عدد الساعات المعتمدة المتطلب

ساعةمعتمدةمنمجموعالساعاتالمعتمدة27متطلباتالجامعة

%20.45ي معتمدةمنمجموعالساعاتالمعتمدةساعة24متطلباتالكلية

%18.18ي ساعةمعتمدةمنمجموعالساعاتالمعتمدة81اندةريةواإلختياريةوالمسمتطلباتالتخصصاإلجبا

%61.36ي ساعةمعتمدة132المجموع

%100ي 

 مجموع الساعات المعتمدة نوع المتطلب المتطلب
النسبة المئوية من مجموع ساعات 

 الخطة الدراسية

متطلباتالجامعة
 9.09 % 12 إجباري

 11.36 % 15اختياري

 باتالكليةطلمت
 18.18 % 24 إجباري

 0 %0اختياري

 متطلباتالتخصص
52.27 %69إجباري

 9.09 % 12إختياري

0 %0الموادالحرة

 100 % 132المجموعالكلي



ســــتوىـباللـغةالعريـجبعلىالـطاـلبالمقبول ســــتوىالتيتـحددـهاالـجامـعةوهي:إمتـحانم ،بـيةـبالـجامـعةالنـجاحفيإمتـحاـناتالم

.وفيحالإخفاقالطالبفيأيمنإمتحاناتالمستوىالمحددةمنمهاراتالحاسوبوإمتحان،وإمتحانمهاراتاللغةاإلنجليزية

متحانالمبينأدناه:يجبعليهالنجاحفيالمساقالمعادللذلكاإل،الجامعة

رمز 

 المساق

رقم 

 المساق
 سم المساقإ

الساعات 

 المعتمدة

المتطلبات 

 ابقةالس

EL 99 3مهاراتلغةانجليزيةاستدراكي 

AL 99(إستدراكي1لغةعربية)3  

COMP* 993مهاراتالحاسوبإستدراكي  


.ICDLمنيحملالرخصةالدوليةفيقيادةالحاسوبمهاراتالحاسوب*ُيعفىمنإمتحان



المتطلباتالتالية: ومالماليةوالمصرفيةبعدإتمامعلالقسمتمنحدرجةالبكالوريوسفيالعلومالماليةوالمصرفيةفي

 موزعةعلىالنحواآلتي:،ساعةدراسية27خصصلهات: متطلبات الجامعة :أواًل

وهي:,وحسبماتحددهالجامعة،ساعةمعتمدة12وتخصصلها( متطلبات الجامعة االجبارية: 1)

 سم المساقإ رقم المساق رمز المساق
الساعات 

 دةالمعتم

PS 102 3التربيةالوطنية 

AL 1013لغةعربية 

MILT 1003علومعسكرية 

EL 1013مهاراتلغةانجليزية 
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 :ختياريةمتطلبات الجامعة اإل( 2)

ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنبينمساقاتمحددهتطرحهاالجامعةشريطةأناليكونأحدهامنالمساقات15وتخصصلها

رحهاكليةاإلقتصادوالعلوماالدارية.التيتط

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3لحضارةاإلنسانيةإسهاماألردنفيا 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11. Hum111 3تاريخالقدس

12. Hum112 3ةاألردنمقدمةفيجغرافي

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 

 

 :متطلبات الكلية اإلجبارية :اثانًي

 وكمايلي:،حسبماتحددهكليةاإلقتصادوالعلوماإلدارية،(ساعةمعتمدة24ويخصصلها)

 اسم المساق رقم المساق رمز المساق
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلبات السابقة

BA 1013(1فياإلدارة)دئمبا 

ECON 1013قتصادالكليمبادئفياإل 

ECON 1053قتصادالرياضيمبادئفياإل 

ACC 1013(1المحاسبة)فييءمباد 

PA 1303األردنالعامةفياإلدارة 

BF 2103101(1)مبادئفيالمالية ACC

BA101 

STAT 1073اإلحصاءلطلبةاالقتصادواإلدارة 

SCI 1083مهاراتالحاسوب 
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  .القسم: متطلبات اثالًث

ُموزعةعلىالنحواآلتي:،(ساعةمعتمدة81ويخصصلها)  ( التخصص المنفرد:1) 

كمايلي:،(ساعةمعتمدة69ويخصصلها))أ( متطلبات التخصص المنفرد اإلجبارية:  

رمز 

 المساق
 اسم المساق رقم المساق

الساعات 

 دةالمعتم
 المتطلبات السابقة

ECON1023101الجزئيمباديءفياإلقتصاد ECON

ACC 1023101(2المحاسبة)فييءمبادACC 

BF 2093رياضياتمالية 

BF 211 (2مباديءفيالمالية) 3BF210 

BF 3103مباديءالتأمينBF210 

BF 3113إدارةاإلستثمارBF210 

ACC3113101 محاسبةبنوكACC 

BF 3133تشريعاتماليةومصرفيهBF210 

BF 3163إدارةالبنوكوالمخاطراإلئتمانيةBF210 

BF 3173ماليةدوليةBF210 

BF 3183تحليلماليBF210 

BF 3223316 البنوكاإلسالميةBF 

BF 3283 األسواقوالمؤسساتالماليةBF210 

BF 3373317ماليةالعملياتوالمشتقاتالBF 

ECON 200طلبةالسنةالثالثةفمافوق3 العلميأساليبالبحث

BF 4103 إدارةماليهBF211

BF 415 318 3تطبيقاتماليةومصرفيةعلىالحاسوبBF

BF 4163337إدارةالمخاطرالماليةBF 

BF 4183311إدارةالمحافظاإلستثماريةBF 

BF 4993بحثالتخرجECON200 

طلبةفصلالتخرجوالسنة

 الرابعة
MKT 210 3مبادئالتسويق 

BA213(1تحليلكمي)3 

ECON 421 3دراسةالجدوىاإلقتصادية 

 

  

التالية:تؤخذمنالمجموعة،(ساعةمعتمدة12ويخصصلها) )ب( متطلبات التخصص المنفرد اإلختيارية:

رمز 

 المساق

رقم 

 المساق
 اسم المساق

ت اعاالس

 المعتمدة
 المتطلبات السابقة

PA231إدارةالسلوك201السلوكالتنظيمي)ُتعادلم.ع

التنظيمي(

3101 BA

BF 3123تمويلوإدارةالمشاريعالصغيرةوالمتوسطهBF210 

BF 3193التمويلالشخصيBF210 

BF 412موافقةرئيسالقسم3تطبيقاتمصرفية 

BF 4193يالتثمينالعقارBF318 

BF 4203 للشركاتالتخطيطالماليBF318 

BF 4213رأسالمالالمغامرBF311 

BF 495طلبةفصلالتخرجوالسنة3موضوعاتخاصةفيالماليةوالمصرفيه

 3النقودوالبنوكECON 311 الرابعة

MKT3393210تسويقمصرفي MKT
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 ( التخصص الرئيسي:2)

وكمايلي:،(ساعةمعتمدة60ويخصصلها) الرئيسي اإلجبارية:خصص )أ( متطلبات الت

رمز 

 المساق

رقم 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة
 المتطلبات السابقة

ECON1023101مباديءفياإلقتصادالجزئي ECON

ACC 1023101(2المحاسبة)فييءمبادACC 

BF 2093رياضياتمالية 

BF 211 3 (2المالية)ءفيمباديBF210 

BF 3103مباديءالتأمينBF210 

BF 3113إدارةاإلستثمارBF210 

ACC3113101 محاسبةبنوكACC 

BF 3133تشريعاتماليةومصرفيهBF210 

BF 3163إدارةالبنوكوالمخاطراإلئتمانيةBF210 

BF 3173ماليةدوليةBF210 

BF 3183ماليتحليلBF210 

BF 3223316 البنوكاإلسالميةBF 

BF 3283 األسواقوالمؤسساتالماليةBF210 

BF 3373317العملياتوالمشتقاتالماليةBF 

ECON 200طلبةالسنةالثالثة3 أساليبالبحثالعلمي

فمافوق BF 4103 إدارةماليهBF211

BF 415 318 3الحاسوبتطبيقاتماليةومصرفيةعلىBF

BF 4163337إدارةالمخاطرالماليةBF 

BF 4183311إدارةالمحافظاإلستثماريةBF 

BF 4993بحثالتخرجECON200 

طلبةفصلالتخرج

 والسنةالرابعة
 

 )ب( متطلبات التخصص الفرعي اإلجبارية : ويخصصلها)21(ساعةمعتمدة،حسبمايقررهقسمالتخصصالفرعي.

 

 التدريبية )التدريب الميداني أو الخبرة الميدانية( اقاتالمس: ارابًع

يقومالقسموبالتنسيقمعإداراتالبنوكاألردنيةبالسماحلطلبةالقسمبالتدريبفيفروعهذهالبنوك.وذلكمنخاللإعطاء

وخاليةالطرفعنأيةأمورعدممسؤوليةالجامعةعنالتدريبامتضمًن،الطلبةكتبرسميةللبنكالذييقبلبتدريبالطالب

أخرى.

 

 قسم العلوم المالية والمصرفية أعضاء هيئة التدريس في

 البريد اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 dima@yu.edu.joدكتوراهأستاذديماوليدحناالربضي

 zeyad@yu.edu.joدكتوراهأستاذ زيادمحمدسالمزريقات

 malmwalla@yu.edu.joدكتوراهتاذسأ منىممدوحعمرالموال

 d_daradkah@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك ديمهاحمدعليدرادكه

 gharibeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدعبدالرحمنعبداهللالغرايبه

 aaalkhataybeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد احمدعبداهللمحمدالخطايبه

 anas.qudah@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد قضاهانسمحمدحسنال

 buthiena@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد بثينهعليانرضوانخرابشه

 rhendawi@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد رائدذيابمحمدهنداوي

 a.rababaa@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد الربابعهعبدالرزاقمحمدعبداهلل

 ghaith.n@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد رحمدالنادغيثحسنم

 lara.haddad@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد الرامحمديحيىرشادالحداد

 ahlam.aldaher@yu.edu.joماجستيرمدرس احالمعبداهللمفلحالظاهر
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 األعمال إدارة سمق

طرحالقسمبرنامج1993وفيعام،األعمالالوريوسفيإدارةبتقديمبرنامجبكمنذإنشاءهبدأو،1982تأسسالقسمعام

 (MBA).لماجستيرفيإدارةاألعما

األعمالوالمهاراتاإلداريةلمجاراةالتغيراتوالتطوراتيقومالقسمبتأهيلطلبتهبالمعرفةالنظريةوالتطبيقيةفيإدارة

 .اوعالمًيامحلًي

اراتفيشتىمجاالتإدارةاألعمالللقطاعينالعاموالخاصخدماتالتدريبواالستشاكوادرمؤهلةلتقديميوفرالقسمأيًض

 .اودولًيامحلًي
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 األعمال إدارة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: 132بعد دراسة الطالب لبكالوريوس تمنح درجة ا

وهي:،وحسبماتحددهالجامعة،ساعةمعتمدة12وتخصصلها( متطلبات الجامعة االجبارية: 1)

 رمز المساق
رقم 

 المساق
 سم المساقا

الساعات 

 المعتمدة

PS 102 3التربيةالوطنية 

AL 1013لغةعربية 

MILT 1003علومعسكرية 

EL 1013مهاراتلغةانجليزية 



 :ختيارية( متطلبات الجامعة اإل2)

ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنبينمساقاتمحددهتطرحهاالجامعةشريطةأناليكونأحدهامنالمساقات15وتخصصلها

التيتطرحهاكليةاإلقتصادوالعلوماالدارية.

 الساعات المعتمدة مساقال اسم رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3اإلعالميةالثقافة 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

6.Hum 106 3نسانيةمقدمةفيدراسةالثقافاتاإل 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum 108 3التفكيرمهارات 

9.Hum109 3النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11. Hum111 3تاريخالقدس

12. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 
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 :متطلبات الكلية اإلجبارية ثانًيا:

 وكمايلي:،حسبماتحددهكليةاإلقتصادوالعلوماإلدارية،(ساعةمعتمدة24ويخصصلها)

 رمز المساق
رقم 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة
 المتطلبات السابقة

BA 101(1مبادئفياإلدارة)3 

ECON 1013قتصادالكليمبادئفياإل 

ECON 1053قتصادالرياضيمبادئفياإل 

ACC 1013(1المحاسبة)فييءمباد 

PA 1303األردنالعامةفياإلدارة 

BF 2103(1)مبادئفيالمالية
101 ACC

BA101 

STAT 1073اإلحصاءلطلبةاالقتصادواإلدارة 

SCI 1083مهاراتالحاسوب 




 :جباريةإلا القسممتطلبات  ثانًيا:

 :( ساعة معتمدة81ويخصص لها )

 (ساعةموزعةعلىالنحوالتالي:81ويخصصله)التخصص المنفرد: .1

(ساعةمعتمدةوتشتملعلىالمساقاتالتالية:72ويخصصلها):متطلبات القسم اإلجبارية  (أ

BA102, Econ102,102 ACCEcon200, PA 241,,210 MKT,241 BA,213BA

BA316 ,314 BA,320BA,BA 301,302 BA, 422 MKT,BA 430,425BA,408BA

409BA,498BA,330 BA,311BA,BA 341, BA 426,332ACC.


 (ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنمجموعةالمساقاتالتالية:9ويخصصلها)متطلبات القسم االختيارية: (ب

 BA 202,243 BA,304 BA,317 BA,332 BA,329 BA,434 BA,435BA

BA436


 توزيع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد في إدارة األعمال

 المجموع اختياري إجباري المتطلب

121527الجامعة

24---24الكلية

72981مـالقس

ساعةمعتمدة 132المجموع
 

 (ساعةموزعةعلىالنحوالتالي:81ويخصصله)ة أعمال/تخصص فرعي:التخصص الرئيسي إدارج(  

(ساعةمعتمدةوتشتملعلىالمساقاتالتالية:57ويخصصلها) : متطلبات القسم اإلجبارية •

BA102,Econ102, ACC102,Econ200,  PA241,  MKT 210,  BA241, BA213, 

BA314,  BA 316,BA320 ,BA310 ,BA302,MKT 422,BA430,BA425, 408BA, 

BA409,  BA 498 
 

(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنمجموعةالمساقات3ويخصصلها)متطلبات القسم االختيارية: •

 التالية:

BA 202,243BA,BA 304, BA317 ,332, BA 329 BA,BA  434, BA 435 

436 BA


تمدة.ويحقلطالبإدارةاألعمالالتفريعإلى(ساعةمع21ويخصصلها):متطلبات التخصص الفرعي •

 أقسام االقتصادكافة اإلداريةكليات المعلومات،والعلوم يختار،وتكنولوجيا أن ويمكن والقانون.

،فرنسيواللغاتالحديثة/،وعلوماألرضوالبيئة،واإلحصاء،التخصصالفرعيمنقسمالرياضيات

السياسية ا،والعلوم االجتماعيةالجتماعوعلم اإلنجليزية،والخدمة والمصارف،واللغة واالقتصاد

اإلسالمية.
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 تخصص فرعي توزيع الساعات المعتمدة للتخصص الرئيسي إدارة األعمال/

 المجموع اختياري إجباري المتطلب

121527الجامعة

24---24الكلية

57360القسم

21يحسبمايحددهاالتخصصالفرعالفرعي

ساعةمعتمدة132المجموع

 

 ساعة معتمدة( 27متطلبات القسم اإلجبارية )

 اسم المساق رقم المساق رمز المساق
عدد 

 الساعات
 المتطلب السابق

BA102(2مبادئاإلدارة)3BA 101

Econ 1023مبادئفياالقتصادالجزئيECO 101

ACC 102(2مبادئفيالمحاسبة)3ACC101 

Econ2003أساليبالبحثالعلميفيإدارةاألعمالSTAT 107

PA2313السلوكالتنظيميBA 102 

MKT210(1مبادئالتسويق)3BA 102

BA 241 3إحصاءاألعمالSTAT 107

BA 213(1التحليلالكمي)3
BA 102 

STAT 107

BA 3143إدارةالعمليات BA 213

BA 3163(2لكمي)التحليلاBA 241,BA 213 

BA 320دارةاإلتطبيقاتالحاسوبفيBA 316

BA 3013إدارةالمواردالبشريةBA 102

BA 3023ريبدراستراتيجياتالتBA 301

MKT4223إدارةالتسويقMKT210

BA 4303إدارةاألعمالالدوليةMKT210

BA 4253أنظمةالمعلوماتاإلداريةBA 320

BA 4083نظريةالمنظمةBA 102

BA 4093ستراتيجيةاإلدارةاإلBA 301

BA 498موافقةرئيسالقسم3بحثالتخرج

 ( ساعة إجبارية للتخصص المنفرد أعاله15)

BA 3303الريادة/إدارةالمنشآتالصغيرةBA 102

BA 3113إدارةالمشاريعBA 314

BA 3413قانونيةالوالبيئةالتشريعاتاألعمBA 301

BA 4263إدارةالمعرفةBA 425

ACC 3223محاسبةإداريةمقدمةفيالACC102

 الفرعي ( ساعات اختيارية للتخصص الرئيسي/3) ,( ساعات اختياري يختارها الطالب للتخصص المنفرد فقط9)

BA 2023اإلشرافالتنظيميBA 102

BA 2433ملاإلداريأخالقياتالعBA 102

BA 3043إدارةالتغييرالتنظيميPA 231

BA 3173إدارةسلسلةالتوريدBA 314

BA 3323إدارةاألزماتBA 102

BA 3293إدارةالجودةBA 314

BA 4343تطبيقاتاألعمالالدوليةBA 430

BA 4353اإلدارةالتحويليةBA 408, BA 409

BA 4363عاتإداريةمعاصرةضوموBA 301,BA 409 
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الدارة األعمإقسم أعضاء هيئة التدريس في   

 البريد اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 jdoleh@yu.edu.joدكتوراهأستاذجمالداودمحمودابودولة

 husam.shammari@yu.edu.joدكتوراهأستاذ حساماحمدابراهيمالشمري

 arasheed@yu.edu.joدكتوراهأستاذ راهيمالرشيدابعادلمحمود

 eco_fshaikh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ فؤادنجيبمحمدالشيخ

 hasan.issa@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك حسنمحمدحسنالعيسى

 akarasneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عبدالفتاحعبدالرحمنحسنكراسنه

 ymelhem@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك نبنيملحميحيىسليمفرحا

 yazan.m@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك يزنخالدعبداهللمقدادي

 alazzam@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد اسالماحمدخالدالعزام

 saleh.f@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد صالحفهدصالحالخطيب

 saleh.alomar@yu.edu.joدكتوراهمساعدأستاذ صالحيوسفصالحالعمر

 ammar.a@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد عمارعليالفالحالعالونه

 lubna@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد لبنىعطااهللسعيدبقله

 majedaz@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد ماجدكاملعليالعزام

 ali.tubishat@yu.edu.joماجستيرمدرس عليمحمودعطيهالطبيشات
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 العامة اإلدارة قسم

طرحالقسمبرنامج1993وفيعام،وبدأبتقديمبرنامجبكالوريوسفياإلدارةالعامةمنذإنشاءه،1982تأسسالقسمعام

وذلكبالتعاونمعقسم (MA) لدرجةالماجستيرفياإلدارةاآخًرابدأبطرحبرنامًج،2003ماجستيرفياإلدارةالعامة.فيعام

 .إدارةاألعمال

 العامة والمهاراتالتطبيقيةفيمجاالتاإلدارة النظرية بالمعرفة بتأهيلطلبته القسم بالتركيزعلىمواضيعتحليليقوم

 .واإلدارةالمحلية،صنعالقرار،تنميةالمواردالبشرية،السياساتالعامة

 .ستشاراتلمنظماتالقطاعينالعاموالخاصمخدماتالتدريبواالاكوادرمؤهلةلتقدييوفرالقسمأيًض



Administration.dept@yu.edu.jo 

6846فرعي0096227211111هاتف

 

mailto:Administration.dept@yu.edu.jo
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 العامة ةداراإل في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

.(ساعة132هو)اإلدارةالعامةلعلىدرجةالبكالوريوسفيتخصصالمعتمدةللحصولعددالساعاتاألدنىيكونالحد

وهي:،وحسبماتحددهالجامعة،ساعةمعتمدة12وتخصصلها( متطلبات الجامعة االجبارية: 1)

 الساعات المعتمدة سم المساقا رقم المساق رمز المساق

PS 102 3التربيةالوطنية 

AL 1013لغةعربية 

MILT 1003علومعسكرية 

EL 1013مهاراتلغةانجليزية 



 :ختيارية( متطلبات الجامعة اإل2)

ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنبينمساقاتمحددهتطرحهاالجامعةشريطةأناليكونأحدهامنالمساقات15وتخصصلها

التيتطرحهاكليةاإلقتصادوالعلوماالدارية.

مساقرمز ال الرقم  الساعات المعتمدة اسم المساق 

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3اإلعالميةالثقافة 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

6.Hum 106 3افاتاإلنسانيةمقدمةفيدراسةالثق 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum 108 3التفكيرمهارات 

9.Hum109 3النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11. Hum111 3تاريخالقدس

12. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 107 3لعلميالبحثا 
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 :متطلبات الكلية اإلجبارية ثانًيا:

 وكمايلي:،حسبماتحددهكليةاإلقتصادوالعلوماإلدارية,(ساعةمعتمدة24ويخصصلها)

 المتطلبات السابقة الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق رمز المساق

BA 101(1مبادئفياإلدارة)3 

ECON 1013يالكلقتصادمبادئفياإل 

ECON 1053قتصادالرياضيمبادئفياإل 

ACC 1013(1المحاسبة)فييءمباد 

PA 1303األردنالعامةفياإلدارة 

BF 2103(1)مبادئفيالمالية
101 ACC

BA101 

STAT 1073اإلحصاءلطلبةاالقتصادواإلدارة 

SCI 1083مهاراتالحاسوب 



 القسم:ا: متطلبات ثالًث

(ساعةمعتمدة:81يخصصلها)و

 (ساعةموزعةعلىالنحوالتالي:81ويخصصله)التخصص المنفرد: .1

 (ساعةمعتمدةوتشتملعلىالمساقاتالتالية:69ويخصصلها)متطلبات القسم اإلجبارية: (أ

رمز 

 المساق

رقم 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة
 المتطلبات السابقة

BA10223اإلدارةئفيمبادBA 101 

LAW 16123القانوناإلداري

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 3203اإلدارةتطبيقاتالحاسوبفي

PA 350 3الحكومةااللكترونيةBA 320

PA 3123التدريبوتنميةالمواردالبشرية 

PA3113إدارةالخدمةالمدنيةPA 310 

PA 4323اإلدارةالمحليةوتطبيقاتهافياالردنPA 130

PA 433 3تصميمالمنظماتPA 234 

PA 4133إدارةاألداءPA 311

BA4093يةاتيجستراإلدارةاإل

PA 4513قضايامعاصرةفياإلدارةالعامةPA 311, PA 413

PA 4233بحثالتخرج

69المجموع
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 (ساعةمعتمدةكمايلي:12ويخصصلها)متطلبات القسم اإلختيارية:   (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

 

 امةتوزيع الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد في اإلدارة الع

 المتطلب إجباري اختياري المجموع

 الجامعة 12 15 27

 الكلية 24 -- 24

 القسم 69 12 81

ساعةمعتمدة 132 المجموع

 

 ساعة موزعة على النحو التالي:( 81التخصص الرئيسي إدارة عامة/ تخصص فرعي: ويخصص له ) .2

 ى المساقات التالية:( ساعة معتمدة وتشتمل عل60متطلبات القسم اإلجبارية: ويخصص لها ) (أ

 اسم المساق رقم المساق رمز المساق
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلبات السابقة

BA10223مبادئفياإلدارةBA101

LAW 16123القانوناإلداري

ECON 2003أساليبالبحثالعلميSTAT 107

PA231 3السلوكالتنظيميBA 101, BA 102

MKT 2103(1)تسويقمبادئفيال

BA 21313التحليلالكمي BA 101 ,BA 102

PA 234 3أسساإلدارةالعامة PA 130

PA2403إدارةالماليةالعامة ECON101

PA 3413العامةإدارةالموازنةPA 240

PA 310 3إدارةالمواردالبشرية 

PA 3203السياساتالعامة PA 234

PA 321 3واهايعوتقييمجدإدارةالمشار PA 240, PA 320

BA 3203تطبيقاتالحاسوبفياإلدارة 

PA 350 3الحكومةااللكترونيةBA 320

PA3113إدارةالخدمةالمدنيةPA 310 

PA 4323اإلدارةالمحليةوتطبيقاتهافياالردنPA 130

PA 433 3تصميمالمنظماتPA 234 

PA 4133إدارةاألداءPA 311

PA 4513قضايامعاصرةفياإلدارةالعامةPA 311, PA 413

PA 4233بحثالتخرج

60المجموع

 

ويحقلطالباإلدارةالعامةالتفريعالىكافةأقسامكلية،(ساعةمعتمدة21ويخصصلها)متطلبات التخصص الفرعي: (ب

والعالقات،والقانون،واإلقتصادوالمصارفاإلسالمية،شريعةالو،وتكنولوجياالمعلومات،اإلقتصادوالعلوماإلدارية

 والعلومالسياسية.،واللغةاإلنجليزية،العامة
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 تمدة للتخصص الرئيسي إدارة عامة/ تخصص فرعيتوزيع الساعات المع

 المتطلب إجباري اختياري المجموع

 الجامعة 12 15 27

 الكلية 24 -- 24

 القسم 60 -- 60

التخصصالفرعييحددهاحسبما 21 الفرعي

ساعةمعتمدة 132 المجموع

 

 ساعة(: 21العامة )الخطة الدراسية للطلبة الراغبين التفريع  إلى تخصص اإلدارة 

 الكلية: يدرس الطالب المساقات التالية: داخلالطلبة من  -1

PA 231, PA 234, PA 240, PA 320, PA 432 

 ات التالية: ساعات اختيارية من المساق 6ودراسة 

PA 334, PA 350, PA 312, PA 432, PA 433, PA 414 

 التالية:الطلبة من خارج الكلية: يدرس الطالب المساقات  -2

BA 101, BA 102, PA 231, PA 234, PA 240, PA 320, PA 432 

 

 

 

 

 اإلدارة العامةأعضاء هيئة التدريس في قسم 

 يالبريد اإللكترون المؤهل العلمي الرتبة االسم

 Shiyab@yu.edu.joدكتوراهأستاذاحمدمحمدسعيدحسنشياب

 Khasawneh_a@yu.edu.joدكتوراهأستاذ انيسصقرحسينالخصاونه

 Ababneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ رائداسماعيلموسىعبابنه

 frefat@yu.edu.joدكتوراهأستاذ رفعاتعبدالحليمالمحمدالفاعوري

 rawabdeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ لروابدهمحمدعلىاعقيلا

 sahem.n@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك سهماحمدمحمودنوافله

 tamara@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد تماراعادلاحمداليعقوب

 rami.tbaishat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد راميمحمدعطيهطبيشات

 seif.athamneh@yu.edu.joدكتوراهمساعداذأست سيفناصريوسفعثامنه

 shaker@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد شاكراحمدطاللالعدوان

 anan.abuhummour@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد عنانمحمداحمدابوحمور

 nor@yu.edu.joماجستيرمدرس نورعليفيصلالقرعان
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 التسويق قسم

التسويقمثل:سمبوجودأعضاءهيئةتدريسيةمتخصصةفيمجاالتمتنوعةفي.يمتازالق1997امتأسسقسمالتسويقع

 والتسويقااللكتروني.،التسويقالدولي،بحوثالتسويق،سلوكالمستهلك

سساتفيتعملالخطةالتدريسيةفيالقسمعلىتزويدالطلبةبالمفاهيماألساسيةلعلمالتسويقودورالتسويقفينجاحالمؤ

بحوث،ليةوالتيتؤهلهملإلبداعفيمجاالتادارةالمنتجاتظلبيئةتنافسيةعلىمستوىالعالميكسبالطلبةمهاراتتحليليةوتواص

الدعايةواالعالن.،التسويق

يرمهاراتانرسالةالقسمتتجلىبتهيئةوتخريجطلبةلديهمالقدرةعلىمنفعيةالمؤسساتالتييعملونبهامنخاللتطو

يواكبالتطوراتالتكنولوجيةالمعاصرة.حلالمشكالتالتسويقية.يعملالقسمعلىانتهاجاسلوبتدريسيعصري

ويتطلعالقسمالستحداثبرنامجالماجستيرفي،طالبفيبرنامجبكالوريوسالتسويق300مايزيدعنايخدمالقسمحالًي

المستقبلالقريب.



Marketing.dept@yu.edu.jo 

6745فرعي0096227211111هاتف
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 التسويق في البكالوريوس لدرجة الدراسية ةالخط

:توزيعساعاتالخطةالدراسيةعلىالمتطلباتالمختلفة

 نوع المتطلب المتطلب
مجموع الساعات 

 المعتمدة

المئوية من مجموع النسبة 

 لخطة الدراسيةساعات ا

 متطلبات الجامعة

 ساعة( 27)

 %9 12 إجباري

 %11 15اختياري

 متطلبات الكلية
 %18 24 إجباري

 --اختياري

 متطلبات التخصص

 ساعة( 81)

%6952إجباري

%129اختياري

 المواد الحرة
--إجباري

--اختياري

%132100- المجموع الكلي



وهي:,وحسبماتحددهالجامعة،ساعةمعتمدة12وتخصصلهاة االجبارية: ( متطلبات الجامع1)

 سم المساقإ رقم المساق المساق رمز
الساعات 

 المعتمدة

PS 102 3التربيةالوطنية 

AL 1013لغةعربية 

MILT 1003علومعسكرية 

EL 1013مهاراتلغةانجليزية 



 :ختياريةمتطلبات الجامعة اإل( 2)

ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنبينمساقاتمحددهتطرحهاالجامعةشريطةأناليكونأحدهامنالمساقات15لهاوتخصص

التيتطرحهاكليةاإلقتصادوالعلوماالدارية.

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3اإلعالميةالثقافة 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum 108 3التفكيرمهارات 

9.Hum109 3الميةالنظماإلس

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11. Hum111 3تاريخالقدس

12. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 
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3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 
 

 

 :متطلبات الكلية اإلجبارية ثانًيا:

 وكمايلي:،قتصادوالعلوماإلداريةحسبماتحددهكليةاإل،(ساعةمعتمدة24ويخصصلها)

 المتطلبات السابقة الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق رمز المساق

BA 101(1مبادئفياإلدارة)3 

ECON 1013قتصادالكليمبادئفياإل 

ECON 1053قتصادالرياضيمبادئفياإل 

ACC 1013(1المحاسبة)فييءمباد 

PA 1303األردنالعامةفيارةداإل 

BF 2103(1)مبادئفيالماليةACC101, BA101 

STAT 1073اإلحصاءلطلبةاالقتصادواإلدارة 

SCI 1083مهاراتالحاسوب 



(ساعةمعتمدةيحددهامجلسقسمالتخصصالمنفردوتوزعكمافيالجدولينالتاليين:81وتخصصلها)متطلبات القسم:ب.



 

 تخصص منفرد الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص التسويق/
 

  ( ساعة معتمدة موزعة كاآلتي: 81: )أواًل

 ( ساعة معتمدة كما يلي : 69مساقات إجبارية ) .أ

 المتطلبات السابقة الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق رمز المساق

B.A102(2مباديءفياإلدارة)3B.A101

MKT210(1مبادئفيالتسويق)3-

MKT2113(2التسويق)فيمبادئMKT210

MKT2133السياحيالتسويقMKT +210 MKT 211  

MKT2153التسويقالدوليMKT +210 MKT 211  

MKT2163ادارهالتجزئهMKT +210 MKT 211  

MKT2403التسويقالتحليليMKT +210 MKT 211  

Econ2003اساليبالبحثالعلميStat 107

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  
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 المتطلبات السابقة الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق رمز المساق

MKT4263قنواتالتوزيعMKT +210 MKT 211  

MKT4273التسويقاستراتيجياتMKT422

MKT4423التسويقعبرمواقعالتواصلاالجتماعيMKT441

MKT4353انظمهالمعلوماتالتسويقيهMKT +210 MKT 211  

MKT4493بحثالتخرجMKT240+Eco 200



 : ( ساعة معتمدة يختارها الطالب من الجدول التالي12مساقات اختيارية )

 المتطلبات السابقة الساعات المعتمدة اسم المساق اقرقم المس رمز المساق

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 الساعات المعتمدة للتخصص المنفرد في قسم التسويق

 المجموع اختياري باريجا مجموعة المساقات

 27 15 12 متطلبات الجامعة

 24 --- 24 متطلبات الكلية

691281 متطلبات التخصص

132المجموعالكلي
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 الخطة الدراسية لدرجة البكالوريوس في تخصص التسويق/ فرعي تخصص آخر

صــصالفرعيبواقع) ســبمايحدده21متطلباتالتخ ســاعةمعتمدةح صــصال( ســمالتخ ســمحلق ســويقفرعي.وي طالبالت

صــصالفرعي صــادوالعلوماإلدارية:المجاالتالتاليةفيبالتخ ســامفيكليةاالقت ســوب،القانون،جميعاألق صــاء،علومالحا ،اإلح

والعالقاتالعامة)فيقسمالصحافة(واللغات.،تكنولوجياالمعلومات،اللغةاإلنجليزية،الرياضيات



 الفرعيتسويق/ التخصص مدة للتخصص الرئيسي توزيع الساعات المعت

 المجموع الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية المتطلبات

21627متطلباتالجامعة

24-24متطلباتالكلية

54660متطلباتالقسم

15621متطلباتالقسمالفرعي

132المجمـــوع



 ( ساعة معتمدة كما يلي: 54مساقات اجبارية ) .أ

رمز 

 المساق
 اسم المساق رقم المساق

الساعات 

 المعتمدة
 المتطلبات السابقة

B.A102(2مباديءفياإلدارة)3B.A101

MKT210(1مبادئفيالتسويق)3-

MKT2113(2التسويق)فيمبادئMKT210

MKT2403التحليليالتسويقMKT +210 MKT 211  

Econ2003مياساليبالبحثالعلStat 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:( ساعات6مساقات اختيارية ) .ب

 المتطلبات السابقة الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق رمز المساق

Econ1023مباديءاالقتصادالجزئي-

B.A3013ريهواردالبشادارهالمBA 102

MKT328 3تجارهالجمله MKT +210 MKT 211  

MKT339 3التسويقالمصرفي MKT +210 MKT 211  

MKT315 3ادارهالعالمهالتجاريه MKT +210 MKT 211  

MKT423 3التسويقبحوث Eco200+MKT210MKT221

MKT425 3تسويقالصناعي MKT +210 MKT 211  
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 المتطلبات السابقة الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق رمز المساق

MKT4393موضوعاتمعاصرهفيالتسويقMKT +210 MKT 211  

B.A 3303ادارهالمشروعاتالصغيره BA 102
 

.(ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنالقسمالفرعي15) .ج

 .(ساعاتاجباريةيحددهاالقسمالفرعي6) .د
 

 . ( ساعة معتمدة21يخصص له ) التسويقالتخصص الفرعي في 

 والعلوم اإلدارية . لطلبة كلية االقتصاد 1

(ساعةمعتمدة15ويخصصلها)أ.متطلباتإجبارية:

210MKT,211MKT,431MKT,330MKT,441MKT

منمستوىالقسميطرحهاالتيلمساقاتالبمنا(ساعاتمعتمدةيختارهاالط6)لهايخصصوب.متطلباتاختيارية:

.فمافوق200



 في تخصص التسويق  والعلوم اإلدارية كلية االقتصاد للطلبة من خارج. التخصص الفرعي 2

(ساعةمعتمدة18لها)يخصصوأ.متطلباتإجبارية:

210MKT,211MKT,341MKT,441MKT,431MKT,442MKT

يختارهاالطالبمنالمساقاتالتييطرحهاالقسممن(ساعاتمعتمدة3لها)يخصصوب.متطلباتاختيارية:

.فمافوق200مستوى

 

 

 

 

 أعضاء هيئة التدريس في قسم التسويق

 البريد اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 samis@yu.edu.joدكتوراهأستاذسامياحمدمحمدالصمادي

 mkailani@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمودمحمدعليعبدالقادرالكيالني

 amjad@yu.edu.joدكتوراهدأستاذمساع امجدحسنمحمدجميلالعمد

 khaledhailat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد خالدقاسممحمدهيالت

 hadeel.haddad@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد هديلبهجتفرحانالحداد

 ramez@yu.edu.joماجستيرمدرس رامزمحمداحمدادحيل
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 واألعمال المال قسم

المالواألعما تأسسقسم عام مستقل كقسم ذلكجزًء.2016ل قبل القسم برنامجاوكان حيثطرح االقتصاد قسم من

 .2002البكالوريسفياقتصادالمالواألعمالفيالعام

 :الرؤية 

  ل.علىمستوىالشرقاألوسطفيمجاالتاالقتصادوالمالواألعماامتميًزاأنيكونبرنامجإقتصادالمالواألعمالبرنامًج

 :الةرسال 

أنيكونبرنامجإقتصادالمالواألعمالرائدافيمواكبةالتغيراتاالقتصاديةوالمالية؛وبناءالكفاءاتإلدارةالتحديات

 . وإيجادالحلوللتنميةمستدامة،الماليةواالقتصادية

 

6631فرعي0096227211111هاتف
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 واألعمال المال في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطط

وإمتحان،إمتحانمستوىباللغةالعربية:يجبعلىالطالبالمقبولبالجامعةالنجاحفيإمتحاناتالمستوىالتيتحددهاالجامعةوهي

،وفيحالإخفاقالطالبفيأيمنإمتحاناتالمستوىالمحددةمنالجامعة.مهاراتالحاسوبوإمتحان،مهاراتاللغةاإلنجليزية

:ذلكاإلمتحانالمبينأدناهيالمساقالمعادلليجبعليهالنجاحف

وهي:,وحسبماتحددهالجامعة,ساعةمعتمدة12وتخصصلها( متطلبات الجامعة االجبارية: 1)

 الساعات المعتمدة سم المساقا رقم المساق رمز المساق

PS 102 3التربيةالوطنية 

AL 1013لغةعربية 

MILT 1003علومعسكرية 

EL 1013مهاراتلغةانجليزية 



 :ختيارية( متطلبات الجامعة اإل2)

ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنبينمساقاتمحددهتطرحهاالجامعةشريطةأناليكونأحدهامنالمساقات15وتخصصلها

التيتطرحهاكليةاإلقتصادوالعلوماالدارية.

مدةالساعات المعت اسم المساق رمز المساق الرقم  

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3اإلعالميةالثقافة 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum 108 3التفكيرمهارات 

9.Hum109 3النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11. Hum111 3تاريخالقدس

12. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3لنزاهةالحاكميةالرشيدةوا

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 
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 :باريةلكلية اإلجمتطلبات ا ثانًيا:

 وكمايلي:،حسبماتحددهكليةاإلقتصادوالعلوماإلدارية،(ساعةمعتمدة24ويخصصلها)

 المتطلبات السابقة الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق رمز المساق

BA 101(1مبادئفياإلدارة)3 

ECON 1013قتصادالكليمبادئفياإل 

ECON 1053قتصادالرياضياإلمبادئفي 

ACC 1013(1المحاسبة)فييءمباد 

PA 1303األردنالعامةفياإلدارة 

BF 2103(1)مبادئفيالماليةACC101, BA101 

STAT 1073اإلحصاءلطلبةاالقتصادواإلدارة 

SCI 1083مهاراتالحاسوب 



 ساعة معتمدة( 81:  متطلبات التخصص )اثالًث

 ساعة معتمدة( 72ات التخصص اإلجبارية )تطلبأ. م

 اسم المساق رقم المساق رمز المساق
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلبات السابقة

Acc 102 (2مبادئفيالمحاسبة)  3 Acc 101 

BA 102 (2مباديءفياإلدارة)  3 BA 101 

BA 330 /الصغيرةادارةالمنشأتالريادة  3 330 

BA 430 دوليةعمالالادارةاأل  3 430 

BF 211 (2مبادئفيالمالية)  3 211 

BF 311 311 3 إدارةاستثمار 

BF 318 318 3 تحليلمالي 

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 201 201 3 مبادئالموازنةالماليةوالعامة 

FE 202 202 3 التحليلالرياضيفياقتصادالمالواألعمال 

FE 210 210 3 االقتصادالمالي 

FE 307 االعمالاقتصاد  3 307 

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( 9ص االختيارية ) ت التخصمتطلبا -ب

 يختارها الطالب من المساقات التالية:

 المتطلبات السابقة الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق رمز المساق

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 تالبيئةاديااقتصECON207 

FE 482 3 األقتصاداألسالميبينالنظريةوالتطبيق

FE 498 3 موضوعاتخاصةفياالقتصادالمالي 

 

 

 

 

 

 في قسم المال واألعمال أعضاء هيئة التدريس

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 hallaqsaid@yu.edu.joدكتوراهأستاذسعيدسامىعلىحالق

 ahmad.waked@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد احمدعبدالرحمنفهدالواكد

 atefbaniata@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد عاطفمحمدخليلبنيعطا

 hanna.rabadi@yu.edu.joماجستيرمدرس حناوليدحناالربضي
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 التكنولوجية للهندسة الحجاوي كلية

ؤسسةهشامأديبحجاويالعلميةبهدفتخريجمهندسينمنذويالدرايةالعلميةبتبرعسخيمنم1984تأسستالكليةعام

البكالوريوسفيالتخصصاتاآلتية:هندسةوالمهاراتالعمليةالعاليةفيمجاالتالهندسةوتكنولوجياالمعلومات.وتمنحالكليةدرجة

الهندسة،هندسةالنظموالمعلوماتيةالطبيةوالحيوية،هندسةالقوىالكهربائية،هندسةالحاسوب،هندسةاالتصاالت،اإللكترونيات

العمارة،المدنية ،هندسة تخصصاألتمتة الهندسة في الماجستير درجة الكلية تمنح وكما الصناعية. ودرجةالهندسة الصناعية

ودرجةالماجستيرفي،قسمهندسةالحاسوبالماجستيرفيهندسةالحاسوبتخصصالنظمالمضمنةحيثيتبعهذانالتخصصان

.الهندسةتخصصاالتصاالتالالسلكيةودرجةالماجستيرفيهندسةالقوىالكهربائية

زواليسفقطفيالمعرفةفيالممنخاللخريجيهاالذينتمّيوقدحققتالكليةسمعةطيبةفيالمملكةوالمنطقةالعربيةوالع

بيئةاألعمالوذلكمنخاللمناهجدراسيةذاتقطبلبالقدرةعلىتطبيقالمفاهيمالهندسيةوالتعاملمعالمفاهيمالهندسيةالنظريةف

(ساعاتمعتمدةذات4ومشاريعالتخرجبواقع)مستوىعالميتتضمنجوانبعمليةيتمتحصيلهامنخاللالمختبراتالعلمية

زتبهالكليةحيثيطلبمنالطالبالتدربفيالشركاتتمعتمدةوالذيتمّيالصبغةالتطبيقيةوالتدريبالميدانيبحجمتسعةساعا

تقييمهمنخاللزياراتأعضاءهيئةالتدريسللطلبةفيالشركاتالتييتدر ستةأشهرويتم لمدة إضافةإلىالهندسية بونبها

االلالسنواتالماضيةايجابًيانعكسالتدريبالميدانيخنتهاءفترةالتدريب.وقدإامتحاناتشفويةوتقاريريقومالطلبةبتقديمهاعند

.علىفرصحصولخريجيالكليةعلىوظائفمناسبةفيتخصصاتهم

اطالًب5000مايزيدعناالسنواتاألخيرةحيثيدرسفيالكليةحالًيافياملموًسوقدشهدعددالطلبةفيالكليةارتفاًع

يئةتدريسجددوخطةلالبتعاثمنأجلالمحافظةعلىأنالكليةوضعتخطةلتعيينأعضاءهوطالبةفيمختلفبرامجالكليةإال

أكثرمنمئةعضوه يئةتدريسيحملوندرجةالدكتوراهفيمستوىونوعيةالتعليمحيثيبلغعددأعضاءهيئةالتدريسحاليا

لماجستيروالدكتوراهفيمختلفللحصولعلىدرجتياافيبعثاتدراسيةمبعوًث30مختلفالتخصصاتباإلضافةإلىأكثرمن

.التخصصات

عيلالعالقةجلتفأا.ومناوفنًي(مهندًس45افيمختلفالتخصصاتيقومباإلشرافعليها)اعلمًي(مختبًر39وتضمالكلية)

زمجمعالريادةاألكاديميةللتمّي2004زينفقدأنشىءفيالكليةفيعاممعقطاعيالصناعةوالخدماتورعايةطلبةالكليةالمتمّي

(حاضناتأبحاثصناعيةلكبرىالشركاتالعالمية4لىلتوفيرفرصالتدريبالميدانيللطلبة.ويوجدفيالمجمع)إالذييهدف

زين(حاضناتأبحاثوتطويرألعضاءمنالهيئةالتدريسيةفيقسمهندسةالحاسوبحيثيقومطلبةالكليةالمتمّي3والمحليةو)

.بالتدربفيهذهالحاضنات

بتطويروتحديثالخططالدراسيةلدرجةالبكالوريوسبماينسجمويتالءممعالتطوراتالتكنولوجيةاوقدقامتالكليةمؤخًر

واحتياجاتسوقالعمل.العالميةالحديثة

http://hijjawi.yu.edu.jo/ 

fac_hij@yu.edu.jo 

4251فرعي 0096227211111  هاتف

 األقسام األكاديمية

تصاالتقسمهندسةاإل •قسمهندسةالحاسوب •

قسمهندسةالقوىالكهربائية •لكترونياتهندسةاإلقسم •

مدنيةقسمالهندسةال •قسمهندسةالنظموالمعلوماتيةالطبيةالحيوية •

قسمالهندسةالصناعية •قسمهندسةالعمارة •

  باإلضافةإلىقسمالمشاغلالهندسيةوالتدريب. •

http://hijjawi.yu.edu.jo/
mailto:Education.fac@yu.edu.jo
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 الحاسوب هندسة قسم

تأسيسالقسـمالرئيسيةفيكليةالحجاويللهندسةالتكنولوجيةفيجامعةاليرموك.تّمقسامقسمهندسةالحاسوبهوأحداأل

المعلولمواكبةالتطورالتعليمي1993عام ماتلرفـدحاجةالصناعةالتكنولوجيـةوالتكنولوجيفيمجالالحاسوبوتكنولوجيا

جالتعليميوالعمليالمبدعالمستنـدإلـىالمعاييـرالمثلىوالمستقرئلحاجـةـابالكوادرالبشريـةالمؤهلـةبالمنهاوإقليمًيـاوعربيـًأردنًي

وتصميمشبكاتالحاسوبوتطبيقاتمتعـددةالوسائطوقواعدالبياناتالحواسيبوبنائهـازفيمجاالتبرمجياتالمنطقـةإلىالتمّي

ـعأهميـةهذاالتخصصمنالتوجـهالعالمـيإلىحوسبـةوالنظمالمضمنةوغيرهـامنالمواضيعالمتخصصةفيهذاالمجال.وتنب

أصبحهذاالعلمنـواةعصرالعولمـةوأسـاساقتصادياتنظمالمعلوماتفيقطاعاتعريضةمنمؤسساتالمجتمعالمدنيبحيث

 .المعرفـةوآلـةتشكـلالعالـمالرقمـي

والماجستيرفياألتمتة،والماجستيرفيالنظمالمضمنة،اسوبكاديمية:البكالوريسفيهندسةالحأيطرحالقسمثالثبرامج

ويحتويكلبرنامجعلىمجموعـةمنالمساقاتالم والتيتطرحالعديدمنالمواضيعالمتقدمةفيالمجاالتتمّيالصناعية. زة

 .المختلفةفيهندسةالحاسوبوتطبيقاتهاالمتصلةبالصناعةالتكنولوجية



computer.dept@yu.edu.jo 

4439فرعي    0096227211111  هاتف

 

  

mailto:%20computer.dept@yu.edu.jo
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 الحاسوب هندسة في البكالوريوس ةلدرج الدراسية الخطة

(ساعة167هو)حاسوبهندسةالدنىلعددالساعاتالمعتمدةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيتخصصيكونالحداأل

موزعةعلىالنحوالتالي:

 االخـتيارية االجــبارية عدد الساعات المتطــلبات

271215 متطلبات جامعـة

-2727 متطلبات كلــية

1131049 متطلبات قسم التخصص

   167 المجمــوع

 

 المتطلب
مجموع الساعات 

 المعتمدة

النسبة المئوية من مجموع 

 ساعات الخطة الدراسية

 متطلبات الجامعة
% 7.18 12 إجباري

 % 8.98 15 اختياري

 متطلبات الكلية
 % 16.16 27 إجباري

 -- اختياري

 متطلبات التخصص
 % 10462.27 إجباري

 % 95.38 اختياري

% 167100 المجموع الكلي



 ساعة معتمدة(: 27متطلبات الجامعة ) :أواًل

 ساعة معتمدة(: 12متطلبات إجبارية ) -أ

 المســــاق اســــم رقم المساق المسـاق رمــز
 عــدد السـاعـات

 المعتمدة عملي نظري

MILT100*3-3علــومعسكريــة

AL 1013-3ـةعـربــيةــلغ

EL1013-3مهاراتاللغـةاإلنجليزية

PS 1023-3التربيةالوطنية


والتدخلنتائجـه،ويحسبضمنالساعاتالمعتمدةالمقـررةللتخرجوتعطىنتـائجهـذاالمسـاقعلىأساسالنجاحوالرسـوب*

درسةالمرشحينوالمعاهدالمعادلـةلهافيكليةالعسكريةالملكيةومويعفىمندراستهخريجوال،فيحسابالمعـدلالتراكمي

وفيهذهالحالةتدخلعالمة،(مساقابديال376دنيينأنيدرسـوامساق)تاريخاالردنالحديثتخاألردنويجـوزللطلبةغيراألر

هذاالمساقفيحسابالمعدلالتراكميللطالب.
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ت معتمدة(:ساعا 15متطلبات اختيارية ) -ب

-:التاليةوالعلميةاإلنسانيةالمساقاتمنالطالب(ساعاتمعتمدةيختارها15يخصصلها)

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11. Hum111 3تاريخالقدس

12. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3البدنيةللجميعاقةاللي 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 


التقدملإلمتحان2009/2010منبدايةالفصلاألولايتوجبعلىكافةالطلبةالمستجدينإعتباًر,أمامايتعلقبإمتحاناتالمستوى

ااإستدراكًييالنجاحفيأيمنهذهاإلمتحاناتمساًقبيةواللغةاإلنجليزيةوالحاسوبعلىأنيسجلالطالبالذييخفقففياللغةالعر

وهذهالمساقاتهي:،(خارجخطتهالدراسية099)

-099EL(مهاراتلغةإنجليزية)إستدراكي

-099AL(1لغةعربية)إستدراكي()

-099COMPب)إستدراكي(مهاراتحاسو.


 رموز المساقات في األقسام األكاديمية لكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

ELEهندسةاإللكترونيات 

CMEهندسةاالتصاالت 

CPEهندسةالحاسبات 

EPEهندسةالقوىالكهربائية 

BMEالنظموالمعلوماتيةالطبيةالحيويةهندسة 

CEالهندسةالمدنية 

IEلصناعيةالهندسةا 

AEهندسةالعمارة 
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 ساعة معتمدة(:   27: متطلبات كلية إجبارية )اثانًي

 المساق رمز
 رقم

 المساق
 المساق اسم

 عــدد السـاعـات
 السـابق المتطلب

 المعتمدة عملي نظري
MATH101 3 - 3 1تفـاضـلوتكامـل - 

MATH 102 3 - 3 2تفـاضـلوتكامـل MATH 101 

PHYS 101 3 - 3 1زيـاءعامةيف -

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- 

 .* يمكن الجمع
 

 ساعة معتمدة( 113) متطلبات قسم هندسة الحاسوبثالثا: 

 ساعة معتمدة(. 104)  متطلبات قسم إجبارية -أ

ساعات معتمدة(. 9متطلبات قسم اختيارية  ) -ب 

: وعلىالنحوالتاليمعتمدةة(ساع104اإلجبارية)متطلباتالقسم

 رمز

 المساق

 رقم

 المساق
 المساق اسم

 المتطلب عدد الساعات

 معتمدة عملي نظري السـابق

MATH152 3 - 3 رياضياتمتقطعـة MATH 101 

ELE 205 3 - 3 مهاراتاالتصال BME 152 

CME 216 3 - 3 طرقالتحليلالهندسي MATH 205 

EPE2203 - 3 1دوائركهربائية 
PHYS 102 

+MATH 205 

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 

CME3143 - 3 فيالهندسةاالحتماالتوالعملياتالعشوائية CME 312 

CPE3203 - 3 تنظيمالحاسوب CPE 230 

CPE3443 - 3 تصميمنظمالمعالجاتوالمتحكماتالدقيقة CPE 230 

CPE345
مختبرتصميمنظمالمعالجاتوالمتحكمات

 الدقيقة
- 3 1 CPE 344 

CPE 354 4 - 3 هيكلةالبياناتوالخوارزميات CPE 150 

CPE 354L 0 3 - رهيكلةالبياناتوالخوارزمياتتبمخ CPE 150 

CPE360(1برمجةمتقدمة) 4 - 3 CPE 150 

CPE360L(1مختبربرمجةمتقدمة) - 0 3 CPE 150 

CPE4403 - 3 بناءالحاسوب CPE 320 
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 رمز

 المساق

 رقم

 المساق
 المساق اسم

 المتطلب عدد الساعات

 معتمدة عملي نظري السـابق

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 

CPE5431 3 - مختبراألنظمةالمضمنة CPE 542 

CPE5623 -3 الحاسباتاتشبك 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 
 

 المساقات التالية:             ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من9) ياريةاالختالقسم متطلبات 

 رمـز

 المساق
 رقم

 المساق
 المســاق اسم

 عـدد السـاعـات
 السابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري

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 
شوشةةواألنظمةالمالشبكاتالعصبي

 الذكية
3 - 3 CME 312 

CPE596ساعةبنجاح120دراسة 3 - 3 مواضيعمختارة 
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 المساقات التي يطرحها القسم لطلبة األقسام األخرى

 رمـز

 المساق

 قمر

 المساق

 اسم

 المســاق

 المتطلب عـدد السـاعـات

 معتمدة عملي نظري السابق

CPE 352 3 - 3هيكلةالبيانات CPE 150 

CPE4543 - 3قواعدالبياناتأنظمة CPE 352

 

 

 أعضاء هيئة التدريس في قسم هندسة الحاسوب

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 halzoubi@yu.edu.joدكتوراهأستاذحسينراشدابراهيمالزعبي

 fomari@yu.edu.joدكتوراهأستاذ فاروقعبداهللرشيدالعمري

 jarrah@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمدالجراحمحمدعبداهلل

 amin.alqudah@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك امينتركييوسفالقضاه

 zakaria.al-qudah@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك زكريامحمدأحمدالقضاه

 shamdan@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك سامىفتحىسليمالحمدان

 ansour@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عاطفعبداهللعودهابوياسينالنسور

 altamimi@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عبدالكريمرحابكاملالتميمي

 mdhall@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمددميثانابديويحلوش

 maalzubaidi@yu.edu.joهدكتوراأستاذمشارك محمدعبدالهاديمحمدالزبيدي

 Khassaweneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمودعالياجميلالخصاونه

 mof.otoom@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك موفقنايفمحمدعتوم

 osameh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد اسامهمحمودمجليالكوفحي

 amin.jarrah@yu.edu.joتوراهكدأستاذمساعد عبدالكريمامينجراحامين

 Safaa_b@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد صفاءاحمدهجرسبطاينه

 emomani@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد عبدالمهديمحمدعليالمومني

 olataani@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد عالعليعايدطعاني

 mbzoor@yu.edu.joراهدكتوأستاذمساعد منالحسنعبداهللالبزور

 almasaeid@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد هشاممحمدخلفالمساعيد

 almehai@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد هيثمعبدالرزاقاحمدالمفلح

 alissay@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد يزنمحمدتوفيقسليمالعيسى

 atoumyou@yu.edu.joهورادكتأستاذمساعد يوسفعدنانيوسفالعتوم

 tasneem@yu.edu.joماجستيرمدرس تسنيمابراهيماحمددواهده

 momare@yu.edu.joماجستيرمدرس ماهرمحمدونسالعمرى
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 تصاالتاإل هندسة سمق

ندسةيمنحالقسمدرجةالبكالوريوسفيه1989االتصاالتفيكليةالحجاوي/جامعةاليرموكعامنشيءقسمهندسةأ

ودرجةالماجستيرفيهندسةاالتصاالتالالسلكية.يقومالقسمبدورحيويبرفدالسوقالمحليوالعربيبمهندسين،االتصاالت

كفاءاتعلميةعاليةالمستوى.ويذ

كونتصاالت.تتمالقسمبرنامجهندسيمتطوريركزعلىالمواضيعالنظريةوالعمليةلهندسةاإلبرنامجالبكالوريوس:يقد

تصاالتومتخصصةفيهندسةاإلمساقاتمتقدمةساعةمعتمدةتغطياساسياتالهندسةالكهربائيةوكذلك167الدراسيةمنالخطة

اإل واإلمثل والرقمية وتصاالتالتماثلية البياناتوشبكاتالكمبيوترتصاالتالالسلكية المكيروويفوالهوائياتوتراسل هندسة

ةوغيرها.شارةالرقميوتحليلاإل

العمليةفيافضلالشركاتالمحليةوالعربيةفيمجاليتمّي زالقسمببرنامجالتدريبالميدانيالذييعطيالطالبالخبرة

الكام6بواقع،تصاالتهندسةاإل المتواصلةأللوالمراقبةاشهورمتواصلةمنالدوام ،كاديمية ساعات9يستحقالطالبعليها

ردنوالخارج.دةالخريجينللحصولعلىفرصوظيفيةفياألالبرنامجبمساعوقدساهمهذا،معتمدة

يواكبالقسمعلىتحديثخططهالدراسيةباستمراروذلكتحديثخطةالقسملتواكبالتطوراتالمتالحقةلرفعالمستوى

كسابهالمهاراتالالزمةفيتكنولوجياالمعلومات.إعلميللخريجوال

ويمنحالخريجشهادةالماجستير2004تصاالتالالسلكيةعامبرنامجالماجستيرفيتخصصاإليءنشأبرنامجالماجستير:

تصاالتةومتطورةفياإليدرسالطالبمنخاللهمساقاتمتخصص،تصاالتالالسلكيةفيمساريالرسالةوالشاملفيهندسةاإل

التيسيكونبمقدورهامواكبةالتطوراتالسريعةفيةرالمؤهللكوادمناافريًداالالسلكية.لذافانبرنامجالماجستيرسيخرجنوًع

كاديمي.هذاالمجالالحيويةفيالمجالينالعمليواأل



Communications.dept@yu.edu.jo

 4539فرعي   0096227211111  تفاه

 

 

 

  

mailto:Communications.dept@yu.edu.jo
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 االتصاالت هندسة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

(ساعة167هو)هندسةاإلتصاالتيكونالحداالدنىلعددالساعاتالمعتمدةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيتخصص

 موزعةعلىالنحوالتالي:

 االخـتيارية االجــبارية عدد الساعات المتطــلبات

271215متطلباتجامعـة

-2727متطلباتكلــية

1131049متطلباتقسمالتخصص

167المجمــوع

 

 المتطلب
مجموع الساعات 

 المعتمدة

النسبة المئوية من مجموع 

 ساعات الخطة الدراسية

 متطلبات الجامعة
%7.18 12 إجباري

 %158.98 اختياري

 متطلبات الكلية
 %2716.16 إجباري

-- اختياري

 متطلبات التخصص
 %10462.27 إجباري

 %95.38 اختياري

%167100 المجموع الكلي



 ساعة معتمدة(: 27متطلبات الجامعة ) :أواًل

 ساعة معتمدة(: 12متطلبات إجبارية ) -أ

 اســــم المســــاق المساق رقم رمــز المسـاق
 عــدد السـاعـات

 المعتمدة عملي نظري

MILT* 100 3-3علــومعسكريــة

AL101 3-13ـيةعـربـلغـــة

EL101 3-3مهاراتاللغـةاإلنجليزية

PS102 3-3التربيةالوطنية



والتدخلنتائجـه،ويحسبضمنالساعاتالمعتمدةالمقـررةللتخرجوتعطىنتـائجهـذاالمسـاقعلىأساسالنجاحوالرسـوب*

الملكيةومدرسةالمرشحينوالمعاهدالمعادلـةلهافييةالعسكريةويعفىمندراستهخريجوالكل،فيحسابالمعـدلالتراكمي

وفيهذهالحالةتدخل،(مساقابديال376األردنويجـوزللطلبةغيراألردنيينأنيدرسـوامساق)تاريخاالردنالحديثتخ

 عالمةهذاالمساقفيحسابالمعدلالتراكميللطالب.
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معتمدة(: ساعات 15متطلبات اختيارية ) -ب

-(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:15يخصصلها)

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3وحضارةاإلسالمفكر 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنوالفندقيةالثقافةالسياحية

11. Hum111 3تاريخالقدس

12. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3والمجتمعتكنولوجياالمعلومات 

3.Sci 103 3بدنيةللجميعقةالالليا 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 



التقدملإلمتحان2009/2010منبدايةالفصلاألولايتوجبعلىكافةالطلبةالمستجدينإعتباًر،أمامايتعلقبإمتحاناتالمستوى

االنجاحفيأيمنهذهاإلمتحاناتمساقاإستدراكًييةواللغةاإلنجليزيةوالحاسوبعلىأنيسجلالطالبالذييخفقفيفياللغةالعرب

وهذهالمساقاتهي:،(خارجخطتهالدراسية099)

-099 EL)مهاراتلغةإنجليزية)إستدراكي.

-099 AL(1لغةعربية)إستدراكي().

-099 COMPب)إستدراكي(مهاراتحاسو.

 

 

 

 

 

  

 رموز المساقات في األقسام األكاديمية لكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

ELEهندسةاإللكترونيات 

CMEهندسةاالتصاالت 

CPEهندسةالحاسبات 

EPEهندسةالقوىالكهربائية 

BMEالنظموالمعلوماتيةالطبيةالحيويةهندسة 

CEالهندسةالمدنية 

IEلصناعيةالهندسةا 

AEهندسةالعمارة 
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 ساعة معتمدة(:   27: متطلبات كلية إجبارية )اثانًي

 اسم المساق رقم المساق المساق رمز
 عــدد السـاعـات

 السـابق المتطلب
 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 )لطلبةالهندسة(معادالتتفاضليةعادية MATH 102 

CPE 150 4 - 3 مقدمةالىالبرمجة - 

CPE 150L 0 3 - مختبرمقدمةالىالبرمجة - 

BME 152 2-2الهندسةمقدمةفي- 

 * يمكن الجمع

 

 ساعة معتمدة( 113ا: متطلبات قسم هندسة اإلتصاالت )ثالًث

 معتمدة(.ساعة  104رية   )متطلبات قسم إجبا -أ

ساعات معتمدة(. 9متطلبات قسم اختيارية  )  -ب

 : وعلى النحو التاليمعتمدة  ة( ساع104اإلجبارية ) متطلبات القسم

 رمز

 المساق

 رقم

 المساق
 المساق اسم

 عدد الساعات
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري

ELE205 3-3مهاراتاالتصالBME 152

CME216 3-3طرقالتحليلالهندسيMATH 205 

MATH241 3-3الجبرالخطيMATH 101 

EPE220 3-13دوائركهربائية
+ PHYS 102 

MATH 205 

EPE222 3-23كهربائيةدوائرEPE 220 

EPE223 31-مختبردوائركهربائيةEPE 222 

CPE230 3-3المنطقالرقميEPE 220 

CPE231 31-مختبرالمنطقالرقميCPE 230 

ELE250 3-13 الكترونياتEPE 220 

ELE251 31-1مختبرالكترونياتELE 250 

CPE310 3-3العدديةفيالهندسةالتحليالت
MATH 205 

+  CPE 150 

CME3123-3اإلشاراتوالنظمEPE 220 

CME314
فيالعملياتالعشوائيةواالحتماالت

الهندسة
3-3CME 312 

EPE320 3-3أنظمةالتحكماآلليEPE 222أوELE 220

CME342 3-3الكهرومغناطيسيةالهندسيةCME 216 

CPE344
المتحكماتوتصميمنظمالمعالجات

الدقيقة
3-3CPE 230 

CPE345
مختبرتصميمنظمالمعالجات

والمتحكماتالدقيقة
-31CPE 344 

ELE3503-23الكترونياتELE 250 

ELE35131-2مختبرالكترونيات
ELE 350+

ELE 251 

IE432 3-3االقتصادالهندسيMATH 205 
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 رمز

 المساق

 رقم

 المساق
 المساق اسم

 عدد الساعات
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري

CME442 
المجاالتاألمواجو

الكهرومغناطيسية
3-3CME 342 

CME4463-3ةاألنظمةالمايكرويCME 442 

CME4503-3ةالتماثلياالتصاالتCME 314 

CME451 31-التماثليةاالتصاالتمختبرCME 450 

CME452 3-3االتصاالتالرقميةCME 450 

CME453 31-االتصاالتالرقميةمختبرCME 452 

CME454 3-3معالجةاإلشارةالرقميةCME 312 

CME455 31-معالجةاإلشارةالرقميةمختبرCME 454 

CME4603-3اتصاالتاألليافالضوئية
CME 442 

+  CME 452 

CME461 31-اتصاالتاألليافالضوئيةمختبرCME 460 

CME462 3-3تراسلالبيانات
CME 452 

 CME 456 أو

CME4981--  1 مشروعالتخرج

ساعةمعتمدة120دراسة

بنجاح

+ ELE 205 

CME500التدريبالميداني

 اربعة

شهور

 متتالية

66 
ساعةمعتمدة120دراسة

 بنجاح

CME5483-3الهوائياتوانتشاراألمواجCME 442 

CME549 31-والميكرويف الهوائياتمختبر
CME 446 

+  CME 548* 

CPE562 3-3شبكاتالحاسباتCME 462 

CME5683-3أنظمةاالتصاالتالمتحركة
CME 452 أو

CME 456 

CME5703-3شبكاتاالتصاالتالالسلكية
CME 452 أو

CME 456 

ELE575 3-3الكترونياتاالتصاالتELE 350 

CME576 3-3 أنظمةاالتصاالتالمتقدمةCME 452 

CME5983--2 مشروعالتخرجCME 498 

* يمكن الجمع

 

 لطالب من المساقات التالية:( ساعات معتمدة يختارها ا9االختيارية )القسم متطلبات 

 رمـز

 المساق

 رقم

 المساق
 المســاق اسم

 المتطلب عـدد السـاعـات

 معتمدة عملي نظري السابق

EPE354 3-3اآلالتالكهربائية
EPE 222 أو

ELE 220

ELE4503-3االلكترونياتالرقميةELE 250 

CPE542 3-3مبادئالنظمالمضمنةCPE 344 

CME552 3-3االتصاالتالرقميةالمتقدمةCME 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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 هندسـة اإلتصاالتمـدلـول أرقـام العشـرات فـي الخطـة الدراسـية لقسـم 

التدريبالميداني (0)

االحتماالتوالعملياتالعشوائية،اإلشاراتوالنظم،طرقالتحليلالهندسي (1)

ألمواجالهوائياتوانتشارا،األنظمةالميكروية،الكهرومغناطيسية (4)

النقلفيأنظمةاالتصاالت،نظريةالمعلومات،االتصاالتالتماثليةوالرقمية،أنظمةاالتصاالت،معالجةاإلشارة (5)

تراسلالبيانات،أنظمةاالتصاالتالمتحركة،اتصاالتاألليافالضوئية (6)

دارأنظمةاالتصاالتالمتقدمةوأنظمةالرا،شبكاتاالتصاالتالالسلكية (7)

مواضيعمختارة،مشروعالتخرج (9)
 

 

             المساقات التي يطرحها القسم لألقسام األخرى:

 رمـز

 المساق

 رقم

 المساق
 المســاق اسم

 المتطلب عـدد السـاعـات

 معتمدة عملي نظري السابق

CME456 3-3أنظمةاالتصاالتCME 312 

CME457 3-3مختبرأنظمةاالتصاالتCME 456 




 المكافئة:المساقات 

 2016الخطة الدراسية  2013الخطة الدراسية 

 رمز

 المساق

 رقم

 المساق

 اسم

 المساق

 الساعات

 المعتمدة

 رمز

 المساق

 رقم

 المساق

 اسم

 المساق

 الساعات

 المعتمدة

3طرقالتحليلالهندسي 3CME216طرقالتحليلالهندسي 216هت

3اإلشاراتوالنظم3CME312ظماإلشاراتوالنب312 هت

أ314 هت
االحتماالتوالعمليات

العشوائيةفيالهندسة
3CME314

االحتماالتوالعمليات

العشوائيةفيالهندسة
3

342 هت
الكهرومغناطيسية

الهندسية
3CME342

الكهرومغناطيسية

الهندسية
3

442 هت
المجاالتاألمواجو

الكهرومغناطيسية
3CME442

األمواجوالمجاالت

الكهرومغناطيسية
3

3األنظمةالمايكروية3CME446األنظمةالمايكروية446 هت

3االتصاالتالتماثلية3CME450االتصاالتالتماثليةأ450 هت

451 هت
مختبراالتصاالت

التماثلية
1CME451

مختبراالتصاالت

التماثلية
1

3االتصاالتالرقمية3CME452الرقميةاالتصاالت452 هت

453 هت
مختبراالتصاالت

الرقمية
1CME453

مختبراالتصاالت

الرقمية
1

3CME454معالجةاإلشارةالرقمية454 هت
معالجةاإلشارة

الرقمية
3

455 هت
مختبرمعالجةاإلشارة

الرقمية
1CME455

مختبرمعالجةاإلشارة

الرقمية
1

3أنظمةاالتصاالت3CME456التاالتصاأنظمة456 هت

3CME457مختبرأنظمةاالتصاالت457 هت
مختبرأنظمة

االتصاالت
3

أ460 هت
اتصاالتاأللياف

الضوئية
3CME460

اتصاالتاأللياف

الضوئية
3

461 هت
مختبراتصاالتاأللياف

الضوئية
1CME461

مختبراتصاالت

األليافالضوئية
1

3تراسلالبيانات3CME462تراسلالبيانات462 هت

-- - -3دورةتدريبيةمتخصصة 496هت

1 1 مشروعالتخرج1CME498 1 مشروعالتخرجج498 هت

 3التدريبالميدانيأ500 هت
CME 5006التدريبالميداني 

 6التدريبالميدانيب500 هت
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 2016الخطة الدراسية  2013الخطة الدراسية 

 رمز

 المساق

 رقم

 المساق

 اسم

 المساق

 الساعات

 المعتمدة

 رمز

 المساق

 رقم

 المساق

 اسم

 المساق

 الساعات

 المعتمدة

أ548 هت
الهوائياتوانتشار

األمواج
3CME548

الهوائياتوانتشار

األمواج
3

549 هت
 مختبرالهوائيات

والميكرويف
1CME549

 مختبرالهوائيات

والميكرويف
1

أ568 هت
أنظمةاالتصاالت

المتحركة
3CME568

أنظمةاالتصاالت

المتحركة
3

570 هت
شبكاتاالتصاالت

الالسلكية
3CME570

شبكاتاالتصاالت

الالسلكية
3

576 هت
أنظمةاالتصاالت

 المتقدمة
3CME576

أنظمةاالتصاالت

 المتقدمة
3

23 مشروعالتخرج23CME598 مشروعالتخرجج598 هت

552 هت
االتصاالتالرقمية

المتقدمة
3CME552

االتصاالتالرقمية

المتقدمة
3

556 هت
النقلفيأنظمة

االتصاالت
3CME556

النقلفيأنظمة

تصاالتاال
3

3 نظريةالمعلومات3CME558 نظريةالمعلومات558 هت

3أنظمةالرادار3CME578أنظمةالرادار578 هت

3مواضيعمختارة3CME596مواضيعمختارة596 هت



 

تصاالتأعضاء هيئة التدريس في قسم هندسة اإل  

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 as.shorman@yu.edu.joدكتوراهأستاذصالحموسىليماناحمدس

 Al-Ajlouni@yu.edu.joدكتوراهأستاذ احمدفخريمحمدالعجلوني

 ashamali@yu.edu.joدكتوراهأستاذ احمدمحمودعليالشمالي

 bharb@yu.edu.joدكتوراهأستاذ بساماحمديوسفحرب

 kmgharai@yu.edu.joراهدكتوأستاذ خالدمحمدعبدالرحمنغرايبه

 mohbat@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمدحسينمفلحالبطاينة

 haythem@yu.edu.joدكتوراهأستاذ هيثمأحمدمحمدبنيسالمة

 rami.h@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك راميدميثانابديويحلوش

 Hejazi@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك زهيرمحمدعبداهللحجاز

 asem@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عاصمشحادهبشيرالزعبي

 aeyadeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك علياحمدحسناعيده

 mohamads@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدشامخحمدالعقله

 mohamadfa@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدفايزفالحالبطاينه

 asma.qudah@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد لقضاهمدعليااسماءاح

 aabubaker@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد امجدكماليوسفابوبكر

 eyad.zuraiqi@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد ايادطاللمحمدالزريقي

 hazim.s@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد حازممحمدعليالشخاتره

 hasan.aldiabat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد ياباتجابرالذحسنعلي

 hamzehjaradat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد حمزهمحمودمصطفىجرادات

 k.hayajneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد هياجنهخالدفاروقمحمد

 sharief@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد شريفنصرشريفعبدالرازق

 alrwashd@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد محمدروحيمحمدالرواشده
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 الكهربائية القوى هندسة قسم

فيتزويداهاًمااألكاديميةفيكليةالحجاويللهندسةالتكنولوجية.يلعبالقسمدوًرقسمهندسةالقوىالكهربائيةأحداألقسام

بكالوريوسيركزعلىاءفيمجالهندسةالقوىالكهربائية.يطرحالقسمبرنامجالسوقاألردنيوالمناطقالمجاورةبخريجينأكّف

الجانبينالنظريوالعمليفيهندسةالقوىالكهربائية.فيالجانبالمقابليعنىالقسمبالتركيزالكبيرعلىالمهاراتفيالجوانب

الفيزياءواآلالتالكهربائيةواألساسيةل كترونياتالقوىوتحليلأنظمةالقوىوحمايةأنظمةالقوىإللرياضياتالهندسيةوعلوم

 ساعة.167وهندسةالضغطالعالي.عددالساعاتالمعتمدةالالزمةللتخرج

ربائيةالعاملينفيشركاتالقوىبدأالقسمبطرحبرنامجماجستيرمتقدمفيهندسةالقوىالكهربائيةلمهندسيالقوىالكه

كلخاصبطرحبرنامجتدريبيلتزويدالطالباقةاألخرىفياألردن.تتميزالكليةبشكلعاموالقسمبشالكهربائيةوقطاعاتالط

،جيننذلكيعززفرصتوظيفالخريإبخبرهميدانيةفيشركاترائدةفيمجالالقوىالكهربائيةسواءفياألردنأوفيالخارج.

ومنالجديربالذكرإنفترةالتدريبالالزمة،ءهيئةالتدريسمعالصناعةباإلضافةإلىذلكفانالبرنامجيقويالعالقةألعضا

لتخرجالطالبستةشهوربمايعادلتسعساعاتمعتمدة.يشرفعلىبرنامجالتدريبأعضاءهيئةالتدريسللتأكدمناكتساب

 قاتبحثيةألعضاءهيئةالتدريسمعالصناعة.المطلوبة.إنذلكيعززمنفرصالعملللخريجينوبناءعالالطلبةللمهاراتالعملية



Electric.dept@yu.edu.jo 

4239فرعي    0096227211111  تفاه





 

mailto:%20Electric.dept@yu.edu.jo
mailto:%20Electric.dept@yu.edu.jo
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 يةربائالكه القوى هندسة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

(ساعة167هو)هندسةالقوىالكهربائيةدنىلعددالساعاتالمعتمدةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيتخصصأليكونالحدا

 موزعةعلىالنحوالتالي:

 االخـتيارية االجــبارية الساعاتعدد  المتطــلبات

271215متطلباتجامعـة

-2727متطلباتكلــية

1131049خصصمتطلباتقسمالت

167المجمــوع

 

 المتطلب
مجموع الساعات 

 المعتمدة

النسبة المئوية من مجموع 

 ساعات الخطة الدراسية

متطلباتالجامعة
%7.18 12إجباري

 %158.98اختياري

 متطلباتالكلية
 %2716.16 إجباري

--اختياري

 متطلباتالتخصص
 %10462.27إجباري

 %95.38اختياري

 %100 167المجموعالكلي



 ساعة معتمدة(: 27متطلبات الجامعة ): أوال

 ساعة معتمدة(: 12متطلبات إجبارية ) -أ

 المســــاقاســــم  المساق رقم رمــز المسـاق
 عــدد السـاعـات

 المعتمدة عملي نظري

MILT* 100 3-3علــومعسكريــة

AL101 3-13لغـــةعـربــية

EL101 3-3مهاراتاللغـةاإلنجليزية

PS102 3-3التربيةالوطنية



والتدخلنتائجـه،المسـاقعلىأساسالنجاحوالرسـوبويحسبضمنالساعاتالمعتمدةالمقـررةللتخرجوتعطىنتـائجهـذا*

ةومدرسةالمرشحينوالمعاهدالمعادلـةلهافيويعفىمندراستهخريجوالكليةالعسكريةالملكي،فيحسابالمعـدلالتراكمي

وفيهذهالحالةتدخل،(مساقابديال376ألردنويجـوزللطلبةغيراألردنيينأنيدرسـوامساق)تاريخاالردنالحديثتخا

 عالمةهذاالمساقفيحسابالمعدلالتراكميللطالب.
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ساعات معتمدة(: 15متطلبات اختيارية ) -ب

-عاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:(سا15)يخصصلها

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3لسلوكالفنوا 

5.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11. Hum111 3قدسخالتاري

12. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3الرشيدةوالنزاهةالحاكمية

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 



التقدملإلمتحان2009/2010يتوجبعلىكافةالطلبةالمستجدينإعتباًرامنبدايةالفصلاألول،أمامايتعلقبإمتحاناتالمستوى

يةوالحاسوبعلىأنيسجلالطالبالذييخفقفيالنجاحفيأيمنهذهاإلمتحاناتمساقاإستدراكًيافياللغةالعربيةواللغةاإلنجليز

وهذهالمساقاتهي:،طتهالدراسية(خارجخ099)

-099 EL)مهاراتلغةإنجليزية)إستدراكي.

-099 AL(1لغةعربية)إستدراكي().

-099 COMP)مهاراتحاسوب)إستدراكي.
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 ساعة معتمدة(:   27ثانًيا: متطلبات كلية إجبارية )

 اسم المساق رقم المساق المساق رمز
 السـاعـاتعــدد 

 السـابق المتطلب
 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 طلبةالهندسة(معادالتتفاضليةعادية)ل MATH 102 

CPE 150 4 - 3 مقدمةالىالبرمجة - 

CPE 150L 0 3 - مقدمةالىالبرمجةمختبر - 

BME 152 2-2مقدمةفيالهندسة- 

 * يمكن الجمع

 

 رموز المساقات في األقسام األكاديمية لكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

ELEهندسةاإللكترونيات 

CMEهندسةاالتصاالت 

CPEهندسةالحاسبات 

EPEهندسةالقوىالكهربائية 

BMEالنظموالمعلوماتيةالطبيةالحيويةهندسة 

CEالهندسةالمدنية 

IEالهندسةالصناعية 

AEهندسةالعمارة 

 

 ساعة معتمدة( 113ا: متطلبات قسم هندسة القوى الكهربائية )ثالًث

 ساعة معتمدة(. 104)متطلبات قسم إجبارية   -أ

ساعات معتمدة(. 9متطلبات قسم اختيارية  ) -ب 

 : وعلى النحو التاليمعتمدة  ة( ساع104اإلجبارية ) متطلبات القسم

 رمز

 المساق

 رقم

 المساق
 المساق اسم

 عدد الساعات
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري
CE 200 2 6 - الرسمالهندسي PHYS 101 

IE 205 62-لالهندسيةشاغالمPHYS 102 

ELE 2053 - 3 مهاراتاإلتصالBME 152

CE 206 3 - 3 ميكانيكاهندسية PHYS 101

CME 2163-3 طرقالتحليلالهندسيMATH 205

EPE220 3-13دوائركهربائية
PHYS 102 

+MATH 205

EPE2223-23دوائركهربائيةEPE 220

EPE22331-دوائركهربائيةرمختبEPE 222

CPE 2303-3الرقميالمنطقEPE 220

CPE 23131-المنطقالرقميختبرمCPE 230

EPE240 2-2موادهندسيةPHYS 102

CE 2833-3الديناميكيةالحراريةوانتقالالحرارة
PHYS 101

+MATH 102
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 رمز

 المساق

 رقم

 المساق
 المساق اسم

 عدد الساعات
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري
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 3423-3ةالهندسيكهرومغناطيسيةالCME 216

CPE344
المعالجاتوالمتحكماتتصميمنظم

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

EPE3603-13تحليلأنظمةالقوىEPE 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

EPE 4981 - 1 1مشروعالتخرج 
ساعة120دراسة

بنجاح

+ELE 205 

EPE500التدريبالميداني 
شهور اربعة

 متتالية
66 

ساعة120دراسة

 بنجاح

EPE5563-3أنظمةالقيادةالكهربائية
EPE 352 

+EPE 452 
+EPE 320

EPE5603-3أنظمةالتوزيعالكهربائيةEPE 360

EPE5683- 3أنظمةالقوىجودة EPE 460

EPE5803-3محطاتالتوليدومصادرالطاقةالمتجددةEPE 452

EPE5983-23 مشروعالتخرجEPE 498
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 قات التالية:            ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المسا9االختيارية )القسم متطلبات 

 رمـز

 المساق
 رقم

 المساق
 المســاق اسم

 عـدد السـاعـات
 السابق المتطلب

 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- 3نظمةالقوىلرقميةألالحمايةا 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

 

 مـدلـول أرقـام العشـرات فـي الخطـة الدراسـية لقسـم هندسـة القوى الكهربائية

 التدريبالميداني/الميكانيكاالهندسية/الرسمالهندسي/المشاغلالهندسية. (0)

 لي.نظمةالتحكماآلأالدوائرالكهربائية/ (2)

 هندسية/مختبرقياسات.مواد (4)

ظمةأناآلآلتتتيارمتغير/تصميمآلالقوى/اآللكترونياتالقوى/مختبرالكترونياتإتتيارمستمر/محوالتواآل (5)

 القيادة.

 نظمةالقوى.أتحليل/وقاية/استقرارية/جودة (6)

 هندسةالضغطالعالي. (7)

 محطاتالتوليدومصادرالطاقة. (8)

 مواضيعمختارةفيهندسةالقوىالكهربائية.،لنهائيمشروعاالتخرجاالبتدائيوا (9)

 

 

 ةالتكنولوجي ةلالقسام األخرى بكليه الحجاوي للهندس ةالقوى الكهربائيالمساقات التي يطرحها قسم هندسه 

 رمز

 المساق

 رقم

 المساق
 المساق اسم

 عدد الساعات
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري
EPE 225 1 3 - التيارالثابتمختبردوائر EPE 220 

EPE 354 3-3االالتالكهربائيه
EPE 222 

 ELE 220أو
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 ةفي قسم هندسه القوى الكهربائي ةول المساقات المتكافئدج

 ةهندسه القوى الكهربائي القسم ةالتكنولوجي ةالحجاوي للهندس ةالكلي

 ت
رمز 

 المساق

رقم 

 المساق
 س اسم المساق

رمز 

 المكافيء

رقم 

 المكافيء
 س اسم المكافيء

1EPE220 3(1دوائركهربائية) 220هق13دوائركهربائية

2EPE 2223(2)دوائركهربائية222 هق23دوائركهربائية

3EPE2231دوائركهربائيةمختبر223 هق1دوائركهربائيةمختبر

4EPE 225 1التيارالثابتدوائرمختبر 225هق1التيارالثابتدوائرمختبر

5EPE 240 2موادهندسية 240 هق2موادهندسية

6EPE3203أنظمةالتحكماآللي320 هق3كماآلليالتحأنظمة

7EPE3211أنظمةالتحكماآلليختبرم321 هق1أنظمةالتحكماآلليختبرم

8EPE 350 
تيارالتآالمحوالتوال

مستمرال
 350أ هق3

تيارالتآالمحوالتوال

مستمرال
3

9EPE 3523(1)الكترونياتالقوى352 هق13الكترونياتالقوى

10EPE 3531(1)الكترونياتالقوىختبرم353 هق11الكترونياتالقوىختبرم

11EPE 3543الكهربائيهاالالت354هق3االالتالكهربائيه

12EPE3603(1)تحليلأنظمةالقوى360 هق13تحليلأنظمةالقوى

13EPE441 1اتوقياسأجهزةختبرم 441 هق1أجهزةوقياساتختبرم

14EPE4523متغيرالتيارالآالت452أ هق3متغيرالتيارالآالت

15EPE 4533اآلالتالكهربائيةختبرم453 هق3اآلالتالكهربائيةختبرم

16EPE4603(2)تحليلأنظمةالقوى 460أ هق23تحليلأنظمةالقوى

17EPE 461
الحاسوبتطبيقاتختبرم

القوىفيأنظمة
461 هق1

الحاسوبفيتطبيقاتختبرم

أنظمةالقوى
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 هق3ىالقوأنظمةجودة

29EPE580
محطاتالتوليدومصادر

المتجددةالطاقة
580 هق3

محطاتالتوليدمصادر

الطاقةالمتجددة
3

31EPE 5963مواضيعمختارة596 هق3مواضيعمختارة

32EPE59823 مشروعالتخرج598 هق23 مشروعالتخرج
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 دسة القوى الكهربائيةدريس في قسم هنأعضاء هيئة الت

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 abder@yu.edu.joدكتوراهأستاذمحمدحسنعيادهالزعبي

 ma@yu.edu.joدكتوراهأستاذ موفقارشيدحامدالعموش

 anagrehy@yu.edu.joدكتوراهأستاذ ياسرنواففنديعناقره

 ialtawil@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك براهيمالطويلابراهيماحمدا

 ala.hussein@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عالءرائفتوفيقالسعيد

 ALifarhan@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عليفرحانمحسنبنيسلمان

 mohammadh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدعوضحسينالمومني

 akoran@yu.edu.joدكتوراهمساعدأستاذ هللالقرعانمدعبدااحمدمح

 a.radaideh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد اشرفغصابمحمدردايده

 aymanqran@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد ايمنعطيهابديويالقرعان

 h.almasri@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد حسينمحمدخلفالمصري

 athamneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد عثامنهمحمديعبداهللعبدالغن

 lina.hmoud@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد ليناعدنانعبداهللالحمود

 asma.s@yu.edu.joماجستيرمدرس اسماءسليمانمحمدحاتمي

 mahaz@yu.edu.joماجستيرمدرس مهااسماعيلخليلزقوت

 noha@yu.edu.joماجستيرمدرس دهنهىمحمودمصلحرداي
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 لكترونياتاإل هندسة قسم

ومن،لتجسيرالفجوةبينمخرجاتالتعليمفيمجاالتهندسةاإللكترونياتوربطهامعاحتياجاتالسوقومتطلباتالعصر

تعليمالعاليتأتيالحاجةإلىأجلالوصـولإلىصيغةحديثةللتعليمالهندسيتستشرفالتكنولوجياالحديثةوتوجههاخدمةألهدافال

اإللكترونياتفيكليةالحجاويللهندسةالتكنولوجيةوجودبرنامجبكالوريوسيقومعلىصياغةخطةدراسيةنوعيةفيمجالهندسة

منجزات.هذاموكُتمّكنالطلبةالملتحقينفيهذاالبرنامجمنمواكبةالتكنولوجياواإلستفادةمنهاواستطالعأهمالفيجامعةالير

،1993يمجاالت.أنشىءالقسمعامالبرنامجيساهمفيإيجادقاعدةمنأصحابالكفاءاتالهندسيةلتطويروابتكارحلولهندسيةف

 يهندسةاإللكترونيات.ويمنحالقسمدرجةالبكالوريوسف

ةوالمحلية.يقومأعضاءهيئةالتدريسوقدشاركأعضاءهيئةالتدريسفيالقسمفيالعديدمنالمؤتمراتالعلميةالدولي

والتطبيقات،ومعالجةاإلشاراتالرقمية،المجّساتاإللكترونية،لاإللكترونياتالدقيقةبتنفيذأبحاثعلميةفيمجاالتمختلفةمث

 .طبيةواإللكترونياتالضوئيةوالدقيقةال





Eedepartment@yu.edu.jo

4339فرعي    0096227211111  هاتف



file://///172.28.11.10/../../Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Microsoft/Word/Eedepartment@yu.edu.jo
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 لكترونياتاإل هندسة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

ساعة(167)هولكترونياتهندسةاإلتخصصفيالبكالوريوسدرجةىعلللحصولالمعتمدةالساعاتلعدداألدنىالحديكون

:التاليالنحوعلىموزعة

 االخـتيارية االجــبارية عدد الساعات المتطــلبات

271215متطلباتجامعـة

-2727متطلباتكلــية

1131049التخصصمتطلباتقسم

167المجمــوع

 

 المتطلب
مجموع الساعات 

 تمدةالمع

النسبة المئوية من مجموع 

 ساعات الخطة الدراسية

متطلباتالجامعة
%7.18 12إجباري

 %158.98اختياري

 متطلباتالكلية
 %2716.16 إجباري

--اختياري

 متطلباتالتخصص
 %10462.27إجباري

 %95.38اختياري

%167100المجموعالكلي


 

 عة معتمدة(:سا 27متطلبات الجامعة ): أوال

 ساعة معتمدة(: 12متطلبات إجبارية ) -أ

 اســــم المســــاق المساق رقم رمــز المسـاق
 عــدد السـاعـات

 المعتمدة عملي نظري

MILT* 100 3-3علــومعسكريــة

AL101 3-13لغـــةعـربــية

EL101 3-3مهاراتاللغـةاإلنجليزية

PS102 3-3طنيةالتربيةالو



والتدخلنتائجـه،ويحسبضمنالساعاتالمعتمدةالمقـررةللتخرجوتعطىنتـائجهـذاالمسـاقعلىأساسالنجاحوالرسـوب*

ويعفىمندراستهخريجوالكليةالعسكريةالملكيةومدرسةالمرشحينوالمعاهدالمعادلـةلهافي،فيحسابالمعـدلالتراكمي

وفيهذهالحالةتدخل،(مساقابديال376للطلبةغيراألردنيينأنيدرسـوامساق)تاريخاالردنالحديثتخاألردنويجـوز

 لمساقفيحسابالمعدلالتراكميللطالب.عالمةهذاا
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ساعات معتمدة(: 15متطلبات اختيارية ) -ب

-لعلميةالتالية:(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوا15يخصصلها)

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3اإلعالميةالثقافة 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum 108 3التفكيرمهارات 

9.Hum109 3النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11. Hum111 3تاريخالقدس

12. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 106 3ةالمجتمعوتنميدارةاإل 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 



التقدملإلمتحان2009/2010يتوجبعلىكافةالطلبةالمستجدينإعتباًرامنبدايةالفصلاألول،أمامايتعلقبإمتحاناتالمستوى

اإستدراكًيانهذهاإلمتحاناتمساًقفياللغةالعربيةواللغةاإلنجليزيةوالحاسوبعلىأنيسجلالطالبالذييخفقفيالنجاحفيأيم

:وهذهالمساقاتهي،(خارجخطتهالدراسية099)

-099 EL)مهاراتلغةإنجليزية)إستدراكي.

-099 AL(1لغةعربية)إستدراكي().

-099 COMP)مهاراتحاسوب)إستدراكي.
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 ساعة معتمدة(:   27ثانًيا: متطلبات كلية إجبارية )

 مساقلا رمز
رقم 

 المساق
 اسم المساق

 عــدد السـاعـات
 السـابق المتطلب

 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 2امةاءعفيزي 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 لىالبرمجةةامقدم - 

CPE 150L 0 3 - مختبرمقدمةالىالبرمجة - 

BME 152 2-2مقدمةفيالهندسة- 

 * يمكن الجمع

 

 

 رموز المساقات في األقسام األكاديمية لكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

ELEهندسةاإللكترونيات 

CMEهندسةاالتصاالت 

CPEهندسةالحاسبات 

EPEهندسةالقوىالكهربائية 

BMEالحيويةهندسةالنظموالمعلوماتيةالطبية 

CEالهندسةالمدنية 

IEالهندسةالصناعية 

AEهندسةالعمارة 

 

 ساعة معتمدة( 113ا: متطلبات قسم هندسة االلكترونيات )ثالًث

 ساعة معتمدة(. 104متطلبات قسم إجبارية   ) -أ

ساعات معتمدة(. 9)متطلبات قسم اختيارية  -ب 

 :وعلى النحو التاليمعتمدة  ة( ساع104اإلجبارية ) متطلبات القسم-أ

 رمز

 المساق
 المساق اسم المساق رقم

 عددالساعات
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري

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 
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 رمز

 المساق
 المساق اسم المساق رقم

 عددالساعات
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري

CME 312 3 - 3 والنظماإلشارات EPE 220 

CME 314 
فيالعشوائيةوالعملياتاالحتماالت

 الهندسة
3 - 3 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 
والمتحكماتالمعالجاتنظمتصميم

 الدقيقة
3 - 3 CPE 230 

CPE 345 
المعالجاتنظمتصميممختبر

 الدقيقةوالمتحكمات
- 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 - نيااللكترووالتصنيعالتصميممختبر 
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 

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 
االلكترونيةالصيانةمختبر

 وبحاسوال
- 3 1 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 
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:            التالية المساقات من الطالب يختارها معتمدة ساعات( 9) االختيارية القسم متطلبات –ب   

 رمـز

 المساق

 رقم

 المساق
 المســاق اسم

 السـاعـات عـدد
 السابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري

ELE 442 3 - 3 المايكرويهالموصالتاشباهعناصر ELE 340 

ELE 446 3 - 3 الدقيقةااللكتروميكانيكيهاالنظمه ELE 340 

ELE 448 
النطاقذاتالمتكاملةالدوائرتصميمفيمقدمه

 الواسع
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
 

 ترونيات لألقسام األخرى بكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجيةها قسم هندسه االلكالمساقات التي يطرح

 رمـز

 المساق

 رقم

 المساق

 اسم

 المســاق

 المتطلب السـاعـات عـدد

 معتمدة عملي نظري السابق

ELE 220 3 - 3 الدوائراإللكترونية PHYS 102 

 

 االلكترونيات هندسـة مسـلق الدراسـية الخطـة فـي العشـرات أرقـام مـدلـول

 .الميدانيالتدريب (0)

لكترونيةاإلالبصريات،لكترونيةاإلوالعناصرالمواد (4)

لكترونيةاإلالدوائر (5)

 االتصاالتأنظمة (6)

 واألتمتةلكترونيةاإلالنظم (7)

 .مختارةمواضيع،التخرجمشروع (9)

 

 لكترونياتتدريس في قسم هندسة اإلأعضاء هيئة ال

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 oahmad@yu.edu.joدكتوراهأستاذاحمدناصرعقلهالعمري

 okhreis@yu.edu.joدكتوراهأستاذ اسامهمحمودعبدالنبيخريس

 husam@yu.edu.joدكتوراهأستاذ حساماحمدمحمدحمد

 smadi98@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عدنانمحمدخيراحمدالصمادي

 a.m.k.dagamseh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك فدقامسهاحمدمحمدخل

 ikofahi@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك ادريسسليمانعلىالكوفحي

 a.ababneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عبداهللصالحمحمدعبابنه

 qzabi50@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك الحميديقاسممحمدمنصور

 zaid.bataineh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد شعلالبطاينهتيسيرمزيدمحمد

 shboon@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد شاديعبدالمجيدمحمداللبون

 yusra.obeidat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد يسرىمحمودفنديعبيدات

 tantawi@yu.edu.joماجستيرمدرس مأمونساميعبدالهاديالطنطاوي

 alsumady@yu.edu.joماجستيرمدرس محمدعقلهعبدالقادرالصمادي
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 الحيوية الطبية والمعلوماتية النظم هندسة قسم

وروبي/برنامجتمبسوالذييطرحبدعممناالتحاداأل2007تأسيسقسمهندسةالنظموالمعلوماتيةالطبيةالحيويةسنةتّم

اعدادالخطةحيويةوقدتّمظمالطبيةالحيويةوالبكالوريوسفيهندسةالمعلوماتيةالطبيةالبرنامجيالبكالوريوسفيهندسةالن

دوليضمثالثةجامعاتاوروبيةوالمؤسساتالتعليميةاالردنيةوقدراعتالخطةالدراسيةاحتياجاتالدراسيةللبرنامجينبتعاون

. ساعةمعتمدةتدرسعلىمدىخمسسنوات167منالسوقيناالقليميوالعالميوتتألفبرامجالقسم

الجديدلكليةالحجاويللهندسةالتكنولوجية.ويقعمقرقسمهندسةالنظمالمعلوماتيةالطبيةالحيويةفيالطابقالخامسللمبنى

لعلىالدواملتقديمخطواتواسعةباتجاهالتقدمومجاراةاألقساماألخرىفيكليةالهندسةومازاليسعىإلىاألفضالقسمخطاو

.جتمعهموأمتهمنهبعدتخرجهملخدمةوطنهمومالمعرفةوالعلموالخبرةاألكاديميةالالزمةلطلبتهإلكسابهممايحتاجو



medical.dept@yu.edu.jo

4551فرعي0096227211111تفاه

 

 
 

  

mailto:medical.dept@yu.edu.jo
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 الحيوية الطبية المعلوماتية هندسة في بكالوريوسلا لدرجة الدراسية الخطة

للحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيتخصص االدنىلعددالساعاتالمعتمدة هوالحيويةالطبيةالمعلوماتيةهندسةيكونالحد

(ساعةموزعةعلىالنحوالتالي:167)

 االخـتيارية االجــبارية عدد الساعات المتطــلبات

271215متطلباتجامعـة

-2727متطلباتكلــية

1131049متطلباتقسمالتخصص

167المجمــوع

 

 المتطلب
مجموع الساعات 

 المعتمدة

النسبة المئوية من مجموع 

 ساعات الخطة الدراسية

 متطلبات الجامعة
%7.18 12 إجباري

 %158.98 اختياري

 متطلبات الكلية
 %2716.16 إجباري

-- اختياري

 متطلبات التخصص
 %10462.27 إجباري

 %95.38 اختياري

%167100 المجموع الكلي



 ساعة معتمدة(: 27متطلبات الجامعة ) أواًل:

 ساعة معتمدة(: 12متطلبات إجبارية ) -أ

 اســــم المســــاق المساق رقم رمــز المسـاق
 عــدد السـاعـات

 المعتمدة عملي نظري

MILT* 100 3-3عسكريــةـومعلـ

AL101 3-13لغـــةعـربــية

EL101 3-3مهاراتاللغـةاإلنجليزية

PS102 3-3التربيةالوطنية



والتدخلنتائجـه،ويحسبضمنالساعاتالمعتمدةالمقـررةللتخرجوتعطىنتـائجهـذاالمسـاقعلىأساسالنجاحوالرسـوب*

ويعفىمندراستهخريجوالكليةالعسكريةالملكيةومدرسةالمرشحينوالمعاهدالمعادلـةلهافي،راكميفيحسابالمعـدلالت

وفيهذهالحالةتدخل،(مساقابديال376األردنويجـوزللطلبةغيراألردنيينأنيدرسـوامساق)تاريخاالردنالحديثتخ

 لمساقفيحسابالمعدلالتراكميللطالب.عالمةهذاا
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ساعات معتمدة(: 15متطلبات اختيارية ) -ب

-(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:15يخصصلها)

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3اإلعالميةالثقافة 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum 108 3التفكيرمهارات 

9.Hum109 3النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالسياحيةوالفندقيةافةالثق

11. Hum111 3تاريخالقدس

12. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3وماتوالمجتمعتكنولوجياالمعل 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 



التقدملإلمتحان2009/2010يتوجبعلىكافةالطلبةالمستجدينإعتباًرامنبدايةالفصلاألول،أمامايتعلقبإمتحاناتالمستوى

يسجلالطالبالذييخفقفيالنجاحفيأيمنهذهاإلمتحاناتمساقاإستدراكًيافياللغةالعربيةواللغةاإلنجليزيةوالحاسوبعلىأن

وهذهالمساقاتهي:،(خارجخطتهالدراسية099)

-099 EL)مهاراتلغةإنجليزية)إستدراكي.

-099 AL(إ1لغةعربية())ستدراكي.

-099 COMP)مهاراتحاسوب)إستدراكي.
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 ساعة معتمدة(:   27ثانًيا: متطلبات كلية إجبارية )

 اسم المساق رقم المساق المساق رمز
 عــدد السـاعـات

 السـابق المتطلب
 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- 

 * يمكن الجمع

 

 

 لوجيةمية لكلية الحجاوي للهندسة التكنورموز المساقات في األقسام األكادي

ELEهندسةاإللكترونيات 

CMEهندسةاالتصاالت 

CPEهندسةالحاسبات 

EPEهندسةالقوىالكهربائية 

BMEالحيويةهندسةالنظموالمعلوماتيةالطبية 

CEالهندسةالمدنية 

IEالهندسةالصناعية 

AEهندسةالعمارة 

 

 ساعة معتمدة( 113) الحيوية الطبية المعلوماتيةهندسة  صتخصمتطلبات ا: ثالًث

 ساعة معتمدة(. 104إجبارية   ) تخصصمتطلبات  -أ

ساعات معتمدة(. 9اختيارية  ) تخصصمتطلبات  -ب 

 : وعلى النحو التاليمعتمدة  ة( ساع104اإلجبارية ) تخصصمتطلبات ال

 رمز

 قالمسا

 رقم

 المساق
 المساق اسم

 عدد الساعات
 السـابق طلبالمت

 معتمدة عملي نظري

Bio 108 3 - 3 بيولوجيااإلنسان- 

BME 102 3 - 3 الباثولوجيِعْلموظائفاألعضاء 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 - مختبردوائرالتيارالثابتEPE 220 

ELE 250 3 - 3 1الكترونيات EPE 220 

ELE2511 3 - 1مختبرالكترونياتELE 250 

CME3123 - 3 اإلشاراتوالنظمEPE 220 
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 رمز

 قالمسا

 رقم

 المساق
 المساق اسم

 عدد الساعات
 السـابق طلبالمت

 معتمدة عملي نظري

BMIE3243 - 3مقدمةفيالميكانيكاوالموادالحيويةوتطبيقاتهاPHYS 101

BMIE3503 - 3برمجةتطبيقيةفيعلماألحياءالحسابيCPE 150 

BMIE 3523 - 3والكيمياءالحيويةالجزيئيةمقدمةالىالبيولوجيا
BME 102 + 

CHEM 104

CPE3523 - 3 هيكلةالبياناتCPE 150 

BME3563 - 3اإللكترونياتالطبيةالحيويةELE 250 

BME3663 - 3 الطبيةالحيويةلبرمجةوتطبيقاتهاالدوائرالقابلةلCPE 150

BME367
الدوائرالقابلةللبرمجةومعالجاتالتحكممختبر

 الدقيقة
- 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* 

BME4223 - 3 مفاهيمالتصويرالطبِيBME 390 

BMIE4303 - 3 1ةالحيوييةالمعلوماتBMIE 352 

BMIE4311 3 - الحيويةيةمختبرالمعلومات
BMIE 430

+CPE 150

BMIE4323 - 13طرقإحصائيةللمعلوماتيةالحيوية
Stat 203

+BMIE 430

BMIE4351 3 - مختبرتطبيقاتالحاسوبفيالمعلوماتيةالحيوية

BMIE 430 

+ BMIE 350 

+ BMIE 402 

BMIE4403 - 3 اإللكترونيةالصحيةالنظمBMIE 388

BMIE4523 - 3معلوماتيةالحيويةللالخوارزمياتوتطبيقاتها
CPE 352 

+ BMIE 352 

BMIE453
معلوماتيةللمختبرالخوارزمياتوتطبيقاتها

الحيوية
- 3 1BMIE 452

CPE 454 3 - 3أنظمةقواعدالبيانات BMIE 350 

BMIE4551 3 -اعدالبياناتمختبرأنظمةقوCPE 454

BME 460 3 - 3األجهزةالطبية BME 420 

BME 461 1 3 - مختبراألجهزةوالمعداتالطبية BME 460 *  

BMIE4981 - 1 1مشروعالتخرج 

ساعة120دراسة

بنجاح

+ELE 205 

BMIE500 التدريبالميداني 

اربعة

شهور

 متتالية

66 
ساعة120دراسة

 بنجاح

BMIE5303 -3 2الحيويةيةالمعلوماتBMIE 430

BMIE532 2 - 2 تصميموإدارةأنظمةالرعايةالصحية BMIE 350 

BMIE540 3 - 3الشبكاتألنظمةالرعايةالصحية BMIE 440 

BMIE542 2 - 2أمنوسالمةنظِمالمعلوماِتالصحيِة BMIE 440 

BMIE598 3 - 3 2مشروعالتخرج BMIE 498 

 * يمكن الجمع
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 المساقات التالية:         ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من9االختيارية ) تخصصالمتطلبات 

 رمـز

 المساق

 قمر

 المساق
 المســاق اسم

 عـدد السـاعـات
 السابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري

BMIE533
التنقيبعنالبياناتوتعليماآللةفيالمعلوماتية

ةالحيوي
3 - 3

BMIE 430 

+ CPE 454 

BMIE5343 - 3 ِعْلماألحياءالحسابيBMIE 430

BMIE536 3 - 3 أنظمةالحوسبةالصحيةBMIE 350 

BME 544 3 - 3 معالجةالصورِةالطبيِة BME 422 

BMIE550 3 - 3 التوثيقالطبي BMIE 532 

BMIE552 3 - 3 تحليالتعدديةمتقدمة 
CPE 352 

+ MATH 205 

BMIE554 3 - 3 نمذجةالمعلوماتيهالحيويهBMIE 430 

BMIE5563 - 23طرقإحصائيةللمعلوماتيةالحيوية BMIE 432

BMIE558 3 - 3 برمجةمتقدمةفيالمعلوماتيةالحيوية BMIE 452 

BMIE564 3 - 3 التراسلالطبيعنبعد BME 460*

BMIE5963 - 3 موضوعاتخاصة 
عةسا120دراسة

 بنجاح

 * يمكن الجمع

 

 مـدلـول أرقـام العشـرات فـي الخطـة الدراسـية لتخصص هندسـة المعلوماتية الطبية الحيوية

 .ميدانيتدريب،المريضسجالت(0)

أحياء،حسابيأحياء،اآللةوتعلمالبياناتتنقيب،صحيةرعاية،حاسوبتطبيقات،حيوياحصاء،حيويةمعلومات (2)

 .صحيةحوسبة،رياضي

 .وسالمةأمن،شيكات،إلكترونيةصحيةنظم (4)

 .متقدمةبرمجة،حيويةإحصائيات،نمذجة،عدديةتحليالت،طبيتوثيق،بياناتقواعد،خوارزميات،تطبيقيةبرمجة (5)

 .طبيتراسل (6)

 .مشاريعإدارة (7)

 .خاصةموضوعات،تخرجمشروع (8)
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 الحيوية الطبية ظمالن هندسة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

للحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيتخصص االدنىلعددالساعاتالمعتمدة هوالحيويةالطبيةالمعلوماتيةهندسةيكونالحد

(ساعةموزعةعلىالنحوالتالي:167)

 االخـتيارية االجــبارية عدد الساعات المتطــلبات

271215متطلباتجامعـة

-2727كلــيةمتطلبات

1131049متطلباتقسمالتخصص

167المجمــوع

 

 المتطلب
مجموع الساعات 

 المعتمدة

النسبة المئوية من مجموع 

 ساعات الخطة الدراسية

متطلباتالجامعة
%7.18 12إجباري

 %158.98اختياري

 متطلباتالكلية
 %2716.16 إجباري

--اختياري

 التخصصمتطلبات
 %10462.27إجباري

 %95.38اختياري

%167100المجموعالكلي



 ساعة معتمدة(: 27أواًل: متطلبات الجامعة )

 ساعة معتمدة(: 12متطلبات إجبارية ) -أ

 اســــم المســــاق المساق رقم رمــز المسـاق
 عــدد السـاعـات

 المعتمدة عملي نظري

MILT* 100 3-3عسكريــةعلــوم

AL101 3-13ـةعـربــيةــلغ

EL101 3-3مهاراتاللغـةاإلنجليزية

PS102 3-3التربيةالوطنية

والتدخلنتائجـه،ويحسبضمنالساعاتالمعتمدةالمقـررةللتخرجوتعطىنتـائجهـذاالمسـاقعلىأساسالنجاحوالرسـوب*

مدرسةالمرشحينوالمعاهدالمعادلـةلهافيلكليةالعسكريةالملكيةوويعفىمندراستهخريجوا،فيحسابالمعـدلالتراكمي

وفيهذهالحالةتدخل،(مساقابديال376ردنالحديثتخاألردنويجـوزللطلبةغيراألردنيينأنيدرسـوامساق)تاريخاأل

 لمساقفيحسابالمعدلالتراكميللطالب.عالمةهذاا


ت معتمدة(:ساعا 15متطلبات اختيارية ) -ب

-(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:15يخصصلها)

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3اإلعالميةالثقافة 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 
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8.Hum 108 3التفكيرمهارات 

9.Hum109 3النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11. Hum111 3تاريخالقدس

12. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3البدنيةللجميعاقةاللي 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 



التقدملإلمتحان2009/2010يتوجبعلىكافةالطلبةالمستجدينإعتباًرامنبدايةالفصلاألول،أمامايتعلقبإمتحاناتالمستوى

تدراكًيابيةواللغةاإلنجليزيةوالحاسوبعلىأنيسجلالطالبالذييخفقفيالنجاحفيأيمنهذهاإلمتحاناتمساقاإسفياللغةالعر

وهذهالمساقاتهي:،(خارجخطتهالدراسية099)

-099 EL)مهاراتلغةإنجليزية)إستدراكي.

-099 AL(1لغةعربية)إستدراكي().

-099 COMPي(وب)إستدراكمهاراتحاس.

 

 ساعة معتمدة(:   27ثانًيا: متطلبات كلية إجبارية )

 اسم المساق رقم المساق المساق رمز
 عــدد السـاعـات

 السـابق المتطلب
 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 )لطلبةالهندسة(ضليةعاديةمعادالتتفا MATH 102 

CPE 150 4 - 3 مقدمةالىالبرمجة - 

CPE 150L 0 3 - مختبرمقدمةالىالبرمجة - 

BME 152 2-2الهندسةمقدمةفي- 

 * يمكن الجمع
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 رموز المساقات في األقسام األكاديمية لكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

ELEلكترونياتهندسةاإل 

CMEهندسةاالتصاالت 

CPEهندسةالحاسبات 

EPEهندسةالقوىالكهربائية 

BMEهندسةالنظموالمعلوماتيةالطبيةالحيوية 

CEالهندسةالمدنية 

IEالهندسةالصناعية 

AEهندسةالعمارة 

 

 ساعة معتمدة( 113) الحيوية الطبية النظمهندسة  تخصصمتطلبات ا: ثالًث

 ساعة معتمدة(. 104إجبارية   ) تخصصلبات تطم -أ

ساعات معتمدة(. 9اختيارية  ) تخصصمتطلبات  -ب 

 : وعلى النحو التاليمعتمدة  ة( ساع104اإلجبارية ) تخصصمتطلبات ال

 رمز

 قالمسا

 رقم

 المساق
 المساق اسم

 عدد الساعات
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري

Bio 108 3 - 3 نبيولوجيااإلنسا - 

BME 102 3 - 3 الباثولوجياألعضاءوظائفِعْلم 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 - اإللكترونيوالتصنيعالتصميممختبر 

BME 356 

 أو

ELE 352 

BME 356 3 - 3 الحيويةالطبيةاإللكترونيات ELE 250 

BME 357 1 3 - الحيويةالطبيةالإللكترونياتمختبر 
BME 356 

 ELE 350 أو

BME 3663 - 3 الحيويةالطبيةوتطبيقاتهاللبرمجةالقابلةالدوائر CPE 150 

BME 367 
حكمالتومعالجاتللبرمجةالقابلةالدوائرمختبر

 الدقيقة
- 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 
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 رمز

 قالمسا

 رقم

 المساق
 المساق اسم

 عدد الساعات
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري

BME 396 3 - 3 الحيويةالسوائل CME 216 

BME 420 3 - 3 ةالطبيالقياسات BME 380 

BME 421 1 3 - الطبيةوالمجساتالقياساتمختبر BME 420* 

BME 422 3 - 3 الطبِيالتصويرمفاهيم 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 
األجهزةفيوتطبيقاتهاالكهربائيةالمحركات

 الطبية
2 - 2 

EPE 222 

+ BME 356 

BME 496 3 - 3 الحراريةالديناميكاوالطبياإلنتقالظاهرة BME 396 

BME 498 1 - 1 1مشروعالتخرج 

ساعة120دراسة

 بنجاح

+ELE 205 

BME 500 التدريبالميداني 

 اربعة

شهور

 متتالية

6 6 
ساعة120دراسة

 بنجاح

BME 544 3 - 3 معالجةالصورِةالطبيِة BME 422 * 

ELE 551 1 3 - مختبرالصيانةاإللكترونيةوالحاسوب ELE 353  

BME 566 3 - 3 لصناعيةاألعضاءواألطرافا 
BME 300 

+ BME 420 

BME 576 3 - 3 الحيويةالمواد 
BME 300  

+ BME 420 

BME 598 3 - 3 2مشروعالتخرج BME 498  

 * يمكن الجمع

 

 المساقات التالية:         ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من9االختيارية ) تخصصالمتطلبات 

 رمـز

 المساق

 قمر

 المساق
 قالمســا اسم

 عـدد السـاعـات
 السابق المتطلب

 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 استخدامالرنينالمغناطيسيمبادئالتصويرب  3 - 3 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 3 - 3 المعالجةالشعاعيةوالُجَرعات BME 422  

BME 574 3 - 3 الميكانيكاالحيويةالمتقدمه 
BME 300  

+ BME 420 

BME 596 ساعةبنجاح120دراسة 3 - 3 موضوعاتخاصة  

 * يمكن الجمع
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 الحيوية الطبية النظم هندسـة لتخصصمـدلـول أرقـام العشـرات فـي الخطـة الدراسـية 

 .يويةحوميكانيكاأعضاءوظائفالميدانيالتدريب (1)

 .الطبيةاألجهزةصيانة،تصميم،تصوير،قياسات (3)

 .مغناطيسيرنين،أنماطتمييز،الصورمعالجة،تحكمنظم (9)

 .طبيةإلكترونيات (10)

ـشارات،للبرمجةقابلةدوائر،طبيةأجهزة (11) ـسية،ـصناعيةأطراف،كهربائيةمحركات،طبيةإ ،CAD،كهرومغناطي

 الكهروميكانيكيةاألنظمة

 .شعاعيةمعالجة،متقدمةحيويةوميكانيكامواد (12)

 .طبيةمجسات (13)

 .اإلشارةمعالجة،الطبياالنتقالظاهرة،حيويةسوائل،خاصةمواضيع،التخرجمشروع (14)

 

 

 

هندسة النظم والمعلوماتية الطبية الحيويةأعضاء هيئة التدريس في قسم   

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 afahoum@yu.edu.joدكتوراهأستاذالفاهومامجدصبحيحسن

 azaben@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عوضسميرانقطيشالزبن

 iabuqasmieh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عصامفتحييوسفابوقاسمية

 imasad@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد احسانصبريسعيدمسعد

 aomari@yu.edu.joهدكتورامساعدأستاذ احمدمنصورعقلهالعمري

 anas.abudoleh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد انسعبداهللمحمودابودولة

 alsheikh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد بهاءوليدفالحالشيخحسين

 ateka.khader@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد عاتكهمحمدعربيالشيخحسنينخضر

 abdullah.t@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد شطوشعبداهللمحمدابراهيمط

 qasem.qananwah@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد قاسممحمدموسىقنانوه

 lebbini@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد لينامحمدخيرموسىالعبيني

 heyam.q@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد هيامحمدالعليالقرعان

 sami.m@yu.edu.joماجستيرمدرس ىالمشاقبهساميفارسموس
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 المدنية الهندسة قسم

هميةبالغةفيعمليةالتطورالحضريفهيتعنىبتطويروتسهيلحياةأحدفروعالهندسةالتيلهاأتعتبرالهندسةالمدنية

يتالءماإل شآتالهندسيةالمختلفةكالمبانيوالجسورنشاءوصيانةالمنإومتطلباته.حيثتعنىالهندسةالمدنيةبتصميمونسانبما

دارةانظمةالنقلالمختلفةوالعنايةإوكذلكبتصميمو،والخزاناتوالسدودوالطرقوشبكاتمياةالشربوالريوالصرفالصحي

حيةاالنشائيةيجادالحلوللمشاكلالتربةمنالناإاستخدامهاووإعادةبمصادرالمياهالمختلفةوطرقمعالجةمياهالصرفالصحي

 ساليبالتشييدالمختلفة.أدارةالمشاريعالهندسيةوتحليلالتكاليفوإوكذلك

ةالحجاويللهندسةالتكنولوجيةفيجامعةاليرموكمعبدايةالفصلالثانيمنالعامالدراسيتأسسقسمالهندسةالمدنيةفيكلي

فيإدارةاإلنشاء.يهدفهذاالبرنامجإلىرفعكفاءةخريجيالتخصص.ليمنحدرجةالبكالوريوسفيالهندسةالمدنية2011/2012

كتسابمهاراتاالتصالوالعملالجماعيفيإدارةاإلنشاءللوصولإلىاومساعدتهمعلىااوخارجًيبمايتناسبوسوقالعملداخلًي

،ضمنالخطةمجاالتإدارةالمشاريعواإلنشاءا.حيثتتاواستخداًماوتنفيًذاوتصميًمأفضلصورلنجاحالمشروعالهندسيإدارًي

وحساب،بمواصفاتوكودالبناءاألردنيواإللماموالمعرفة،والفحوصاتالحديثة،والتصميم،واستخدامالبرمجياتالمتخصصة

 واختياراآللياتالمناسبة.،الكمياتواالقتصاديات

تكنولوجياالبناءلرفدالقطاعالهندسيبكفاءات-ندسةالمدنيةاستحداثتخصصالهتّم2012/2013وفيبدايةالعامالدراسي

رتقاءبالعملالهندسيواالنشائيوبالقدراتنظمةالبناءواإلأةفيدارةوتطبيقاحدثالمعاييرالعالميإهندسيةمؤهلةقادرةعلى

زخريجوهذاعلميةالحديثةفيهذاالمجال.ويتمّيدخالوتطويروتعزيزالتقنياتوالمفاهيمالإنشاءاتوإلالهندسيةلقطاعالمبانيوا

منحيثالتصميمالمعماريالبناءالمتكاملةنظمةأنشائيةبتركزخطةدراستهمعلىالتخصصعننظرائهمفيتخصصالهندسةاإل

تدفئةوالتهويةوالتكييفنظمةالأو،نارةوصوتياتإنظمةالكهربائيةمننظمةخدمةهذهالمبانيمثلاألأوالهندسيللمبانيوتصميم

تكنولوجياالبناءكتكنولوجياحفظالطاقةفيخرىفيمجالامنالمساقاتاألنارةالطبيعيةوالصناعية.كذلكتتضمنالخطةعدًدواإل

نظمةالبناءأو،بنيةنظمةالطاقةالشمسيةفياألأتصميم،نظمةالخاصةبمبانيالرعايةالصحيةاأل،نظمةالتحكمفيالبناءأ،المباني

تبراتفيمختلفمجاالتمخ6يبلغعددالمختبراتفيقسمالهندسةالمدنيةخرى.البيئيةوغيرهامنالمساقاتالمتخصصةاأل

 الهندسةالمدنية.


 

civil.dept@yu.edu.jo

  4523فرعي:0096227211111 : هاتف

mailto:civil.dept@yu.edu.jo
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 المدنية الهندسة قسم في البكالوريوس لدرجة يةالدراس الخطة

الهندسةالمدنية)إدارةاإلنشاء/تكنولوجيايكونالحداالدنىلعددالساعاتالمعتمدةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيتخصص

(ساعةموزعةعلىالنحوالتالي:167هو)البناء(

 االخـتيارية االجــبارية عدد الساعات المتطــلبات

271215متطلباتجامعـة

-2727كلــيةمتطلبات

1131049متطلباتقسمالتخصص

167المجمــوع

 

 المتطلب
مجموع الساعات 

 المعتمدة

النسبة المئوية من مجموع 

 ساعات الخطة الدراسية

متطلباتالجامعة
%7.18 12إجباري

 %158.98اختياري

 متطلباتالكلية
 %2716.16 إجباري

--اختياري

 التخصصمتطلبات
 %10462.27إجباري

 %95.38اختياري

%167100المجموعالكلي



 ساعة معتمدة(: 27أواًل: متطلبات الجامعة )

 ساعة معتمدة(: 12متطلبات إجبارية ) -أ

 اســــم المســــاق المساق رقم رمــز المسـاق
 عــدد السـاعـات

 المعتمدة عملي نظري

MILT* 100 3-3عسكريــةعلــوم

AL101 3-13لغـــةعـربــية

EL101 3-3مهاراتاللغـةاإلنجليزية

PS102 3-3التربيةالوطنية



والتدخلنتائجـه،ويحسبضمنالساعاتالمعتمدةالمقـررةللتخرجوتعطىنتـائجهـذاالمسـاقعلىأساسالنجاحوالرسـوب*

ويعفىمندراستهخريجوالكليةالعسكريةالملكيةومدرسةالمرشحينوالمعاهدالمعادلـةلهافي،ابالمعـدلالتراكميفيحس

وفيهذهالحالةتدخل،(مساقابديال376األردنويجـوزللطلبةغيراألردنيينأنيدرسـوامساق)تاريخاالردنالحديثتخ

 تراكميللطالب.لمساقفيحسابالمعدلالعالمةهذاا
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ساعات معتمدة(: 15متطلبات اختيارية ) -ب

-(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:15يخصصلها)

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3اإلعالميةالثقافة 

2.Hum102 3واالنتماءالمواطنة 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum 108 3التفكيرمهارات 

9.Hum109 3النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11. Hum111 3تاريخالقدس

12. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3كنولوجياالمعلوماتوالمجتمعت 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 



التقدملإلمتحان2009/2010األوليتوجبعلىكافةالطلبةالمستجدينإعتباًرامنبدايةالفصل،أمامايتعلقبإمتحاناتالمستوى

فياللغةالعربيةواللغةاإلنجليزيةوالحاسوبعلىأنيسجلالطالبالذييخفقفيالنجاحفيأيمنهذهاإلمتحاناتمساقاإستدراكًيا

وهذهالمساقاتهي:،(خارجخطتهالدراسية099)

-099 EL)مهاراتلغةإنجليزية)إستدراكي.

-099 ALإستدراكي(1عربية)لغة().

-099 COMP)مهاراتحاسوب)إستدراكي.
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 ساعة معتمدة(:   27ثانًيا: متطلبات كلية إجبارية )

 اسم المساق رقم المساق المساق رمز
 عــدد السـاعـات

 السـابق المتطلب
 المعتمدة عملي نظري

MATH101 3 - 3 1تفـاضـلوتكامـل - 

MATH 102 3 - 3 2ضـلوتكامـلتفـا 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 - اءعـامـةعمليكيمي CHEM 101E 

MATH 205 3 - 3 )لطلبةالهندسة(معادالتتفاضليةعادية MATH 102 

CPE 150 4 - 3 مقدمةالىالبرمجة - 

CPE 150L 0 3 - مختبرمقدمةالىالبرمجة - 

BME 152 2-2الهندسةمقدمةفي- 

 * يمكن الجمع

 

 

 لكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية رموز المساقات في األقسام األكاديمية

ELEهندسةاإللكترونيات

CMEهندسةاالتصاالت

CPEهندسةالحاسبات

EPEهندسةالقوىالكهربائية

BMEهندسةالنظموالمعلوماتيةالطبيةالحيوية

CEالهندسةالمدنية

IEالهندسةالصناعية

AEهندسةالعمارة

 

 ساعة معتمدة( 113هندسة المدنية )ا: متطلبات قسم الثالًث

 ساعة معتمدة(. 85متطلبات قسم إجبارية   ) -أ

 ساعة معتمدة(. 22متطلبات تخصص إجبارية   ) -ب

ساعات معتمدة(. 6متطلبات قسم اختيارية  ) -ج 

 : وعلى النحو التاليمعتمدة  ة( ساع85اإلجبارية ) متطلبات القسم

 رمز

 المساق

 رقم

 المساق
 اقالمس اسم

 عدد الساعات
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري

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 المشاغلالهندسيةPHYS 102 

CE 210 3 - 3طلبةالهندسةاالحتماالتل 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 
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 رمز

 المساق

 رقم

 المساق
 اقالمس اسم

 عدد الساعات
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري

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 - روليكامختبرميكانيكاالموائعوالهيد 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 4713 - 3المواصفاتوالعقودوضمانجودةمواداإلنشاء CE 432* 

CE 4722 - 2حسابالكميات 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 500ساعةبنجاح120دراسة 3 3 أسابيع8 التدريبالميداني 

CE 597ساعةبنجاح120دراسة 1 - 1 1مشروعالتخرج 

CE 598 3 - 3 2مشروعالتخرج CE 597 

 لجمع* يمكن ا

 

 : وعلى النحو التاليمعتمدة  ة( ساع22اإلجبارية ) متطلبات التخصص

 اإلنشاءهندسة مدنية/ إدارة تخصص  (1)

 رمز

 المساق

 رقم

 المساق
 المساق اسم

 عدد الساعات
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري

CE 3453-3 هندسةالمواصالتCE 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 

 * يمكن الجمع
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 صص هندسة مدنية/ تكنولوجيا البناءتخ (2)

 رمز

 المساق

 رقم

 المساق
 المساق اسم

 المتطلب عدد الساعات

 معتمدة عملي نظري السـابق

CE 2812 6- الرسمالهندسيللبناءومقدمةللتصميمCE 200 

CE 2822 -2 التصميمالمعماريلهندسةالبناء CE 200 

CE 2833 - 3 تقالالحرارةالديناميكاالحراريةوان 
PHYS 101

+MATH 102 

CE 4813 - 3 الكهربائيةتصميموتركيبأنظمةالبناء MATH 205 

CE 4823 - 3 اإلضاءهوالصوتيات CE 381 

CE 485 3 - 3موادالبناءالحديثة CE 322 

CE 5813 - 3 أنظمةالتحكمالبيئيفيالمباني CE 381 

CE 582 3 - 3ةفيالمبانياألنظمةالمكانيكي CE 381 

 

 

 ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية:            6االختيارية )القسم متطلبات 

 رمـز

 المساق

 رقم

 المساق
 المســاق اسم

 عـدد السـاعـات
 السابق المتطلب

 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 أرقـام العشـرات فـي الخطـة الدراسـية لقسـم الهندسة المدنية

 دريبالميدانيوأساسيات.الت (0)

 عام (1)

 موادعلم (2)

 تحليلوتصميمإنشائي. (3)

 هندسةطرقومواصالت. (4)

 مياهوبيئة. (5)

 .تربة (6)

 إدارةواقتصادهندسي. (7)

 تكنولوجياالبناء. (8)

 .مشروعالتخرج (9)
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 أعضاء هيئة التدريس في قسم الهندسة المدنية

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 hashem.mattarneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذالمطارنههاشممحمدعلي

 qwajeeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ وجيهفايزعوادقاسم

 ayman.j@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك ايمنقاسمحسنجرادات

 mtaamneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك مظهرمحمدمحمودطعامنه

 ahmed.salama@yu.edu.joدكتوراهساعدأستاذم احمدحامدالسيدسالمه

 ahmad.gt@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد احمدغازيمحمدالطرابشه

 alomarish@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد احمدهانيسالمالعمري

 khaled.alakhras@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد خالدمحمدعلياالخرس

 duaa.telfah@yu.edu.joدكتوراهذمساعدأستا دعاءباسمعليطلفاح

 randahi@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد رندهابراهيمسليمانحتامله

 matalkah@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد فارسعبدالكريمسالممطالقه

 mohammad.delgawy@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد محمداحمدسليمانالدلجاوي

 musab.addous@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد مسلمابوالعدوسمصعبيوسف

 mohanad.khodier@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد مهندعليمنصورخضير

 walid.edris@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد وليداحمدفؤادعبدالحيادريس

 yjaradat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد مصطفىجراداتياسرمحمود

 suzan.ateek@yu.edu.joماجستيرمدرس سوزانعبداهللصالحالعتيق

 heba.j@yu.edu.joماجستيرمدرس هبهمحمدحسنالجبالي

 walaa.d@yu.edu.joماجستيرمدرس والءحمزهمحمددرويش
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 الصناعية الهندسة قسم

الوريوسفيالهندسةالصناعية.إنالقسمالعملييعتبرعنصًرلمنحدرجةالبكا2013إنشاءقسمالهندسةالصناعيةفيعامتّم

القسممجااًل،فيعمليةالتعليماأساسًي المختبراتالتكنولوجيةيقدم أنالمنهاج،منالمقرراتالعمليةلطالبهاواسًعوبوجود كما

 ئملمتابعةالتطورالمستمرفيالهندسةالتكنولوجية.الدراسييتطوربشكلدا

 المتجددةيقوم الطاقة في: مختلفة مجاالت في أبحاث بإجراء القسم الدقيقة،أعضاء المعطيات،واإللكترونيات وتحليل

الحركة،تزويدوإدارةسلسةال،والنمذجةواألمثلية،والمراقبةالصحيةالهيكلية،والتحكمبالجودةوالوثوقية،ومعالجتها وتكنولجيا

.نشرنتائجأبحاثهموتقديمهافيعددمنالمجالتوالمؤتمراتالدوليةوقدتموتصميمالتجارب.،األلية



ie.dept@yu.edu.jo

4291فرعي0096227211111تفاه

 

 
  

mailto:ie.dept@yu.edu.jo
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 الصناعية الهندسة قسم /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

(ساعةموزعة167هو)الصناعيةالهندسةولعلىدرجةالبكالوريوسفيتخصصيكونالحداالدنىلعددالساعاتالمعتمدةللحص

علىالنحوالتالي:

 االخـتيارية االجــبارية عدد الساعات المتطــلبات

271215متطلباتجامعـة

-2727متطلباتكلــية

1131049متطلباتقسمالتخصص

167المجمــوع

 

 المتطلب
مجموع الساعات 

 لمعتمدةا

النسبة المئوية من مجموع 

 ساعات الخطة الدراسية

 متطلبات الجامعة
%7.18 12 إجباري

 %158.98 اختياري

 متطلبات الكلية
 %2716.16 إجباري

-- اختياري

 متطلبات التخصص
 %10462.27 إجباري

 %95.38 اختياري

%167100 المجموع الكلي



 ساعة معتمدة(: 27أواًل: متطلبات الجامعة )

 ساعة معتمدة(: 12متطلبات إجبارية ) -أ

 اســــم المســــاق المساق رقم رمــز المسـاق
 عــدد السـاعـات

 المعتمدة عملي نظري

MILT* 100 3-3علــومعسكريــة

AL101 3-13لغـــةعـربــية

EL101 3-3مهاراتاللغـةاإلنجليزية

PS102 3-3الوطنيةالتربية



والتدخلنتائجـه،ويحسبضمنالساعاتالمعتمدةالمقـررةللتخرجوتعطىنتـائجهـذاالمسـاقعلىأساسالنجاحوالرسـوب*

ويعفىمندراستهخريجوالكليةالعسكريةالملكيةومدرسةالمرشحينوالمعاهدالمعادلـةلهافي،فيحسابالمعـدلالتراكمي

وفيهذهالحالةتدخل،(مساقابديال376وزللطلبةغيراألردنيينأنيدرسـوامساق)تاريخاالردنالحديثتخاألردنويجـ

 لمساقفيحسابالمعدلالتراكميللطالب.عالمةهذاا
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ساعات معتمدة(: 15متطلبات اختيارية ) -ب

-والعلميةالتالية:(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانية15يخصصلها)

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3اإلعالميةالثقافة 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum 108 3التفكيرمهارات 

9.Hum109 3النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11. Hum111 3تاريخالقدس

12. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 106 3رةوتنميةالمجتمعدااإل 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 



التقدملإلمتحان2009/2010يتوجبعلىكافةالطلبةالمستجدينإعتباًرامنبدايةالفصلاألول،أمامايتعلقبإمتحاناتالمستوى

يمنهذهاإلمتحاناتمساقاإستدراكًيافياللغةالعربيةواللغةاإلنجليزيةوالحاسوبعلىأنيسجلالطالبالذييخفقفيالنجاحفيأ

وهذهالمساقاتهي:،(خارجخطتهالدراسية099)

-099 EL)مهاراتلغةإنجليزية)إستدراكي.

-099 AL(1لغةعربية)إستدراكي().

-099 COMP)مهاراتحاسوب)إستدراكي.
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 ساعة معتمدة(:   27ثانًيا: متطلبات كلية إجبارية )

 اسم المساق رقم المساق المساق رمز
 عــدد السـاعـات

 السـابق المتطلب
 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 2ياءعامةفيز 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- 

 * يمكن الجمع

 

 رموز المساقات في األقسام األكاديمية لكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

ELEهندسةاإللكترونيات 

CMEهندسةاالتصاالت 

CPEهندسةالحاسبات 

EPEهربائيةهندسةالقوىالك 

BMEهندسةالنظموالمعلوماتيةالطبيةالحيوية 

CEالهندسةالمدنية 

IEالهندسةالصناعية 

AEهندسةالعمارة 
 

 ساعة معتمدة( 113) الصناعية الهندسةمتطلبات قسم ا: ثالًث

 ساعة معتمدة(. 104متطلبات قسم إجبارية   ) -أ

.ساعات معتمدة( 9متطلبات قسم اختيارية  ) -ب 

 : النحو التاليوعلى معتمدة  ة( ساع104اإلجبارية ) متطلبات القسم

 رمز

 المساق

 رقم

 المساق
 المساق اسم

 عدد الساعات
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري

CE 200 2- 2 الرسمالهندسي - 

CE 203 3- 3 مقاومةالمواد 
CE201 أو

CE 206

IE 205 2- 2 المشاغلالهندسية PHYS 102 

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 يناميكاالحراريةوانتقالالحرارةالد 
PHYS 101 

+ MATH 102 

IE 262 3- 3 علومالموادالهندسية CHEM 104 

CPE 310 3 - 3 التحليالتالعدديهفيالهندسة 
MATH 205 

+ CPE 150 
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 رمز

 المساق

 رقم

 المساق
 المساق اسم

 عدد الساعات
 السـابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري

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 الهندسيةعإدارةالمشاري 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 
أنظمةالمعلوماتفيالهندسة

 الصناعية
3 - 3 IE 360 

IE 498 ساعةبنجاح120دراسة 3 - 3 1التخرجمشروع 

IE 500 التدريبالميداني
ثمانية

 أسابيع
3 3 

 معتمدة ساعة120دراسة

بنجاح

IE 522 2 - 2 هندسةالسالمةالمهنية IE 318 

IE 532 3 - 3 حسابوتحليلالتكاليف IE 432 

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 

 

المساقات التالية:             ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من9االختيارية )القسم متطلبات   

 رمـز

 المساق

 رقم

 المساق
المســاق اسم  

 ـاعـاتعـدد الس
 السابق المتطلب

 معتمدة عملي نظري

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 
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 الصناعية ةالهندسمـدلـول أرقـام العشـرات فـي الخطـة الدراسـية لقسـم 

 التدريبالميداني (0)

 القياسات. (1)

 العواملالبشرية (2)

 األقتصاد (3)

 اإلدارةالهندسية (4)

 األحصاء (5)

 هندسةالتصنيع. (6)

 المعلوماتية (7)

 المساقاتالتطبيقية. (8)

 .مختارةمواضيع،مشروعالتخرج (9)

 

 

 

 

 الهندسة الصناعيةأعضاء هيئة التدريس في قسم 

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 alrousana@yu.edu.joدكتوراهأستاذعماراحمددخلاهللالروسان

 rifaimb@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمدبشيرمحمدرفاعي

 ahmad.mumani@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد احمدعبدالحفيظمحمدمومني

 ghazi.magableh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد غازيمصطفىعليمقابله

 mahmoud.m@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد محمودزيدانخليلمستريحي

 a.towaiq@yu.edu.joماجستيرمدرس االءعبداهللمحمودالطويق
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 العمارة الهندسة قسم

 أنشئقسم فيعام التكنولوجيةبهدفتخريج2012هندسةالعمارة اليرموكوالتابعةلكليةالحجاويللهندسة فيجامعة

.العمليةالعاليةفيمجالالهندسةالمعمارية2015ندسينمنذويالدرايةالعلميةوالمهاراتمه



arch@yu.edu.jo

2470فرعي0096227211111تفاه

 

 
  

mailto:arch@yu.edu.jo
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 العمارة هندسة قسم /البكالوريوس لدرجة الدراسية لخطةا

(ساعةموزعة167هو)العمارةهندسةالمعتمدةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيتخصصيكونالحداالدنىلعددالساعات

علىالنحوالتالي:

 االخـتيارية االجــبارية عدد الساعات المتطــلبات

271215متطلباتجامعـة

-2727متطلباتكلــية

1131049متطلباتقسمالتخصص

167المجمــوع

 

 المتطلب
الساعات  مجموع

 المعتمدة

النسبة المئوية من مجموع 

 ساعات الخطة الدراسية

 متطلبات الجامعة
%7.18 12 إجباري

 %158.98 اختياري

 متطلبات الكلية
 %2716.16 إجباري

-- اختياري

 متطلبات التخصص
 %10462.27 إجباري

 %95.38 اختياري

%167100 المجموع الكلي



 

 ساعة معتمدة(: 27الجامعة )أواًل: متطلبات 

 ساعة معتمدة(: 12متطلبات إجبارية ) -أ

 اســــم المســــاق المساق رقم رمــز المسـاق
 عــدد السـاعـات

 المعتمدة عملي نظري

MILT* 100 3-3علــومعسكريــة

AL101 3-13لغـــةعـربــية

EL101 3-3مهاراتاللغـةاإلنجليزية

PS102 3-3التربيةالوطنية



والتدخلنتائجـه،ويحسبضمنالساعاتالمعتمدةالمقـررةللتخرجوتعطىنتـائجهـذاالمسـاقعلىأساسالنجاحوالرسـوب*

ويعفىمندراستهخريجوالكليةالعسكريةالملكيةومدرسةالمرشحينوالمعاهدالمعادلـةلهافي،فيحسابالمعـدلالتراكمي

وفيهذهالحالةتدخل،(مساقابديال376ردنالحديثتخاألردنويجـوزللطلبةغيراألردنيينأنيدرسـوامساق)تاريخاأل

 عالمةهذاالمساقفيحسابالمعدلالتراكميللطالب.
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ساعات معتمدة(: 15متطلبات اختيارية ) -ب

-تاإلنسانيةوالعلميةالتالية:(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقا15يخصصلها)

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3واالنتماءالمواطنة 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3اإلنسانيةإسهاماألردنفيالحضارة 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3اإلسالميةالنظم

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11. Hum111 3تاريخالقدس

12. Hum112 3نمقدمةفيجغرافيةاألرد

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3العامةالبيئةوالصحة 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 



التقدملإلمتحان2009/2010يتوجبعلىكافةالطلبةالمستجدينإعتباًرامنبدايةالفصلاألول،أمامايتعلقبإمتحاناتالمستوى

النجاحفيأيمنهذهاإلمتحاناتمساقاإستدراكًيافياللغةالعربيةواللغةاإلنجليزيةوالحاسوبعلىأنيسجلالطالبالذييخفقفي

وهذهالمساقاتهي:،(خارجخطتهالدراسية099)

-099 EL)مهاراتلغةإنجليزية)إستدراكي.

-099 AL(1لغةعربية)إستدراكي().

-099 COMP)مهاراتحاسوب)إستدراكي.
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 مدة(:  ساعة معت 27ثانًيا: متطلبات كلية إجبارية )

 اسم المساق رقم المساق المساق رمز
 عــدد السـاعـات

 السـابق المتطلب
 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 الىالبرمجةمقدمة - 

CPE 150L 0 3 - مختبرمقدمةالىالبرمجة - 

BME 152 2-2الهندسةمقدمةفي- 

 * يمكن الجمع

 

 

 رموز المساقات في األقسام األكاديمية لكلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

ELEهندسةاإللكترونيات

CMEهندسةاالتصاالت

CPEهندسةالحاسبات

EPEدسةالقوىالكهربائيةهن

BMEهندسةالنظموالمعلوماتيةالطبيةالحيوية

CEالهندسةالمدنية

IEالهندسةالصناعية

AEهندسةالعمارة
 

 ساعة معتمدة( 114ثالثا: متطلبات قسم هندسة العمارة )

 : وعلى النحو التاليمعتمدة  ة( ساع105اإلجبارية ) متطلبات القسم -أ

 رمز

 المساق

 رقم

 لمساقا
 المساق اسم

 عدد الساعات
 السـابق المتطلب

 معتمدة مرسم عملي نظري

AE 111 1 - - 2 الرسمالحر - 

AE 112 3 - - 6 تعبيرمعماري AE 114 

AE 114 3 - - 6 الرسمالمعماري - 

AE 121 (1مدخلإلىالتصميمالمعماري) 3 - - 6 - 

AE 122 (2مدخلإلىالتصميمالمعماري) 3 - - 6 
النجاحفي

AE 121 

AE 241 (1تاريخونظرياتالعمارة) - - 3 3 - 

AE 214 (1الرسموالتصميمبالحاسوب) - 3 1 4 AE 112 

AE 221 (1التصميمالمعماري) 5 - - 10 
النجاحفي

AE 122 

AE 222 (2التصميمالمعماري) 5 - - 10 
النجاحفي

AE 221 

AE 231 (1إنشاءالمباني) - - 3 3 - 

AE 232 (2إنشاءالمباني) - - 3 3 AE 231 

AE 242 (2تاريخونظرياتالعمارة) - - 3 3 AE 241 

AE 244 (3تاريخونظرياتالعمارة) - - 3 3 AE 242 

AE 311 (2الرسموالتصميمبالحاسوب) - 3 1 4 AE 214 
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 رمز

 المساق

 رقم

 لمساقا
 المساق اسم

 عدد الساعات
 السـابق المتطلب

 معتمدة مرسم عملي نظري

AE 315 2 1 2 - الرسوماتالتنفيذية 
AE 214

+AE 231 

AE 321 (3التصميمالمعماري) 5 - - 10 
النجاحفي

AE 222 

AE 322 (4التصميمالمعماري) 5 - - 10 

النجاحفي

AE 214

+AE 321 

AE 331 (3إنشاءالمباني) - - 2 2 AE 232 

AE 333 )3 3 - - ميكانيكااإلنشاء)لطلبةالعمارة PHYS 101 

AE 336 3 3 - - عمارة(مقدمةفيالتصميماإلنشائي)لطلبةال AE 333 

AE 350 3 2 - 2 المواقعهندسةتنسيق AE 321 

AE 352 3 3 - - نظرياتالتصميمالحضري AE 244 

AE 421 (تصميمحضري5التصميمالمعماري) 5 - - 10 

النجاحفي

AE 322

+AE 352 

AE 422 (6التصميمالمعماري) 5 - - 10 
النجاحفي

AE 421 

AE 451 
لتصميمالمستداموالعمارةنظرياتا

 الخضراء
- - 3 3 AE 473 

AE 473 
,فيزياءعمارة"اإلضاءةوالصوتيات

 الحرارةوالرطوبة"
- - 3 3 

PHYS 101

+AE 232 

AE 475 2 2 - - أنظمةميكانيكيةوكهربائية AE 473 

AE 480 2 2 - - أحكامالبناءوممارسةالمهنة AE 421* 

AE 482 2 2 - - العقودوحسابالكمياتالمواصفاتو 
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 (1مشروعالتخرج) - - 2 2 

النجاحفي

AE 422 

+ AE 350

+ ELE 205 

AE 598 (2مشروعالتخرج) 4 0 0 8 

النجاحفي

AE 597

120قطع+

 ساعةبنجاح

 * يمكن الجمع
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 ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية:            9االختيارية )القسم متطلبات  -ب

 رمـز

 المساق

 رقم

 المساق
 المســاق اسم

 المتطلب عـدد السـاعـات

 معتمدة مرسم عملي نظري السابق

 - 3 - - 3 مقدِّمةفيصيانةالمصادرالتراثيَّةوإدارتها 101 مت

AE 467 3 - 2 2 وماتالجغرافيةلالستخداماتالحضريةنظمالمعل - 

AE 511 3 - 3 2 تطبيقاتمتقدمةبالحاسوب AE 311 

AE 542 3 - - 3 م(1500-662إلسالمي)العمارةفيالعهدا AE 222 

AE 545 3 - - 3 العمارةالمحلية AE 244 

AE 550 موافقةالقسم 3 - - 3 قضايامعاصرةفيمجالالتنسيقالمعماري 

AE 551 موافقةالقسم 3 - - 3 السلوكاإلنسانيفيالبيئةالعمرانية 

AE 552 لقسمموافقةا 3 - - 3 التصميمالمتكاملللطرقات 

AE 570 موافقةالقسم 3 - - 3 التصميمالداخليوإعادةاستخدامالمباني 



 

 مـدلـول أرقـام العشـرات فـي الخطـة الدراسـية لقسـم هندسـة العمارة

 التدريبالميداني. (0)

 رسميدويوباستخدامالحاسوب (1)

 تصميم (2)

 إنشاءمباني (3)

 تاريخونظريات (4)

 التصميمالحضريوتنسيقالمواقع (5)

 خاصةمواضيع (6)

 البيئةالداخليةللمباني (7)

 قوانينوأنظمة (8)

 .مشروعالتخرج (9)
 

 

 

 العمارةأعضاء هيئة التدريس في قسم هندسة 

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 zaid.d@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعدزيدعبداللطيفعقلهالديك

 mohammad.s@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد محمديوسفسالمابوحسين

 marwa.k@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد مروهسليمانخالدالخالدي

 muna.alibrahim@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد منىمحمدبركاتابراهيم

 issam.o@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عصامعودهاحمدعوده

 ayah.husban@yu.edu.joماجستيرمدرس ايهابراهيمخلفالحسبان

 samia.ayyoub@yu.edu.joماجستيرمدرس ساميهايوبسليمايوب
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 التربية كلية

والتربية،والفنونالجميلة،ثالثةهيالتربيةاوكانتتضمأقساًم،1988/1989أنشئتكليةالتربيةفيبدايةالعامالجامعي

انبثقتثالثةأقسامعنقسم1991/1992يةالفصلالثانيمنالعامالجامعيفيكليةاآلداب.ومعبدااالرياضيةبعدأنكانتقسًم

وقسماإلدارةوأصولالتربية.وفيبدايةالفصلالثاني،وقسماإلرشادوعلمالنفسالتربوي،التربيةوهي:قسمالمناهجوالتدريس

التربية1992/1993منالعامالجامعي ومعبدايةالعام،استحداثكليةالتربيةالرياضيةّّوتم،الرياضيةعنالكليةانفصلقسم

انبثق2006/2007وفيالعامالدراسيحيثتماستحداثكليةالفنونالجميلة.،انفصلقسمالفنونالجميلة2001/2002الدراسي

.الرابعفيالكليةقسمالتربيةاالبتدائيةعنقسمالمناهجوالتدريسليصبحالقسماألكاديمي

 :مج التي تطرحها كلية التربيةالبرا

 :تمنحالكليةدرجةالبكالوريوسوالدبلوموالماجستيروالدكتوراةفيالتخصصاتاآلتية

 .واإلرشادالنفسي،وتربيةالطفل،البكالوريوس:معلمالصف .1

 .واإلدارةالمدرسية،دبلومالتربية:المناهجوطرقالتدريس .2

ومناهجالعلوموأساليب،ومناهجاللغةالعربيةوأساليبتدريسها،ةوأساليبتدريسهاالماجستير:مناهجالدراساتاالجتماعي .3

ومناهجالتربيةالمهنيةوأساليب،ومناهجاللغةاإلنجليزيةوأساليبتدريسها،ومناهجالرياضياتوأساليبتدريسها،تدريسها

،واإلدارةالتربوية،والتربيةالخاصة،واإلرشادالنفسي،ويموالقياسوالتق،وعلمالنفسالتربوي،وتكنولوجياالتعليم،تدريسها

 .وأصولالتربية،واإلشرافالتربوي

تدريسها .4 وأساليب االجتماعية الدراسات مناهج تدريسها،الدكتوراة: وأساليب العربية اللغة العلوم،ومناهج ومناهج

،وعلمالنفسالتربوي،للغةاإلنجليزيةوأساليبتدريسهاومناهجا،ومناهجالرياضياتوأساليبتدريسها،تدريسهاوأساليب

 .واإلرشادالنفسي،والقياسوالتقويم،واإلدارةالتربوية،التربيةوأصول



https://education.yu.edu.jo/

education.fac@yu.edu.jo

3729/3728فرعي 0096227211111هاتف

 

 كاديميةقسام األاأل

 لتربويعلمالنفسواإلرشاداقسم •

 قسمالمناهجوطرقالتدريس •

 دارةوأصولالتربيةقسماإل •
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 التربويو ياإلرشاد النفس علم قسم

قسماإلرشاد1998منعاماوتمتسميتهاعتباًر،علمالنفسالتربويتحتاسم1991/1992أنشئالقسمفيالعامالجامعي

.قسمعلمالنفساإلرشاديوالتربوي2006ثمتمتسميةالقسمفيشهرأيلول/،وعلمالنفسالتربوي

 



تييعانيمنهاويسعىالقسمإلىالتطويرواالنفتاحعلىالمجتمعالمحليضمنآليةمعينةوالقيامبدراساتتتناولالمشكالتال

.الطلبةفيالجامعةوأفرادالمجتمعالمحلي

ويقدمالمختبرخدماتهللطلبةوأعضاء،رشادالنفسيويوجدفيالقسممختبرلإلرشادالنفسييشرفعليهفنيمتخصصفياإل

 المجتمعالمحلي. التدريسوبعضأفراد مثلكرسياالستهيئة أحدثاألجهزة فيمختبراإلرشاد رخاءوأدواتالتغذيةويوجد

واالجتماعيةبالخريجينويرفدالقسمالمؤسساتالتربويةوالصحيةوتجريفيهاالختباراتالنفسيةبأنواعها.،البيولوجيةالراجعة

.المؤهلينللعملمعالطلبةوالمرضىوذوياالحتياجاتالخاصةعلىالصعيديناألردنيوالعربي

واإلرشادالنفسي،ودرجةالماجستيرفيتخصصاتعلمالنفسالتربوي،البكالوريوسفياإلرشادالنفسيويمنحالقسمدرجة

والقياس،واإلرشادالنفسي،ودرجةالدكتوراهفيتخصصاتعلمالنفسالتربوي،خاصةوالتربيةال،والقياسوالتقويم،والتربوي

 .والتقويم



Psychology.dept@yu.edu.jo 

 3411فرعي0096227211111تفاه
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 النفسي رشاداإل تخصص /سوالبكالوري لدرجة الدراسية الخطة

(ساعةموزعةعلىالنحو132هو)رشادالنفسياإللحداالدنىلعددالساعاتالمعتمدةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفييكونا

التالي:

 ساعة معتمدة(: 27أواًل: متطلبات الجامعة )

 ساعة معتمدة(: 12متطلبات إجبارية ) -أ

 اســــم المســــاق المساق رقم رمــز المسـاق
 السـاعـاتعــدد 

 المعتمدة عملي نظري

MILT 100 3-3علــومعسكريــة

AL101 3-13لغـــةعـربــية

EL101 3-3مهاراتاللغـةاإلنجليزية

PS102 3-3التربيةالوطنية

EL993.*إستدراكي–مهاراتلغةإنجليزية 

AL993*استدراكي–لغةعربية 

COMP993.*إستدراكي–مهاراتحاسوب 



 * تدرس عند اإلخفاق في النجاح في امتحان المستوى المناظر.

 

ساعات معتمدة(: 15متطلبات اختيارية ) -ب

-(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:15يخصصلها)

المعتمدةالساعات  اسم المساق رمز المساق الرقم  

سانيةالمساقات االن  

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum109 3النظماإلسالمية

9.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

10. Hum111 3تاريخالقدس

11. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

12. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3العامةالبيئةوالصحة 

2.Sci 102 3لمعلوماتوالمجتمعتكنولوجياا 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

5.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 
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 ساعة معتمدة( 21:  متطلبات كلية التربية )اثانًي

 ساعة معتمدة( 12اإلجبارية )متطلبات الكلية   .أ

 عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق
CURI 258 3 تعلمالقيموتعليمها 

EDAF 301 3 األسسالفلسفيةواالجتماعية 

PSYC 341 3 مقدمةفيعلمالنفسالتربوي 

SCI 108 3 مهاراتحاسوب 

 

 ساعات معتمدة( 9المتطلبات االختيارية ) .ب

 عدد الساعات اسم المساق الرقم الرمز

CURI 131 بيةالطفلاألسرةوتر  3 

CURI 153 3 نماذجالتعليمواستراتيجياته 

CURI 238 3 تعليمالمواطنةفيمراحلالتعليمالعام 

CURI 331 3 رسوماتاألطفالوأشغالهماليدوية 

CURI 405 3 تخطيطالمناهجوتطويرها 

EDAF 102 األردنالتعليمفي  3 

EDAF 307 3 تربيةاألطفالفياإلسالم 

PSYC 116 3 إرشاداألطفال 

PSYC 233 3 التنشئةاالجتماعية 



 ساعة معتمدة( 84:  متطلبات القسم )اثالًث

 ساعة معتمدة(: 75أ.  متطلبات التخصص اإلجبارية )

 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المساق الرقم الرمز

Psyc111 3 مقدمةفياإلرشادالنفسي   

Psyc 142 3 لعاممقدمةفيعلمالنفسا   

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 صعوباتالتعلم  

Psyc 351 3 مقدمةفيالبحثالتربويواالحصاء  

Psyc 353 3 النموالعقليوقياسه  

Psyc 4133 مهاراتالجلسةاالرشادية Psyc 214 

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 االرشادالنفسيتدريبميدانيفي Psyc 413 
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 ة(:ساعات معتمد 9متطلبات التخصص االختيارية ) .ب

 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المساق الرقم الرمز

Psyc 244 3 فيعلمالنفسالعياديةمقدم  

Psyc 2453علمالنفسالفسيولوجي 

Psyc 248 3 نظرياتالشخصية  

Psyc 3123باللعباالرشاد 

Psyc 2173قضاياأخالقيةوقانونيةفياالرشادالنفسي 

Psyc 3573األزماتارشاد 

Psyc 4183قضايامعاصرةفياالرشادالنفسي 

Psyc 4143ارشادالمدمنين 

Psyc 3423علمنفسالتفكير

 
 

 فإنتوزيعالساعاتالمعتمدةلبكالوريوستربيةالطفليكونعلىالنحواآلتي،وعليه

 المجموع الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية المتطلبات

121527تالجامعةمتطلبا

12921متطلباتالكلية

75984متطلباتالتخصص

9636132المجموع
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 التربويو يرشاداإلعلم النفس أعضاء هيئة التدريس في قسم 

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 Audeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذاحمدسليمانعودهبنياحمد

 A.A.Smadi@yu.edu.joدكتوراهأستاذ المجيدعبدالرحمنصمادىاحمدعبد

 Qwasmeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ احمديوسفمحمدقواسمه

 O.M.Bataineh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ اسامهمحمدفالحبطاينه

 rzghoul@yu.edu.joدكتوراهأستاذ رافععقيلاحمدالنصيرالزغول

 Shadia.Tal@yu.edu.joدكتوراهأستاذ شاديهاحمدمحمدالتل

 A.M.Jaradat@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عبدالكريممحمدسليمانجرادات

 A.D.Jarrah@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عبدالناصرذيابذيبالجراح

 atoum@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عدنانيوسفمحمودالعتوم

 Hamouri@yu.edu.joدكتوراهأستاذ فراساحمدمصلحالحموري

 Sawalhah@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمداحمدالصالحصوالحة

 mahmoud.q@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمودفيصلعليالقرعان

 AbuGhazal@yu.edu.joدكتوراهأستاذ معاويهمحمودمحمدابوغزال

 Shraifin@yu.edu.joدكتوراهأستاذ نضالكمالمحمدالشريفين

 yasser.h@yu.edu.joدكتوراهأستاذ اسرعبداهللعبدالرحيمالحيلوانيي

 yousefs@yu.edu.joدكتوراهأستاذ يوسفمحمدخنيفسالسوالمه

 ahmed.sh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك احمدعبداهللمحمدالشريفين

 amal@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك امالاحمدمحمودالزعبي

 Hijazi@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عبدالرحمنمحمدحجازيتغريد

 hanan.i@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك حنانابراهيمعبدالرحمنالشقران

 ramitash@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك راميعبداهلليوسفطشطوش

 Zaid.BaniAta@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك زايدصالحابراهيمبنيعطا

 Shawashereh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك الشواشرهعمرمصطفىحسن

 fawwazm@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك فوازايوبحمدانمومني

 faisal.khalil@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك فيصلخليلصالحالربيع

 Sammour@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك قاسممحمدصالحسمور

 qmeqdad@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك ابراهيمصالحالمقدادقيس

 mmohaidat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدعليمحمودمهيدات

 manar.mostafa@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك منارسعيديعقوببنيمصطفى

 Magableh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك نصريوسفمصطفىمقابلة

 ahmad.gh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد احمدسالمعبدالهاديالغليالت

 hamzeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد حمزهعبدالكريمسليمانالربابعة

 aisha.s@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد عائشهاحمدمحمدالسوالمه

 ali.alodat@yu.edu.joدكتوراهمساعدأستاذ عليمصلحعليالعودات

 feras.j@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد فراسقريطعحسينالجبور

 aladin.obaidat@yu.edu.joماجستيرمدرس عالءالدينمحمداحمدعبيدات

 ali.saleh@yu.edu.joماجستيرمدرس عليصالحجرواناسماعيل

 muayyad@yu.edu.joماجستيرمدرس مؤيدمحمداحمدمقدادي
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 التدريس وطرق المناهج قسم

الجامعي العام من الثاني الدراسي الفصل بداية في عمله التربية كلية أقسام كأحد والتدريس المناهج قسم باشر

 :ويسعىالقسمإلىتحقيقاألهدافاآلتية.1991/1992

.التعليميةالمختلفةإعدادالمعلمينللتدريسفيالمراحل .1

.التيتهدفإلىتطويرالعمليةالتربويةوالنهوضبهاإجراءالبحوثالعلمية .2

.خدمةالمجتمعمنخاللإلقاءالمحاضراتوعقدالندواتوورشالعملألبناءالمجتمعالمحلي .3

.المشاركةفيتصميممناهجوزارةالتربيةوالتعليموتطويرها .4

 :ميةاآلتيةويمنحالقسمالدرجاتالعل

 .معلمالصفوتربيةالطفللية:التخصصات التا البكالوريوس في

وأساليب،وأساليبتدريسالرياضيات،وأساليبتدريساللغةاإلنجليزية،:أساليبتدريساللغةالعربيةالدبلوم في التخصصات اآلتية

العلوم االجتماعية،تدريس الدراسات تدريس اإلسالمية،وأساليب التربية تدريس ،وأساليب

.وأساليبتدريسالتربيةالمهنية،وأساليبتدريسالتربيةالفنية،رياضيةوأساليبتدريسالتربيةال

وأساليبتدريسهاالماجستير في التخصصات اآلتية: العربية اللغة وأس،مناهج اإلنجليزية اللغة ومناهج،اليبتدريسهاومناهج

المهنيةوأساليبومناهجالتربية،ومناهجالعلوموأساليبتدريسها،الرياضياتوأساليبتدريسها

.وتكنولوجياالتعليم،ومناهجالدراساتاالجتماعيةوأساليبتدريسها،تدريسها

ومناهج،ومناهجاللغةالعربيةوأساليبتدريسها،مناهجالدراساتاالجتماعيةوأساليبتدريسهاالدكتوراه في التخصصات اآلتية:

 .وأساليبتدريسهاومناهجالعلوم،اللغةاإلنجليزيةوأساليبتدريسها

 

Curricula.dept@yu.edu.jo 

 3222فرعي0096227211111تفاه
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 الطفل تربية تخصص /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

(ساعةموزعةعلى132هو)الطفلتخصصتربيةيكونالحداالدنىلعددالساعاتالمعتمدةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفي

النحوالتالي:

 ساعة معتمدة(: 27أواًل: متطلبات الجامعة )

 ساعة معتمدة(: 12متطلبات إجبارية ) -أ

 اســــم المســــاق المساق رقم رمــز المسـاق
 عــدد السـاعـات

 المعتمدة عملي نظري

MILT 100 3-3علــومعسكريــة

AL101 3-13بــيةلغـــةعـر

EL101 3-3مهاراتاللغـةاإلنجليزية

PS102 3-3التربيةالوطنية

EL993 .*إستدراكي–مهاراتلغةإنجليزية 

AL993 *استدراكي–عربيةلغة 

COMP993 .*إستدراكي–مهاراتحاسوب 


 * تدرس عند اإلخفاق في النجاح في امتحان المستوى المناظر.

 

ساعات معتمدة(: 15متطلبات اختيارية ) -ب

-(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:15يخصصلها)

المساقرمز  الرقم  الساعات المعتمدة اسم المساق 

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

6.Hum 106 3دراسةالثقافاتاإلنسانيةمقدمةفي 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum109 3النظماإلسالمية

9.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

10. Hum111 3تاريخالقدس

11. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

12. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

العلميةلمساقات ا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 105 3قةالمتجددةالطا 

5.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 
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 ساعة معتمدة( 21التربية )ثانًيا:  متطلبات كلية 

 ساعة معتمدة( 12متطلبات الكلية اإلجبارية ) .أ

 عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق
CURI 258 3 تعلمالقيموتعليمها 

EDAF 301 الفلسفيةواالجتماعيةاألسس  3 

PSYC 341 3 مقدمةفيعلمالنفسالتربوي 

SCI 108 3 مهاراتحاسوب 

 

 ساعات معتمدة( 9المتطلبات االختيارية ) .ب

 عدد الساعات اسم المساق الرقم الرمز
CURI 131 3 األسرةوتربيةالطفل 

CURI 153 3 نماذجالتعليمواستراتيجياته 

CURI 238 نةفيمراحلالتعليمالعامتعليمالمواط  3 

CURI 331 3 رسوماتاألطفالوأشغالهماليدوية 

CURI 405 3 تخطيطالمناهجوتطويرها 

EDAF 102 3 التعليمفياألردن 

EDAF 307 3 تربيةاألطفالفياإلسالم 

PSYC 116 3 إرشاداألطفال 

 

 

 شمل:( ساعة معتمدة وت84: متطلبات التخصص: وتخصص لها )اثالًث

 :كاآلتي( ساعة معتمدة موزعة 75لها ) يخصصوة: .متطلبات التخصص اإلجباري1

 الساعات عدد اسم المساق المساق رقم المساق رمز
CURI 122 3 مدخلإلىتربيةالطفل 

CURI 221 3 اللعبوتعلمالطفل 

CURI 223 3 صحةالطفلوتغذيته 

CURI 224 3 حقوقالطفلواألسرة 

CURI 227 3 الروضةيةمهاراتاالستعدادالقرائيوالكتابيلطفلتنم 

CURI 237 3 نوتعليمهآتعلمالقر 

CURI 254 3 التربيةالفنيةفيالصفوفاألولى 

CURI 321 3 أدباألطفال 

CURI 322 3 الموسيقىوالمسرحوالدراما 

CURI 323 3 االبداعفيالطفولة 

CURI 324 3 جتماعيةلطفلالروضةتنميةالمهاراتالحياتيةاال 

CURI 326 3 تنظيمبيئةالتعلملتربيةالطفل 

CURI 327 3 مناهجالطفولةالمبكرة 

CURI 328 3 طرقتفكيرالطفلوتعلمه 

CURI 425 3 قضاياواتجاهاتمعاصرةفيتربيةالطفل 

CURI 427 3 تصميموإنتاجموادتعليميةلألطفال 

CURI 428 3 العالقاتاألسرية 

CURI 429 9 الميدانيالتدريب 

PSYC 233 3 التنشئةاالجتماعية 

PSYC 242 3 علمالنفسالتطوري 

PSYC 320 3 مبادئاالرشادالزواجيواألسري 

PSYC 355 3 التقييمالنفسيوالتربويفيالطفولةالمبكرة 

PSYC 447 3 تعديلالسلوك 
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 :كاآلتيمعتمدة موزعة  ات( ساع9ها )خصص ليو: االختيارية لتخصصمتطلبات ا.2

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق رمز المساق

Curi 120 3 تنميةالمفاهيمالدينيةواالجتماعية 

Curi 121 3 تنميةالمفاهيمالرياضيةوالعلمية 

Curi226 3 التربيةالصحيةوالبيئية 

Curi232 3 لطفولةواوسائلاإلعالم  

Curi2333العملالجماعيفيالطفولةالمبكرة 

Curi 329 3 تطبيقاتالحاسبفيرياضاألطفال 

Curi 426 3برامجاألطفالالمحوسبة 

Curi440 3التكاملفيبرامجاألطفال



آلتي:يكونعلىالنحوابكالوريوستربيةالطفللبرنامجفإنتوزيعالساعاتالمعتمدة,وعليه

 المجموع الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية المتطلبات

 27 15 12 متطلباتالجامعة

 21 9 12 متطلباتالكلية

 84 9 75 متطلباتالتخصص

 132 33 99 المجموع


 

 الخطة الدراسية لدرجة البكالوريس/ تخصص معلم صف

(ساعةموزعةعلى132هو)تخصصمعلمصفةالبكالوريوسفيدنىلعددالساعاتالمعتمدةللحصولعلىدرجيكونالحداأل

النحوالتالي:

 ساعة معتمدة(: 27أواًل: متطلبات الجامعة )

 ساعة معتمدة(: 12متطلبات إجبارية ) -أ

 اســــم المســــاق المساق رقم رمــز المسـاق
 عــدد السـاعـات

 المعتمدة عملي نظري

MILT 100 3-3علــومعسكريــة

AL101 3-13لغـــةعـربــية

EL101 3-3مهاراتاللغـةاإلنجليزية

PS102 3-3التربيةالوطنية

EL993 .*إستدراكي–مهاراتلغةإنجليزية 

AL993 *استدراكي–لغةعربية 

COMP993 .*إستدراكي–مهاراتحاسوب 



 امتحان المستوى المناظر. * تدرس عند اإلخفاق في النجاح في
 

ساعات معتمدة(: 15متطلبات اختيارية ) -ب

-(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:15يخصصلها)

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 
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 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum109 3النظماإلسالمية

9.Hum110 3 فياألردناحيةوالفندقيةالثقافةالسي

10. Hum111 3تاريخالقدس

11. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

12. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3لجميعاللياقةالبدنيةل 

4.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

5.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 

 

 ساعة معتمدة( 21ثانًيا:  متطلبات كلية التربية )

 معتمدة(ساعة  12متطلبات الكلية اإلجبارية ) .أ

 عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق
CURI 258 يمهاتعلمالقيموتعل  3 

EDAF 301 3 األسسالفلسفيةواالجتماعية 

PSYC 341 3 مقدمةفيعلمالنفسالتربوي 

SCI 108 3 مهاراتحاسوب 

 

 ساعات معتمدة( 9المتطلبات االختيارية ) .ب

 الساعاتعدد  اسم المساق الرقم الرمز
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 
 

 

 (ساعةمعتمدةوتشمل:84وتخصصلها): متطلبات التخصص: اثالًث

(ساعةمعتمدةموزعةكاآلتي:72.متطلباتالتخصصأإلجباري:ويخصصلها)1

 رمز المساق
رقم 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة
المتطلب 

 السابق

Curi1513 العقيدةوالحديثوأساليبتدريسهمافيالصفوفاألولى 

Curi152 3 مهاراتقرائيةوأساليبتدريسهافيالصفوفاألولى  

Curi1543 بنيةاألعدادوأساليبتدريسهافيالصفوفاألولى 

Curi1553 تدريسهفيالصفوفاألولىالتاريخالمعاصروأساليب 

Curi250 3 مهاراتكتابيةوأساليبتدريسهافيالصفوفاألولى  
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 رمز المساق
رقم 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة
المتطلب 

 السابق

Curi2513 السيرةوأساليبتدريسهمافيالصفوفاألولىالفقهو  

Curi2523 الكيمياءواألحياء)لمعلمالصف(وأساليبتدريسهما 

Curi2533 الصفوفاألولىمفاهيمهندسيةوأساليبتدريسهافي Curi 154  

Curi2543 التربيةالفنيةفيالصفوفاألولى 

Curi2553 فيالصفوفاألولىتصميمالتدريسواستراتيجياته 

Curi3503 التذوقاألدبيوأساليبتدريسهفيالصفوفاألولىCuri 250  

Curi3513 تدريسهماالفيزياءوعلوماألرض)لمعلمالصف(وأساليبCuri 252  

Curi3523 التالوةوأساليبتدريسهافيالصفوفاألولى 

Curi353 3 الصفوفاألولىالنحووالصرفوأساليبتدريسهمافي  

Curi354
جغرافيةالوطنالعربيوأساليبتدريسهافيالصفوف

 األولى
3  

Curi3553 األولىالمناهجوأساليبتدريسهافيالصفوف  

Curi356 3 تطبيقاتالحاسوبالتعليميفيالصفوفاألولى  

Psyc461 3 تطبيقاتفيالبحثاالجرائي  

Curi45112 نيالتدريبالميدا 

Edaf400 3 اإلدارةالصفية 

Psyc4553 مبادئفيالقياسوالتقويم 
 

(ساعاتمعتمدةموزعةكاآلتي:12ويخصصلها)متطلبات التخصص االختيارية:  .2

 المتطلب السابق المعتمدة الساعات اسم المساق الرقم الرمز

Curi2313التربيةالبيئيةلألطفال 

Curi232 3 الموالطفولةوسائلاإلع  

Curi2333العملالجماعيفيالطفولةالمبكرة  

Curi 2353مهاراتحياتيةلألطفال 

Curi2563 فيالصفوفاألولىتعليمالتربيةالمهنية  

Curi3583 فيالصفوفاألولىتعليمالتربيةالرياضية  

Curi4403التكاملفيبرامجاألطفال 

Curi333 3التربيةاالجتماعيةمهارات 


فإنتوزيعالساعاتالمعتمدةلبكالوريوسمعلمصفيكونعلىالنحواآلتي:,وعليه

 المجموع الساعات االختيارية الساعات اإلجبارية المتطلبات
 27 15 12 متطلباتالجامعة
 21 9 12 متطلباتالكلية

 84 12 72 متطلباتالتخصص
 132 36 96 المجموع

 

 

 المناهج وطرق التدريسء هيئة التدريس في قسم أعضا

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 qaoud@yu.edu.joدكتوراهأستاذابراهيمعبدالقادراحمدالقاعود

 A.M.Omari@yu.edu.joدكتوراهأستاذ اكرممحمودعوضالعمرى

 Amal.Khasawneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ املعبداهللعبدالرحمنخصاونه

 Intisar@yu.edu.joدكتوراهأستاذ انتصارغازيياسينمصطفى

 khalidf@yu.edu.joدكتوراهأستاذ خالدفياضمحمدالعزي

 deena.j@yu.edu.joدكتوراهأستاذ ديناعبدالحميدصالحالجمل

 rashour@yu.edu.joدكتوراهأستاذ راتبقاسممحمدعاشور
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 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 rubab@yu.edu.joدكتوراهأستاذ الحالبطاينةربافهمىف

 S.M.Karasneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ سميحمحمودمحمدالكراسنه

 tjawarneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ طارقيوسفمحمودجوارنه

 ahersh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عايدحمدانسليمانالهرش

 A.A.BaniAbdelRahman@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عبداهللاحمدعبداهللبنيعبدالرحمن

 Khataibeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عبداهللمحمداالبراهيمخطايبة

 alialbarakat@yu.edu.joدكتوراهأستاذ علياحمدغالبالبركات

 ali.m@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عليمحمدعليالزعبي

 Eid.Kanan@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عيدمحمدعيدكنعان

 Ghazi.Rawagah@yu.edu.joدكتوراهأستاذ غازيضيفاهللالشتيويرواقه

 Jalled@yu.edu.joدكتوراهأستاذ ماجدزكيمحمدالجالد

 M.A.Momani@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمداحمدمجليمومني

 BaniKhalaf@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمودحسنمصطفىبنيخلف

 naser.m@yu.edu.joدكتوراهأستاذ نصرمحمدخليفهمقابله

 hani.o@yu.edu.joدكتوراهأستاذ هانيحتملمحمدعبيدات

 Eyadat@yu.edu.joدكتوراهأستاذ يوسفاحمدمحمودعيادات

 ebtesam.r@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك ابتسامقاسمعبداهللربابعه

 amalkawi@yu.edu.joدكتوراهذمشاركأستا امالرضاحسنملكاوي

 Khazalih@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك تيسيرمحمدنهارالخزعلي

 K.M.Omari@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك خالدمحمداحمدالعمري

 raedk@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك رائدمحمودالسليمخضير

 ruba.miqdadi@yu.edu.joدكتوراهشاركأستاذم ربىمحمدفخرياحمدمقدادي

 S.M.Qazaqzeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك سليمانمحمديونسقزاقزه

 abeer.alrfai@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك الرفاعيعبيرمحمدضيفاهلل

 Imad.Sadi@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عمادتوفيقنجيبالسعدي

 majedah@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك ابوالربماجدهفوزياحمد

 mamoon.shannaq@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك مأمونمحمداحمدمبارك

 alaonh.m@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدخالدمفلحالعالونه

 m-omari@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدعبدالقادرناجىالعمرى

 moh.alkhawaldeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك لحالخوالدهمحمدعليفا

 Mohammad.f@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك الحوامدهمحمدفؤادفالح

 M.A.Abudalboh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك موسىعبدالكريمالنواشابودلبوح

 hadi.tawalbeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك هاديمحمدغالبطوالبه

 alomariwh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك وصالهانيسالمالعمري

 wnawafleh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك وليدحسيناحمدنوافله

 Najadat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد احمدمحمدالهندينجادات

 rania.talafhah@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد رانياحسنعبدالحميدطالفحه

 makhzoomy@yu.edu.joدكتوراهمساعدأستاذ عالءخلففالحالمخزومي

 ali.omari@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد عليعبدالهاديعوضالعمري

 M.N.Azam@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد محمدنايلمحمدالعزام

 Muad@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد معاذمحمودفرحانالشياب

 imagableh@yu.edu.joماجستيرمدرس مقابلهابراهيمضيفاهللمحمد

 salem@yu.edu.joماجستيرمدرس سالممحمدسالمالقرعان

 A.Jawarneh@yu.edu.joماجستيرمدرس علياحمدابراهيمجوارنه

 Fatema.Sroor@yu.edu.joماجستيرمدرس فاطمهمحمدرجاسرور

 Lana@yu.edu.joماجستيرمدرس محمدالناصرالنايوسف

 Hadar@yu.edu.joماجستيرمدرس نجاحاحمدفريدحادر
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 التربية وأصول اإلدارة قسم

ويهدفإلىرفعمستوىالعاملينفيالحقلالتربويكالمعلمينومديريالمدارسوالمشرفين1991/1992أنشئالقسمعام

ويقومالقسمبتوجيهأعضاءهيئةالتدريسوالطلبةإلىعملالبحوثالتربويةالتيلهاعالقة،تعليمالتربويينفيوزارةالتربيةوال

.باإلدارةواإلشرافالتربويمنتدريبوقيادةوجودة

ةيقدمالقسمخدماتللمجتمعالمحليبمافيذلكالمدارسوالمعاهدالتربويةوالتأهيليةويقدماالستشاراتاإلداريةواإلشرافي

.لحقلالتعليميوبخاصةفياإلدارةالمدرسيةواإلشرافالتربويفيا

يشاركأعضاءهيئةالتدريسفيمجموعةمناللجانالتابعةلمديرياتالتربيةوالتعليمفيإقليمالشمالبشأنأسسترقية

التربوي فيالقطاع المحاضراتوالن،المعلمينوالمشرفينوالعاملين يعملونعلىعقد المستجداتالعلميةدواتفكما يضوء

 .والتكنولوجيةفيالحقلالتعليميوبالتحديدفيمجالاإلدارةالتربويةوالمدرسيةوالصفيةواإلشرافالتربوي



 :ويتوزعطلبةالقسمعلىالبرامجاآلتية

 لحديثةبالتعاونمعجامعة"إنهوالندوكذلكالدبلومالمهنيفياإلدارةالمدرسيةالتقنيةا،درجةالدبلومفياإلدارةالمدرسية .1

(INHOLAND) "فيهولندا. 

 .واإلشرافالتربوي،واإلدارةالتربوية،درجةالماجستيرفيتخصصاتأصولالتربية .2

 .واإلدارةالتربوية،درجةدكتوراهالفلسفةفيتخصصيأصولالتربية .3

 

Adminedu.dept@yu.edu.jo 

 3714فرعي0096227211111تفاه



  

mailto:Adminedu.dept@yu.edu.jo
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 أعضاء هيئة التدريس في قسم اإلدارة وأصول التربية

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 Alhiary@yu.edu.joدكتوراهأستاذحسناحمدالحسنالحياري

 AbuAshour@yu.edu.joدكتوراهأستاذ خليفهمصطفىحسنابوعاشور

 Olimatsaleh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ صالحناصرمنيزلعليمات

 Atari@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عارفتوفيقمحمدالعطاري

 a.y.hijazi@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عبدالحكيمياسينفنديحجازي

 adnanbadri@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عدنانبدريرزقاالبراهيم

 Jubran30@yu.edu.joدكتوراهأستاذ صالحعليمحمدجبران

 Salameh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ كايدمحمداحمدسالمه

 moashour@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمدعليذيبابوعاشور

 moneeras@yu.edu.joدكتوراهأستاذ منيرهمحمودمحمدالشرمان

 Nawaf.Shatnawi@yu.edu.joدكتوراهأستاذ نوافموسىحسينالشطناوي

 rathwan@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك احمدمحموداحمدرضوان

 Khasawneh.64@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عمرمحمدعليعمرخصاونه

 mBaniHani@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدصالحمحمدبنيهاني

 nhamad@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك نوارقاسممحمدالحمد

 A.rawashdeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد امنهابراهيممحمدالرواشده

 amena@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد امنهعيسىسالمخصاونه

 jabdulnabi@yu.edu.joماجستيرمدرس جعفرسعدابراهيمعبدالنبى
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 اإلسالمية والدراسات الشريعة كلية

ألهدافالتعليمالعاليفيالمملكةاألردنيةامتحقيًق1990ةوالدراساتاإلسالميةفيجامعةاليرموكعامأنشئتكليةالشريع

ماسواًء،وتسعىجاهدةلتحقيقالغاياتالجسامالتيأنيطتبها،منهمومهذهاألمــــةاكبيًراوهيكليةرائدةتحملهمًّ،الهاشمية

ولكونهالعنصراألهمالذي،باعتبارهأسمىغاياتهذهالكلية،البالذييمثلمحورالعمليةالتعليميةتعلقمنهابالتعليموالعنايةبالط

إذيتوفر،أوماتعلقمنهابالبحثالعلمي،يرفدالمجتمعالمحليباإلمكاناتوالطاقاتالقادرةعلىالوفاءبحقالحاضروالمستقبل

وتعزيزالفكراإلسالميالذييقومفيأساسهعلى،لذينلهمحضورفيمجالالبحثالعلميلكليةعددكبيرمناألساتذةاألكفاءافيا

واإلخاء،واالعتدالونبذالتطرف،والتأكيدعلىقيمالمجتمعاإلسالميكقيمةالتعليمودورهفيبناءمستقبلاألمة،االعتدالوالوسطية

وأهميةاالنتماء،لمصلحةالعامةعلىالمصلحةالخاصةبمايؤكدعلىوحدةاألمةوتقديما،ونشرثقافةاإليثار،لتعاونوا،والمساواة

عماتقومبهالكليةمننشاطاتتعدمنأهمواجباتهاتجاهالمجتمعالمحليإذتقومفضاًلوتوثيقُعـريالمواطنةالصالحة.،لإلسالم

وجّلذلكيتمثلفيعقدالمؤتمراتالعلميةذاتالطابعالمجتمعي،مجتمعالمحليفيتناولقضاياهالراهنةبدورفاعلفيمشاركةال

وماإلىذلكمننشاطاتأخرىكالمحاضراتوالندوات،وغرفالتجارةبالتعاونمعبعضالجهاتكالبلدياتوالبنوكاإلسالمية

ويتركالمجالالحترامالرأيوالرأياآلخر،ناءفكرسوييجمعاألمةعلىالثوابتوإلقاءخـُـطبالجمعةومامنشأنهاالسهامفيب

فيالمتغيراتومايجوزاالختالففيه.

بأنكليةالشريعةتتضمنأربعةأقسامعلميةهيقسمأصولالدينويمنحدرجتيالبكالوريوسوالماجستيرفيأصولاعلًم

.الشريفوعلومهوالحديثالنبوي،وعلومالقرآنالكريمالدينودرجتيالدكتوراهفيالتفسير

،طويلةاوإجراءاتفتحبرنامجالدكتوراهقطعأشواًط،الماجستيروويمنحدرجتيالبكالوريوس،كماتضمقسمالفقهوأصوله

.عسىأنيكونذلكفيالقريبالعاجل

وهومن،راهوالماجستيروالدكتو،ويمنحالدرجاتالثالثالبكالوريوس،وفيالكليةقسماالقتصادوالمصارفاإلسالمية

لىعالمناالعربيواإلسالميبالنظرإلىكثرةالطلبةمنالدولإويعتبربوابةالجامعة،خصوصياتكلياتالشريعةفيالعالمالعربي

.العربيةواإلسالميةالذينيحرصونعلىالطلبوالتحصيلالعلميفيه

وتح الدراساتاإلسالميةويمارابًعاويالكليةقسًمكما نحثالثدرجاتفيالبكالوريوسممثلةفيالتربيةفيوهوقسم

إضافةإلىمنحدرجتيالماجستيروالدكتوراهفيالتربيةفي،والدعوةواإلعالماإلسالمي،والتربيةاألسريةفياإلسالم،اإلسالم

.دراساتاألسريةفياإلسالمكماهوالحالفيالاامجمنخصوصياتكلياتالشريعةأيًضويشارإلىأنبعضهذهالبراإلسالم.



https://sharia.yu.edu.jo

Sharia.Fac@yu.edu.jo

5413فرعي0096227211111هاتف
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 وأصوله الفقــه قسم

الفقهوأصوله92/1993معمطلعالعامالجامعيالقسمأنشئ الفقهوالدراساتاإلسالميةوعدلاسمهإلىقسم تحتاسم

 . م8/1/2001تاريـخ(1/2001)بموجبقرارمجلسالعمداءرقم

ويتطلعالقسمإلىإنشاءبرنامجماجستير،هدرجةالبكالوريوسفيالفقهوأصولهودرجةالماجستيرفيالفقاالقسمحالًييمنح

 . والفقهالمقارن،ودكتوراهفيأصولالفقه

موسمكمايسيررحلةعلميةللديارالمقدسةفي،كمايطرحالقسممساق"نظاماإلسالم"ضمنمتطلباتالجامعةاالختيارية

 .لقسمإضافةإلىرحلةالعمرةمنالمساقاتاإلجباريةفيا(2لمساقفقهالعبادات)اتطبيًق،الحج

المناسباتالدينيةفيالمساجدكإحياء،والجامعةوالمجتمعالمحليويسهمالقسمكباقيأقسامالكليةفيالنشاطاتالعامةللكلية

أكاديميةكمايرتبطبعالقات،والمشاركةفيالندواتوالدوراتالمتخصصةعلميللكليةوخطبالجمعةواليومال،والمدارسواألندية

المناظرة األقسام مع األخرىتعاونية الجامعات علىاألكتبادلفي واإلشراف الزائرين الدراساتسائذة لطلبة العلمية الرسائل

 .معالمجتمعالمحليوالجامعياألمرالذييسهمفيمدجسورالتعاونوالتكامل،ومناقشتهاالعليا





Fiqh.dept@yu.edu.jo 
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 البكالوريوس لمرحلة وأصوله الفقه لقسم الدراسية الخطة

:تمنحدرجةالبكالوريوسفيتخصص"الفقهوأصوله"فيكليةالشريعةوالدراساتاإلسالميةبعدإتمامالمتطلباتالتالية



(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها): متطلبات الجامعـةأوال: 

علىالنحوالتالي:(ساعةمعتمدة12صصلها)تخمتطلبات اجبارية: أ.

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رمز المساق

AL 101 1لغةعربية  3  

EI 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EI 99 إستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية   استدراكي 

AL 99 استدراكي–ربيةلغةع   استدراكي 

COMP 99 إستدراكي.–مهاراتحاسوب   استدراكي 

 

علىالنحوالمجاالتخارجكليتهفيأحد(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن15تخصصلها) اختيارية: متطلبات ب.

 التالي:

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 104 3الفنوالسلوك 

4.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

5.Hum 106 3دراسةالثقافاتاإلنسانيةمقدمةفي 

6.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

7.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

8.Hum110 3 فياألردنلسياحيةوالفندقيةالثقافةا

9. Hum111 3تاريخالقدس

10. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

11. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

العلميةلمساقات ا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3للجميعاللياقةالبدنية 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

7.Sci 107 3البحثالعلمي 
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تخصصالفقهوأصولهفيكليةالشريعةوالدراستطلبات الكليةما:ثانًي البكالوريوسفي اتالمبينةفيالخطةالدراسيةلدرجة

-(ساعةمعتمدةكمايلي:24اإلسالمية)

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمه

108CSI3مهاراتالحاسوب  

110ASL 3 علومالقرآنالكريم  

101FQH 3 المدخلإلىالتشريعاإلسالميومقاصده  

120ASL 3 المدخلإلىالسنةالنبويةوعلومها  

102FQH 3 فقهالطهارةوالصالة  

130 ISS 3 المدخلإلىالدعوةواإلعالماإلسالمي  

200ISS 3 أساليبالبحثومصادرالدراساتاإلسالمية  

111ASL (ساعات3التالوةوالحفظ)1 عملي  

210ASL (3التالوةوالحفظ)111 1 ساعاتعمليASL 

310ASL (3التالوةوالحفظ)210 1 ساعاتعمليASL 



(ساعةمعتمدة81ويخصصلها): متطلبات القسماثالًث

 (ساعةمعتمدةعلىالنحوالتالي:72المتطلباتاإلجبارية)-أ

 رمز المساق ورقمه المساقاسم  الساعات المعتمدة المتطلب السابق

 203FQH فقهالصياموالزكاةوالحج 3 

 130FQH 1القواعداللغويةفيأصولالفقه/ 3 

 121ASL السيرةالنبويةوأعمالالخلفاءالراشدين 3 

 130ASL المدخلإلىالعقيدةاإلسالمية 3 

101FQH 3 210 عقدالزواجفيالفقهوالقانونFQH 

 221FQH الجهادوالعالقاتالدوليةفقه 3 

 200FQH المعاوضاتوالتوثيقاتفقه 3 

101FQH 3 (صليةالمصادراألأصولفقه) 230FQH 

 3 2القواعداللغويةفيأصولالفقه/ 232FQH 

  250FQH لكترونيةللعلومالشرعيةالمصادراإل 3

 304FQH يمانوالنذورواالطعمةفقهاإل 3 

 310FQH الزواجفيالفقهوالقانونفرق 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 (نباطاالحكامطرقاستأصولفقه) 435FQH 

101FQH 3 436 القواعدالفقهيةFQH 

101FQH 3 440 فقهالقضاءوأصولالمحاكماتالشرعيةFQH 

101FQH 3 460 فقهيةمعاصرةقضاياوفتاوىFQH 



  



 

269 



 يختارهاالطالبمنالموادالتالية:(ساعاتمعتمدة9المتطلباتاالختيارية)–ب

 رمز المساق ورقمه اسم المساق الساعات المعتمدة

220IEB مبادئاالقتصاداإلسالمي 3

 201FQH العلموآدابهأحكامطلب 3

3 معامالتإسالمّيةاقتصادّيةمعاصرة 211IEB

 313ASL تفسيرآياتاإلحكام 3

3 الخطابةوالوعظ 335ISS

 434FQH سةنصيهمنكتبالفقهوأصولهدرا 3

 437FQH أصولفقه)التعارضوالترجيح( 3

320ASL سانيدودراسةاألتخريجاألحاديثالنبوية 3

3 438FQH المصطلحالفقهي

 420ASL شرحأحاديثاألحكام 3

3 نصوصمنالدراساتاإلسالمّيةباإلنجليزّية 433ISS


 

 المساقات التي يطرحها قسم الفقه وأصوله

 رمز المساق ورقمه اسم المساق الساعات المعتمدة

 101FQH التشريعاإلسالميومقاصدهالمدخلإلى 3

 102FQH فقهالطهارةوالصالة 3

 130FQH 1القواعداللغويةفيأصولالفقه/ 3

 200FQH اتالمعاوضاتوالتوثيقفقه 3

 201FQH أحكامطلبالعلموآدابه 3

 203FQH فقهالصياموالزكاةوالحج 3

 210FQH عقدالزواجفيالفقهوالقانون 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

 311FQH لتركاتوالمواريثأحكاما 3

 321FQH سالمدارةفياإلنظامالحكمواإل 3

 330FQH أصولالفقه)المصادرالتبعية( 3

 422FQH العقوباتفقه 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 القضاءوأصولالمحاكماتالشرعيةفقه 3

 460FQH قضاياوفتاوىفقهيةمعاصرة 3
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 أعضاء هيئة التدريس في قسم الفقه وأصوله

 ريد اإللكترونيالب  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 ibraheem_j@yu.edu.joدكتوراهأستاذابراهيممحمدابراهيمالجوارنه

 Adam@yu.edu.joدكتوراهأستاذ ادمنوحعليمعابده

 fakeer@yu.edu.joدكتوراهأستاذ اسامهعليمصطفىالفقيرالربابعه

 damrah@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عبدالجليلزهيرعبدالجليلضمره

 albdarnah@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عبداهللمحمداالحمدالبدارنة

 rababah@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عبداهللمحمدسعيدربابعه

 rahhal@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عالءالدينحسينصديقرحال

 tlafha@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمدمحموداحمدطالفحه

 osama.adnan@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك ييناسامهعدنانعيدالغنم

 kinane@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك اشرفمحمودعقلةبنيكنانه

 qdah@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك زكريامحمدفالحالقضاه

 samira@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك سامرةمحمدحامدالعمري

 safiyeh@yu.edu.joدكتوراهمشاركأستاذ صفيهعلياحمدالشرع

 abdelmohdi.ajlouni@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عبدالمهديمحمدسعيداحمدالعجلوني

 firas.a@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك فراسعبدالحميداحمدالشايب

 yousef.a@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك يوسفعبداهللمحمدالشريفين

 niebal.etoum@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد محمدابراهيمالعتومنيبال

 runda@yu.edu.joماجستيرمدرس رندهعبدالكريمعبدالحفيظالعمري
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 الدين أصول قسم

،فيالكليةالعمداءالذييقضيبإنشاءقسمينأكاديميينبقرارمنمجلس92/1993مطلعالعامالجامعيمعالقسمأنشئ

 م.1992كاستقبلالقسمطلبتهالقدامىوالمستجدينالذينقبلوابعدعاموبذل

كمايمنحدرجةالماجستيرفيأصولالدينمساراالمتحانالشاملودرجة،يمنحالقسمدرجةالبكالوريوسفيأصولالدين

دكتوراهالفلسفةفيالتفسيروعلومالقرآنوفيالحديثالشريفوعلومه.

كإحياءالمناسباتالدينيةفيالمساجد،قيأقسامالكليةفيالنشاطاتالعامةللكليةوالجامعةوالمجتمعالمحليمكباويسهمالقس

كمايرتبطبعالقاتأكاديمية،والمشاركةفيالندواتوالدوراتالمتخصصةوخطبالجمعةواليومالعلميللكلية،والمدارسواألندية

،رسائلطلبةالدراساتالعلياومناقشتهاسائذةالزائرينواإلشرافعلىلجامعاتاألخرىكتبادلاألفياتعاونيةمعاألقسامالمناظرة

األمرالذييسهمفيمدجسورالتعاونوالتكاملمعالمجتمعالمحليوالجامعي.

ويتبعهمختبرات،ويدويضمالقسمتحتجناحهبرنامجالقرآنالكريمالذييشرفعلىعمليةتعليمالتالوةوالحفظوالتج

ويجريالتخطيطحاليالجعلبرنامجالقرآنالكريمنواةلقسمالقراءاتالقرآنيةمستقبالإنشاءاهللتعالى.،التالوة



Usul.dept@yu.edu.jo

5452فرعي0096227211111هاتف
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 البكالوريوس لمرحلة الدين أصول لقسم الدراسية الخطة

"أصولالدين"فيكليةالشريعةوالدراساتاإلسالميةبعدإتمامالمتطلباتالتالية:البكالوريوسفيتخصصتمنحدرجة

وتعديالتهاالصادرةبموجب1991(لسنة2الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم)

.م1976م(لعا76ليرموكرقم)نظاممنحالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةا

(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها): متطلبات الجامعـةأوال: 

علىالنحوالتالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها)متطلبات اجبارية:أ. 

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رمز المساق

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 

 

صــصلها) اختيارية: متطلباتب.  ســاعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن15تخ ىالنحوعلكليتهفيأحدالمجاالتخارج(

 التالي:

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 104 3الفنوالسلوك 

4.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

5.Hum 106 3اإلنسانيةمقدمةفيدراسةالثقافات 

6.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

7.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

8.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

9. Hum111 3تاريخالقدس

10. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

11. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3ةوالصحةالعامةالبيئ 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

7.Sci 107 3العلميالبحث 
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تخصصالفقهوأصولهفيكليةالشريعةوالدراساتاتطلبات الكليةمثانًيا: البكالوريوسفي لمبينةفيالخطةالدراسيةلدرجة

 -(ساعةمعتمدةكمايلي:24اإلسالمية)

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمه

108CSI3مهاراتالحاسوب  

110ASL 3 علومالقرآنالكريم  

101FQH 3 مدخلإلىالتشريعاإلسالميومقاصدهال  

120ASL 3 المدخلإلىالسنةالنبويةوعلومها  

102FQH 3 فقهالطهارةوالصالة  

130 ISS 3 المدخلإلىالدعوةواإلعالماإلسالمي  

200ISS 3 أساليبالبحثومصادرالدراساتاإلسالمية  

111ASL 
عملي(ساعات3التالوةوالحفظ)

 ساعتانعملي(2،عةنظريسا1)
1  

210ASL 
ساعاتعملي(3التالوةوالحفظ)

 ساعتانعملي(2،ساعةنظري1)
1 111ASL 

310ASL 
ساعاتعملي(3التالوةوالحفظ)

 ساعتانعملي(2،ساعةنظري1)
1 210ASL 

 
 

-(ساعةمعتمدةوفقمايلي:81ويخصصلها): متطلبات القسمثالًثا

(ساعةمعتمدةعلىالنحواآلتي:72اإلجبارية)المتطلبات-أ

 رمز المساق ورقمه اسم المساق الساعات المعتمدة المتطلب السابق

 ASL112 تفسيرالقرآنالكريمبالَمنقول 3 

 3 فقهالصياموالزكاةوالحج FQH203

 FQH130 1اللغويةفيأصولالفقه/القواعد 3 

 ASL121 اءالراشدينالسيرةالنبويةوأعمالالخلف 3

 3  ASL122 دراسةتحليليةلألربعينالنووية

 3 المدخلإلىالعقيدةاإلسالمية ASL130

  ASL211 تفسيرالقرآنالكريمبالَمعقول 3

 3 فقهاألحوالالشخصية FQH211

 3 الفقهعلمأصول FQH231

ASL220 دراساتفيأحاديثالصحيحين 3 

ASL130 3 هللتعالىوالقدرااليمانبا 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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 -مدةيختارهاالطالبمنالمواداآلتية:(ساعةمعت9المتطلباتاالختيارية)–ب

 رمز المساق ورقمه اسم المساق الساعات المعتمدة

 IEB220 مبادئاالقتصاداإلسالمي 3

3 2/القواعداللغويةفيأصولالفقه FQH232

 FQH250 لكترونيةللعلومالشرعيةالمصادراإل 3

 ASL221 الهديالنبويفياألدبوالرقاق 3

3 لقرآنيالقصصا ASL212

3 األخالقفيالقرآن ASL213

3 األسرةوالتحدياتالمعاصرة ISS322 

3 فقهاإليمانالنذورواألطعمة FQH304

 FQH311 أحكامالتركاتوالمواريث 3

3 آياتاألحكامتفسير ASL313

 FQH422 فقهالعقوبات 3

3 دراساتمعاصرةفيالتفسير ASL314

 ASL321 السنةالنبويةدراساتمعاصرةفي 3

3 اإلعجازالعلميفيالحديثالنبويالشريف ASL322

أحاديثالبيوع 3 ASL323

3  ASL412 دراسةنصيةمنكتبالتفسير

3 والحديثباللغةاإلنجليزيةنصوصمنالتفسير ASL414 

3 ASL437 أحاديثالفتنوأشراطالساعة

3 أديانوفرق ASL332 

 FQH302 التفيالفقهاإلسالميأحكامالمعام 3





 المواد التي يطرحها قسم أصول الدين

 رمز المساق ورقمه اسم المساق الساعات المعتمدة

ASL110 علومالقرآنالكريم 3

ASL111 ساعتانعملي(2،ساعةنظري1)التالوةوالحفظ 1

ASL112 تفسيرالقرآنالكريمبالَمنقول 3

 ASL120 لنبويةوعلومهاالمدخلإلىالسنةا 3

 ASL121 السيرةالنبويةوأعمالالخلفاءالراشدين 3

ASL122 دراسةتحليليلةلألربعينالنووية 3

اإلسالميةالمدخلإلىالعقيدة 3 ASL130

 ASL210 ساعتانعملي(2،ساعةنظري1)التالوةوالحفظ 1

ASL211 تفسيرالقرآنالكريمبالَمعقول 3

3 لقرآنيالقصصا ASL212

3 األخالقفيالقرآن ASL213

ASL220 دراساتفيأحاديثالصحيحين 3

ASL221 الهدىالنبويفياألدبوالرقاق 3

 ASL230 باهللتعالىوالقدراإليمان 3

 ASL310 ساعتانعملي(2،ساعةنظري1)التالوةوالحفظ 1

ASL311 أساليبالبيانفيالقرآنوالسنة 3

 ASL312 القرآنالكريمإعجاز 3

ASL313 تفسيرآياتاألحكام 3

3 دراساتمعاصرةفيالتفسير ASL314

3 األسانيدتخريجاألحاديثالنبويةودراسة ASL320

3 دراساتمعاصرةفيالسنةالنبوية ASL321

3 اإلعجازالعلميفيالحديثالنبويالشريف ASL322

3 أحاديثالبيوع ASL323

ASL330 واتوالسمعياتالنب 3
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 رمز المساق ورقمه اسم المساق الساعات المعتمدة

 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

  
 

أصول الدين قسمأعضاء هيئة التدريس في   

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 Hussein_j@yu.edu.joدكتوراهأستاذحسينجابرموسىبنىخالد

 shouha@yu.edu.joدكتوراهأستاذ الشوحةخالدنوافاحمد

 khader@yu.edu.joدكتوراهأستاذ زكرياعليمحمودالخضر

 Shihadah@yu.edu.joدكتوراهأستاذ شحادةاحميديالبخيتالعمري

 abdullah-swalmah@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عبداهللمرحولسالمالسوالمه

 mmalkawi@yu.edu.joكتوراهدأستاذ محمداحمدمحمدعبدالقادر

 mhawari@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمدرضاحسنالحوري

 Almohammad@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمدزهيرعبداهللالمحمد

 mtawalbeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمدعبدالرحمناحمدطوالبه

 Alomari_m@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمدعليقاسمالعمري

 Mohammado@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمدعودهاحمدالحوري

 Shatnawi@yu.edu.joدكتوراهأستاذ يحيىضاحيعليشطناوي

 khalida@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك خالدمحمدمحمودالشرمان

 saeedb@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك سعيدمحمدعليبواعنه

 abdulrazak@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك رجبعبدالرزاقاحمداسعد

 a.m.basal@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عبدالرزاقموسىعبدالرحمنابوالبصل

 aljamal@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمداحمدعبدالعزيزالجمل

 mansourm@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك منصورمحمودحسنابوزينه

 ahmad.manai@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد مناعيعبدالمولىرويجياحمد

 raed.said@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد رائدسعيداحمدبنيعبدالرحمن

 najah.az@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد نجاحمحمدحسينالعزام

 nsharyri@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد نذيرنبيلعبدالحميدالشرايري

 haifa.ziadah@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد هيفاءمصطفىيوسفالزيادة

 eman.banyamer@yu.edu.joماجستيرمدرس ايمانمحمدامينحسنبنيعامر

 hosam.k@yu.edu.joماجستيرمدرس حسامخالدمحمدالسقار

 salam.o@yu.edu.joماجستيرمدرس سالمجميلعبداهللالعمري

 nasr@yu.edu.joماجستيرمدرس سميرهطاهرمحمدنصر

 abdulelah.jboor@yu.edu.joماجستيرمدرس عبدااللهصالحعطااهللالجبور

 mshamali@yu.edu.joماجستيرمدرس مأمونعمرمحمدالشمالي

 omari.m@yu.edu.joماجستيرمدرس محمداحمدمحمدالعمري

 huwaida@yu.edu.joماجستيررسمد هويدااحمدقاسمالخطيب

 haithamd@yu.edu.joماجستيرمدرس هيثمسليمانحسنالدهون
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 اإلسالمــية والمصارف االقتصــاد قسـم

( رقم مجلسالعمداء بقرار والمصارفاإلسالمية االقتصاد قسم تاري1/2001أنشئ إلى.8/1/2001خ( الحاجة لتلبية

خاصةبعد،يوالمصارفاإلسالميةممنيجمعونبينالمعرفةفيعلوماالقتصادوعلومالشريعةمتخصصينفياالقتصاداإلسالم

 .وتزايداالهتمامبهعلىالمستوىالمحليواإلسالميوالعالمي،نموهذاالعلموظهورالنماذجالتطبيقيةلبعضمسائلهوأحكامه

يمنحدرجةالماجستير–إلسالميةومنقبلهمركزالدراساتاإلسالميةوبالنسبةللدراساتالعليافقدكانقسمالفقهوالدراساتا

والمصارف فياالقتصاد الماجستير يمنحدرجة الحاليأصبح القسم أكثرمنعشرسنواتإالأن اإلسالميمنذ فياالقتصاد

فاإلسالمية الدكتوراه اإلسالميةودرجة والمصارف االقتصاد العمداء،ي مجلس قرار صدر تاريخ31/2001رقم)حيث )

 المتضمنإنشاءبرنامجالدكتوراهفياالقتصادوالمصارفاإلسالمية.27/8/2001

كامللالقتصاداإلسالمي.ويطمحالقسمباستقطابيحتضنقسماالقتصادوالمصارفاإلسالميةكرسيالشيخصالحعبداهلل

.عوامالقادمةنخبةمميزةمنخبراءاالقتصادوالمصارفاإلسالميةخاللاأل



Islamiceco.dept@yu.edu.jo

5512فرعي0096227211111هاتف
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 البكالوريوس لمرحلة اإلسالمية والمصارف االقتصاد لقسم الدراسية الخطة

اإلسالمية"فيكليةالشريعةوالدراساتاإلسالميةبعدإتمامالمتطلباتتمنحدرجةالبكالوريوسفيتخصص"االقتصادوالمصارف

التالية:

البكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم) 2008(لسنة6الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجة لصادرةاوتعديالتها

.م1976(لعام76بموجبنظاممنحالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم)

(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها): متطلبات الجامعـةأوال: 

علىالنحوالتالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها)متطلبات اجبارية:. أ

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رمز المساق

AL 101 1لغةعربية  3 
 

EI 101 3 مهاراتلغةإنجليزية 
 

PS 102 الوطنيةالتربية  3 
 

MILT 100 3 علومعسكرية 
 

EI 99 إستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية ستدراكيا   
 

AL 99 استدراكي–لغةعربية  استدراكي 
 

COMP 99 إستدراكي.–مهاراتحاسوب  استدراكي 
 

 

صــصلها) اختيارية: متطلباتب.  ســاعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن15تخ علىالنحوالمجاالتخارجكليتهفيأحد(

التالي:

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

قات االنسانيةالمسا  

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 104 3الفنوالسلوك 

4.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

5.Hum 106 3دراسةالثقافاتاإلنسانيةمقدمةفي 

6.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

7.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

8.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

9. Hum111 3تاريخالقدس

10. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

11. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

العلميةلمساقات ا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

7.Sci 107 3البحثالعلمي 
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تخصصالفقهوأصولهفيتطلبات الكليةمثانًيا: البكالوريوسفي كليةالشريعةوالدراساتالمبينةفيالخطةالدراسيةلدرجة

 -(ساعةمعتمدةكمايلي:24اإلسالمية)

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمه

108CSI3مهاراتالحاسوب  

110ASL 3 علومالقرآنالكريم  

101FQH 3 المدخلإلىالتشريعاإلسالميومقاصده  

120ASL 3 ويةوعلومهاالمدخلإلىالسنةالنب  

102FQH 3 فقهالطهارةوالصالة  

130 ISS 3 المدخلإلىالدعوةواإلعالماإلسالمي  

200ISS 3 أساليبالبحثومصادرالدراساتاإلسالمية  

111ASL 
ساعاتعملي(3التالوةوالحفظ)

 ساعتانعملي(2،ساعةنظري1)
1  

210ASL 
ساعاتعملي(3التالوةوالحفظ)

 ساعتانعملي(2،ساعةنظري1)
1 111ASL 

310ASL 
ساعاتعملي(3التالوةوالحفظ)

 ساعتانعملي(2،ساعةنظري1)
1 210ASL 

 



-ساعةمعتمدةوفقمايلي:(81:متطلباتالقسمويخصصلها)ثالًثا

(ساعةمعتمدةعلىالنحوالتالي:69المتطلباتاإلجبارية)-أ

 رمز المساق ورقمه اسم المساق المعتمدة الساعات المتطلب السابق

 IEB 121 مبادئاالقتصادوالمصارفاإلسالمية 3 

ECON 101 3 مدخلإسالميإلىالنظريةاالقتصاديةالكلية IEB 221 

ECON 102 3 مدخلإسالميإلىالنظريةاالقتصاديةالجزئية 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 التنميةوالتخطيطفياإلسالم IEB 332 

IEB 221 3 االقتصادالدولياإلسالمي IEB 333 

IEB 121

FQH 301 
 IEB 342 المصرفيةاإلسالميةالعميات 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 اإلسالميةالتأمينوالشركات 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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-معتمدةيختارهاالطالبمنالموادالتالية:(ساعة12)االختياريةالمتطلبات–ب

المتطلب 

 السابق

الساعات 

 المعتمدة
 اسم المساق

رمز المساق 

 ورقمه

 IEB 324 لنقودوالمكاييلواألوزانا 3 

SCI 108 تطبيقاتحاسوبيةفيالماليةاإلسالمية 3 IEB 330

ECON 101  IEB 338 اإلسالميمشكالتاقتصاديةمعاصرةفيالعالم 3

IEB 121  IEB 341 التسويقالمصرفياإلسالمي 3

ECON 102  IEB 430 االقتصاداالجتماعيفياإلسالم 3

IEB 121 ميإدارةالمخاطرمنمنظورإسال 3 IEB 444

FQH 301  IEB 447 التطبيقاتالحديثةفياالقتصاداإلسالمي 3

IEB 342 اإلسالميةالهندسةالمالية 3 IEB 449

  ASL 130 المدخلإلىالعقيدةاإلسالمية 3

فقهالصياموالزكاةوالحج 3  FQH 203

علمأصولالفقه 3  FQH 231

 FQH 436 القواعدالفقهية 3 





 د التي يطرحها القسمالموا

 رمز المساق ورقمه اسم المساق

IEB 121 اإلسالميةمبادئاالقتصادوالمصارف

IEB 211 معامالتاقتصاديةإسالميةمعاصرة

IEB 220 مبادئاالقتصاداإلسالمي

IEB 221 مدخلإسالميإلىالنظريةاالقتصاديةالكلية

IEB 222 اديةالجزئيةمدخلإسالميإلىالنظريةاالقتص

IEB 223 الفكراالقتصاديوالمصرفيفياإلسالم

IEB 231 الماليةالعامةفياإلسالم

IEB 321 اقتصادياتالنقودفياإلسالم

IEB 324 النقودوالمكاييلواألوزان

IEB 330 تطبيقاتحاسوبيةفيالماليةاإلسالمية

IEB 331 اقتصادياتالزكاةوالوقف

IEB 332 تنميةوالتخطيطفياإلسالمال

IEB 333 االقتصادالدولياإلسالمي

IEB 338 مشكالتاقتصاديةمعاصرةفيالعالماإلسالمي

IEB 341 التسويقالمصرفياإلسالمي

IEB 342 العملياتالمصرفيةاإلسالمية

IEB 430 االقتصاداالجتماعيفياإلسالم

IEB 431 سالمالتمويلواالستثمارفياإل

IEB 432 دراسةالجدوىاالقتصاديةمنمنظورإسالمي

IEB 441 محاسبةالمؤسساتالماليةاإلسالمية

IEB 442 األسواقالماليةوالنقديةفياإلسالم

IEB 444 إدارةالمخاطرمنمنظورإسالمي

IEB 445 الرقابةعلىالمصارفاإلسالمية

IEB 446 التأمينوالشركاتاإلسالمية

IEB 447 التطبيقاتالحديثةفياالقتصاداإلسالمي

IEB 449 الهندسةالماليةاإلسالمية
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 االقتصاد والمصارف اإلسالمية قسمأعضاء هيئة التدريس في 

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 alsaad@yu.edu.joدكتوراهأستاذاحمدمحمداحمدالسعد

 amer.y@yu.edu.joدكتوراهأستاذ دالعتومعامريوسفمحم

 sabhany@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عبدالجبارحمدعبيدالسبهاني

 amousa@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عبدالناصرموسىعبدالرحمنابوالبصل

 e_barakat@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عمادرفيقخالدبركات

 eobadh@yu.edu.joدكتوراهتاذمشاركأس ابراهيمعبدالحليممحمودعباده

 zakariya@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك زكرياسالمهعيسىشطناوي

 adnanr@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عدنانمحمديوسفربابعة

 m.b.eisa@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدمحمودالنجيبنيعيسى

 maysaa.m@yu.edu.joدكتوراهركأستاذمشا ميساءمنيرحسنملحم

 ahmad.k@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد احمدسليمانمحمودخصاونه

 amjad.s@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد امجدسالمقويدرلطايفه

 kulood.t@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد خلوداحمدمحمودطنش

 shadi.h@yu.edu.joراهدكتوأستاذمساعد شاديخليفةمحمداالحمد

 abdalla.badarin@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد عبداهللمحمدخلفالبدارين

 m.jarrah@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد مفلحفيصلمفلحالجراح

 najeeb.k@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد نجيبسميرنجيبخريس

 nesreen@yu.edu.joماجستيرمدرس نسرينماجدحسندحيله
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 اإلسالمية الدراسات قسم

ليضمتحتجناحيهتخصصات8/1/2001بتاريخ1/2000الدراساتاإلسالميةبقرارمجلسالعمداءفيجلستهرقمأنشئقسم

:ثالثة

.اإلسالمية:تخصصالتربيةأواًل

.اإلسالميواإلعالم:تخصصالدعوةاثانًي

.ةالدراساتاألسري:تخصصاثالًث

لهذايمنحالقسمدرجةالبكالوريوساوتطبيًقاوعالمًياوعربًياهذاوجاءفتحهذهالتخصصاتالجديدةتلبيةللحاجةالماسةإليهامحلًي

حدرجةالدراساتاألسريةوالدعوةواإلعالماإلسالمي.كمايمن،فيالدراساتاإلسالميةفيثالثةمساراتهي:التربيةاإلسالمية

.روالدكتوراهفيالتربيةاإلسالميةالماجستي

 .يطرحالقسممساقينضمنمتطلباتالجامعةاالختياريةهمامساقنظاماألسرةفياإلسالمومساقمفاهيمإسالميةأساسية



Islamicstudies.dept@yu.edu.jo

5264فرعي0096227211111هاتف
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  بكالوريوسال لمرحلة اإلسالمية الدراسات لقسم الدراسية الخطة

 تخصصالدراساتاإلسالمية البكالوريوسفي درجة تمنح الثالثة إتمامبمساراته بعد والدراساتاإلسالمية الشريعة كلية في

المتطلباتالتالية:

البكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم) الصادرة2008لسنة(6الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجة وتعديالتها

.م1976(لعام76نظاممنحالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم)بموجب

 

(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها): متطلبات الجامعـةأوال: 

والدراسات،والدعوةواإلعالماإلسالمي،تتكونالخطةالدراسيةلبرنامجالدراساتاإلسالميةبمساراتهالثالثة:التربيةاإلسالمية

منالمتطلباتالتييبينهاالجدولالتالي:،سريةاأل

علىالنحوالتالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها)متطلبات اجبارية:أ. 

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رمز المساق

AL 101 1لغةعربية  3 
 

EI 101 إنجليزيةمهاراتلغة  3 
 

PS 102 3 التربيةالوطنية 
 

MILT 100 سكريةعلومع  3 
 

EI 99 إستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية  استدراكي 
 

AL 99 استدراكي–لغةعربية  استدراكي 
 

COMP 99 إستدراكي.–مهاراتحاسوب  استدراكي 
 

 

خارجكليتهعلىالنحوالتالي:يختارهاالطالبمن(ساعاتمعتمدة15تخصصلها) اختيارية: متطلباتب. 

 الساعات المعتمدة سم المساقا رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 104 3الفنوالسلوك 

4.Hum 105 3اإلنسانيةإسهاماألردنفيالحضارة 

5.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

6.Hum 107 3انحقوقاإلنس 

7.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

8.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

9. Hum111 3تاريخالقدس

10. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

11. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3لوجياالمعلوماتوالمجتمعتكنو 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 106 3وتنميةالمجتمعدارةاإل 

7.Sci 107 3البحثالعلمي 
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البكاتطلبات الكليةمثانًيا: تخصصالفقهوأصولهفيكليةالشريعةوالدراساتالمبينةفيالخطةالدراسيةلدرجة لوريوسفي

 (ساعةمعتمدةكمايلي:24اإلسالمية)

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمه

108CSI3مهاراتالحاسوب  

110ASL 3 علومالقرآنالكريم  

101FQH 3 المدخلإلىالتشريعاإلسالميومقاصده  

120ASL 3 المدخلإلىالسنةالنبويةوعلومها  

102FQH 3 فقهالطهارةوالصالة  

130 ISS 3 المدخلإلىالدعوةواإلعالماإلسالمي  

200ISS 3 أساليبالبحثومصادرالدراساتاإلسالمية  

111ASL (ساعات3التالوةوالحفظ)عملي

 ساعتانعملي(2،ساعةنظري1)

1  

210ASL ساعاتعملي(3تالوةوالحفظ)ال

 ساعتانعملي(2،ساعةنظري1)

1 111ASL 

310ASL (3التالوةوالحفظ)ساعاتعملي

 ساعتانعملي(2،ساعةنظري1)

1 210ASL 

 

 -اآلتي:( ساعة معتمدة على النحو 81: متطلبات التخصص ويخصص لها )ثالًثا

 معتمدة.(ساعة48للتخصص)المشتركةالمتطلباتاإلجبارية .1

(ساعةمعتمدة.21المتطلباتاإلجباريةللمسار) .2

 .(ساعةمعتمدة12المتطلباتاالختياريةللتخصصويخصصلها) .3

 ( ساعة معتمدة:48للتخصص )المشتركة المتطلبات اإلجبارية  .1

اسم المساق             الساعات المعتمدة  رمز المساق ورقمه 

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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 للمسار: المتطلبات اإلجبارية .2

 معتمدة:( ساعة 21) لمسار التربية اإلسالميةالمتطلبات اإلجبارية أ. 

اسم المساق             الساعات المعتمدة  رمز المساق ورقمه 

المتربيةاألوالدفياإلس 3  ISS 210  

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) لمسار الدعوة واإلعالم اإلسالميالمتطلبات اإلجبارية  ب.

اسم المساق             الساعات المعتمدة  رمز المساق ورقمه 

الدعاةإعداد 3  ISS 230  

ISS 331 وسائلاالتصالالحديثة 3  

ISS 335 الخطابةوالوعظ 3  

ISS 430 إنتاجالبرامجالدينية 3  

سالمفياإلعالمالغربياإل 3  ISS 431  

ISS 434 تحريرالمواداإلعالميةالدينية 3  

نظرياتالتأثيراإلعالميللبرامجالدينية 3  ISS 436  

 

 ( ساعة معتمدة:21. المتطلبات اإلجبارية لمسار الدراسات األسرية )ج

اسم المساق             الساعات المعتمدة  رمز المساق ورقمه 

ISS 210 تربيةاألوالدفياإلسالم 3  

ISS 220 أحكامالبيتالمسلموآدابه 3  

فقهاألحوالالشخصية 3  FQH  211 

ISS 420 دراساتتربويةفيآياتوأحاديثاألسرة 3  

علمالنفسالتربويمنمنظورإسالمي 3  ISS 104  

ISS 424 العالقاتاألسريةفياإلسالم 3  

فيالتربيةاإلسالميةمراحلالنمو 3  ISS 425  
 


(ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنأحدالمجاالتالتالية:12ويخصصلها)المتطلبات االختيارية  -3

 ( ساعات معتمدة:3مساقات اختيارية  في مجال  التربية اإٍلسالمية  ) .أ

 رمز المساق ورقمه اسم المساق الساعات المعتمدة

بيةاإلسالميةإدارةالذاتفيالتر 3  ISS 414  

السلوكفيالتربيةاإلسالميةتعديل 3  ISS 415  

ISS 641 التعليماإلسالميفياألردن 3  



 ( ساعات معتمدة:3مساقات اختيارية في الدعوة واإلعالم اإٍلسالمي ) .ب

 رمز المساق ورقمه اسم المساق الساعات المعتمدة

ISS 132 أخالقالدعاةوآدابهم 3  

*خطابةوالوعظال 3  ISS 335  

ISS 236 مناهجدعويةمعاصرة 3  

ISS 437 تحليلالبرامجالدينيةونقدها 3  


:لغيرطلبةمسارالدعوةواإلعالماإلسالمي.الخطابةوالوعظ*
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 ( ساعات معتمدة:3مساقات اختيارية في مجال الدراسات األسرية ) .ج

قمهرمز المساق ور اسم المساق الساعات المعتمدة  

التربيةاإلسالميةمراحلالنموفي 3  ISS 425  

ISS 426 الطفولةفياإلسالم 3  

 ISS 433 نصوصمنالدراساتاإلسالميةباالنجليزية 3

:لغيرطلبةمسارالدراساتاألسرية.مراحلالنموفيالتربيةاإلسالمية*



 ة:( ساعات معتمد3)أو الكلية القسم من خارج مساقات اختيارية  .د

المعتمدةالساعات   رمز المساق ورقمه اسم المساق 

(1القواعداللغويةفيأصولالفقه) 3  FQH  130 

 FQH  311 أحكامالتركاتوالمواريث 3

 ASL  211 تفسيرالقرآنبالمعقول 3

 RTV111 مبادئاإلذاعةوالتلفزيون 3

 

 

الدراسات  اإلسالمية المساقات التي يطرحها قسم  

لمعتمدةاالساعات   رمز المساق ورقمه اسم المساق 

ISS 111 المدخلإلىالتربيةاإلسالمية 3  

ISS 130 المدخلإلىالدعوةواإلعالماإلسالمي 3  

ISS 132 أخالقالدعاةوآدابهم 3  

ISS 200 أساليبالبحثومصادرالدراساتاإلسالمية 3  

ISS 210 تربيةاألوالدفياإلسالم 3  

تالتربيةاإلسالميةمؤسسا 3  ISS 213  

ISS 220 أحكامالبيتالمسلموآدابه 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  

ISS 312 البحثالميدانيفيالدراساتاإلسالمية 3  

ISS 316 أساليبتدريسالعلومالشرعية 3  

ISS 322 األسرةوالتحدياتالمعاصرة 3  

ISS 323 التأهيلاألسريفياإلسالم 3  

الحديثةوسائلاالتصال 3  ISS 331  

الوعظالخطابةو 3  ISS 335  

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 264 الطفولةفياإلسالم 3  
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لمعتمدةاالساعات   رمز المساق ورقمه اسم المساق 

ISS 430 إنتاجالبرامجالدينية 3  

ISS 431 اإلسالمفياإلعالمالغربي 3  

 ISS 433 نصوصمنالدراساتاإلسالميةباالنجليزية 3

ISS 434 تحريرالمواداإلعالميةالدينية 3  

ISS 435 أساليبالحواروأدبالخالف 3  

ISS 643 نظرياتالتأثيراإلعالميللبرامجالدينية 3  

ISS 437 تحليلالبرامجالدينيةونقدها 3  



 

 الدراسات اإلسالمية قسمأعضاء هيئة التدريس في 

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 matalqa@yu.edu.joدكتوراهأستاذأحالممحمودعليمطالقه

 sameera.rf@yu.edu.joدكتوراهأستاذ سميرهعبداهللسليمانالرفاعي

 khatatbeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عدنانمصطفىابراهيمخطاطبه

 emad_sh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عمادعبداهللمحمدالشريفين

 ibrahim.k@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك ابراهيمخلفسليمانالخالدي

 dahmadb@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك احمدضياءالدينحسينمحمدالحسن

 asma.bniyonis@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك اسماءعبدالمطلبحسينبنييونس

 insherah.a@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك انشراحاحمدتوفيقاليبرودي

 a.lababneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عايشعليمحمدلبابنه

 mohammad.r@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمداحمدحسنربابعه

 hyefa@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك هيفاءفياضورادفوارس

 Walid_m@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك وليداحمدعليمساعده

 shboul@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد اسماءخليفهحامدالشبول

 tasnemnuh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد تسنيمنورالدينفالحالمهيدات

 hanan.b@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد حنانعليحسينبدور

 raedh.nuseirat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد رائدهخالدحمدنصيرات

 mohammed.t@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد محمدجابراحمدثلجي

 refai@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد نادرصدقيمحمدرفاعي

 naheel.saleh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد نهيلعليحسنصالح

 rzan_m@yu.edu.joبكالوريوستدريسمساعد رزانزينالدينفالحمهيدات

 



 

287 



 العلمي والبحث اإلسالمية للدراسات باهانج كرسي

الشريعةوالدراساتاإلسالميةفيفيكلية19/9/2011أنشئكرسيباهانجللدراساتاإلسالميةوالبحثالعلميبتاريخ

جامعةاليرموكويهدفإلىتحقيقمايلي:

 اإلسالميةوالمصارفاإلسالميةوالتمويلوفيالدراساتالماليزيةوالشرقاألقصى.إجراءبحوثفيالتربية .1

 إجراءدراساتمترجمةمنوإلىاللغةالعربيةبحيثتشملالماليزيةواللغاتاألخرى. .2

متعلقةحصولعلىتمويلخارجيلألبحاثالعلميةوالمنحالدراسيةوتنظيمالمؤتمراتوالحلقاتالدراسيةالالسعيإلىال .3

 بالحضارةاإلسالمية.

 تبادلالزياراتبينأعضاءهيئةالتدريسوالطلبةفيماليزياواألردنللنهوضبأهدافالكرسي. .4

 يهاالكرسي.تقديمدوراتفيالجامعةبشأنالموضوعاتالتييهدفإل .5

 تعريفالطلبةالماليزيينواألردنيينبأهدافالكرسيومهامه. .6

والشرقاألقصىعلى .7 العاليوالعملالمصرفيوالدراساتالماليزية برنامجتثقيفيتوعويفيمجاالتالتعليم إنشاء

الصعيدالمحليبالتعاونمعخبراءفيهذهالمجالت.

 
 مياإلسال قتصادلال كامل عبداهلل صالح الشيخ كرسي

 اإلسالميبتاريخ فيجامعة8/4/1990الموافق1410رمضان12أنشئكرسيالشيخصالحعبداهللكامللالقتصاد

علميوالدراساتالعلياوصاحبالوعميدالبحثامقرًرااليرموكيشكلمجلسالكرسيمنرئيسالجامعهوعميدكليةالشريعةعضًو

دمنذوياالختصاصيعينهرئيسالجامعهمنخارجالجامعهلمدةثالثسنواتومنمهامالمجلسالكرسيأومنينيبهوعضوواح

وضعالسياسهالعامهللكرسيوفقأنظمةالجامعهوتعليماتهاواإلشرافعلىأموالالكرسيوتنميتهاوضبطنفقاتها.
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 الرياضية بيةالتر كلية

التربيةالرياضيةعام اثمأصبحتقسًم،كانتتتبعلكليةاآلدابوالعلوماإلنسانيةواالجتماعيةحيث1981أنشئتدائرة

لرسالةالجامعةولتحقيقأهدافالتعليمالعاليفيالمملكةاألردنيةواستكمااًل،1988منأقسامكليةالتربيةوالفنونعاماأكاديمًي

قسميناحالًيالقسمإلىكليةالتربيةالرياضية.وتضمالكليةبتحويل19/2/1993الهاشميةصدرقرارمجلسالتعليمالعاليبتاريخ

 وقسمعلومالرياضة.قسمالتربيةالبدنيةداريينهما:إ

وبرنامجماجستير،ينلدرجةالماجستيرهمابرنامجماجستيرالتربيةالبدنيةبمسارينالرسالةوالشاملتطرحالكليةبرنامج

الرسالةوالشامل.اآخرفيعلومالرياضةبمسارينأيًض

تهدفكليةالتربيةالرياضيةإلىإعدادمدرسينمؤهلينمنالجنسينلتغطيةحاجةالمدارسوالمؤسساتالتربويةوالقوات

ببرامجالتربيةالرياضيةالخاصةاخاًصاكماتوليالكليةاهتماًم،لمسلحةاألردنيةواألنديةوالمراكزالرياضيةوقطاعاتالشبابا

.قينبالمعو

 

http://sports.yu.edu.jo/ 

Physicaledu.fac@yu.edu.jo

2591فرعي 0096227211111 هاتف
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قسمعلومالرياضة •

 قسمالتربيةالبدنية •
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 ةالرياض علوم قسم

يطرحالقسمبرنامجماجستيرفيعلومالرياضة/،1995/1996إنشاءالقسممعإعادةهيكلةأقسامالكليةفيالعامالدراسيتّم

.تخصصعلومالحركةبمساريالرسالةواالمتحانالشامل

الت الرياضيةاألردنيةمنخاللعملهم فينمووتطورالحركة التدريسفيالقسم أعضاءهيئة فياألنديةطوعييساهم

.والمجلساألعلىللشبابالرياضيةاألردنيةواللجانالفرعيةالمنبثقةعناللجنةاألولمبيةاألردنية

الرياضةداخلالجامعة ندواتومحاضراتفيمجالعلوم القسم بإلقاء،ينظم التدريسفيالقسم يقومأعضاءهيئة كما

 .مجاالتالتربيةالرياضيةبشكلعامومجاالتعلومالرياضةعلىاألخصةفيمحاضراتعامةفيالمدراسواألنديةاألردني

الحيوية،ويشاركأعضاءهيئةالتدريسفيالمؤتمراتالعلميةفيالوطنالعربي ،ويوجدفيالقسممختبرات)الميكانيكا

 ((.سيللرياضيينالنفمختبرالعالجالطبيعيومركزقمةاألداء)اإلعداد،مختبرفسيولوجياالنشاطالبدني



 Physicaledu@yu.edu.jo 

2656فرعي 0096227211111  هاتف
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 قسـم علـوم الرياضةأعضاء هيئة التدريس في 

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 ahmed.bataineh@yu.edu.joدكتوراهأستاذاحمدسالمبركاتبطاينة

 husruz@yu.edu.joدكتوراهأستاذ حسينحسنمصطفىابوالرز

 AlKurdi@yu.edu.joدكتوراهأستاذ زياددرويشمصطفىالكردى

 Hatamleh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ مازنرزقصالححتامله

 rawashdeh_moh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمداحمدحسنرواشدة

 Al-Aly@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمدمحمودسليمانالعلى

 khalid.z@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك خالدمحمودسالمهالزيود

 mohammadm@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدبديويمحمودبنيملحم

 famohammad@yu.edu.joدكتوراهشاركأستاذم محمدفايزعبداللطيفابومحمد

 wasfee@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك وصفيمحمدفرحانالخزاعله

 rashad.alzoubi@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد رشادطارقاحمدالزعبي

 raalhorani@yu.edu.joدكتوراهمساعدأستاذ رمزياحمدمجليالحوراني

 samir.qasim@yu.edu.joدكتوراهذمساعدأستا سميرحسنمصطفىقاسم

 Ghada@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد غادهمحمدكمالالخصاونه

 mariam.a@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد مريماحمدعبداهللابوعليم

 nehad@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد نهادمحمدطعمهمخادمه

 Basma@yu.edu.joتيرماجسمدرس بسمهاحمدعبدالغزاوى

 g.obidat@yu.edu.joماجستيرمدرس غيدمندوبسالمهعبيدات

 m.hawari@yu.edu.joماجستيرمدرس محمدمحمودفياضالحوري

 wasimz@yu.edu.joماجستيرمدرس وسيميوسفاحمدزيدان

 walidmha@yu.edu.joماجستيرمدرس وليدمحمودحسينصبابحة

 alali2000@yu.edu.joبكالوريوسمساعدتدريس دالعلىاحمدمحمدالعائ
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 البدنية التربية قسم

تحتمسمىقسمالتدريبواأللعاب1995/1996إنشاءالقسممعإعادةهيكلةأقسامكليةالتربيةالرياضيةفيالعامالدراسيتّم

البدنيةيطرحالقسمبرنامجماجستيرفيالتربية،2003وجرىتعديلاسمالقسمإلىقسمالتربيةالبدنيةوذلكفيعام،الرياضية

والشامل واساليبو،بمساريالرسالة الرياضية فيالتربية البكالوريوسومساقاتاالدارة لطلبة المساقاتالعملية القسم يطرح

.التدريسوالمناهجفيالتربيةالرياضيةوالتدريبالرياضيلأللعابالجماعيةوالفرديةوالتربوية

 



ماالستشاراتالرياضيةفيمجالالتدريبوكذلكتقدي،ويساهمأعضاءهيئةالتدريسفيتدريباألنديةالرياضيةاألردنية 

وكذلكيساهمأعضاءهيئةالتدريسفيالقسمفينمووتطورالحركةالرياضية،وإدارةالنشاطاتالرياضيةوتحكيماأللعابالرياضية

ةعناللجنةاألولمبيةاألردنيةرياضيةاألردنيةواالتحاداتالرياضيةاألردنيةالمختلفةواللجانالفرعيةالمنبثقاألردنيةفياألنديةال

.والمجلساألعلىللشباب

كماينظمالقسم،يشاركأعضاءهيئةالتدريسفيالمؤتمراتوالندواتالعلميةالتيتعقدفيمختلفأنحاءالوطنالعربي

بطلبةالكليةفيمختلفاأللعابالرياضيةةكماينظمبطوالترياضيةخاص،يبفيمختلفاأللعابالرياضيةدوراتتحكيموتدر

 .زبهدفتنشيطهموتشجيعهمعلىاإلبداعوالتمّي
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 قسم التربية البدنيةأعضاء هيئة التدريس في 

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 ahmad.okor@yu.edu.joدكتوراهأستاذاحمدامينمحمدعكور

 Alwedyan@yu.edu.joدكتوراهأستاذ حسنمحمودعليالوديان

 rateb@yu.edu.joدكتوراهتاذأس راتبمحمدعليالداود

 Al-Momani@yu.edu.joدكتوراهأستاذ المومنىزيادعلىعكاشه

 Makadmeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عبدالكريمحسنمحمدمخادمة

 prof_alideiry@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عليمحمودعبداهللالديري

 khasawneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ كمالمحمدكمالالخصاونة

 abualkishek@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمدعلياحمدابوالكشك

 Nart@yu.edu.joدكتوراهأستاذ نارتعارفابراهيمشوكه

 Shamrokh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ نبيلمحمدشمروخحسن

 wrabadi@yu.edu.joدكتوراهأستاذ وصالجريساسعدالربضي

 Mardiny@yu.edu.joدكتوراهأستاذ دينىوليدهاشمخيروالمار

 ahmad.essa@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك احمدعبدالسالمعبدعيسى

 ghassab@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك اسماعيلغصاباسماعيلمحمود

 muhammadkba@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدخلفسالمذيابات

 M_diabat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدسالمفالحذيابات

 amal.alzoubi@yu.edu.joماجستيرأستاذمساعد امالسليمانصالحالزعبي

 zeyadfz@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد زيادفالححمدالزيود

 s.telfah@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد شافعسليمانسالمطلفاح

 m.maqableh@yu.edu.joدكتوراهمساعدتاذأس محمدعادلمحمودمقابلة

 nizar.m@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد نزارمحمدخيرفالحالويسي

 Nedal_MMB@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد نضالمصطفىمحمدبنيسعيد

 basam.m@yu.edu.joماجستيرمدرس بساممحمدعايدالخليفه

 somaya@yu.edu.joستيرماجمدرس سميهمحمدحمودهاخويلة

 anan.b@yu.edu.joماجستيرمدرس عنانحسينحامدبنيهاني

 yaser.t@yu.edu.joماجستيرمدرس ياسرمحمدعليطلفاح

 yhaddad@yu.edu.joماجستيرمدرس يزنسميرسايرحداد
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 ةالرياضيــ التربيــة كلـــية فــي البكــالوريوس لدرجــة الدراســية الخطـة

الخطةالدراسيةالتيتؤديالىدرجةالبكالوريوسفيكليةالتربيةالرياضيةفيجامعةاليرموكوالصادرةوفقتعليماتمنحدرجة

جامعةالصادرةبموجبنظاممنحالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيوتعديالتها1991(لسنة2البكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم)

.2003لسنة118اليرموكرقم

-تطرحكليةالتربيةالرياضيةالخطةالدراسيةالتيتؤديالىدرجةالبكالوريوسفيقسمي: .1

 قسم علوم الرياضة. •

 قسم التربية البدنية. •

نالخطةمشتركةلكالالقسمين.أاعلًم**

صـــولعلىدرجة .2 ســـاعاتالمعتمدةالمطلوبةللح ضـــالحداالدنىلل ســـاعة132يةهو)البكالوريوسفيكليةالتربيةالريا )

 معتمدة.

 تشملالخطةالدراسيةالمتطلباتالتالية: .3

 االختياريــة اإلجباريــة عدد الساعات المتطــلبات

271215متطلباتجامعـة

21210متطلباتكلــية

84786متطلباتقسمالتخصص

13211121المجمــوع



 ياضيةبعدإتمامالمتطلباتاآلتيـة:ُتمنحدرجةالبكالوريوسفيكليةالتربيةالر

(ساعةمعتمدة.27متطلباتالجامعةالمبينةفيالتعليماتالمذكورةويخصصلها) ▪

 (ساعةمعتمدة.21متطلباتالكليةاالجباريةويخصصلها) ▪

معتمدة.(ساعة78متطلباتاالجباريةللتخصصويخصصلها)ال ▪

 (ساعاتمعتمدة.6متطلباتاالختياريةللتخصصويخصصلها)تل ▪



(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها): متطلبات الجامعـة .1

علىالنحوالتالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها)متطلبات اجبارية:أ. 

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رمز المساق

AL 101 1لغةعربية  3  

EI 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 يةالتربيةالوطن  3  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EI 99 إستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية   استدراكي 

AL 99 استدراكي–لغةعربية   استدراكي 

COMP 99 إستدراكي.–مهاراتحاسوب   استدراكي 

 

والتدخلنتائجـه،رسـوبالمقـررةللتخرجوتعطىنتـائجهـذاالمسـاقعلىأساسالنجاحوال*يحسبضمنالساعاتالمعتمدة

ويعفىمندراستهخريجوالكليةالعسكريةالملكيةومدرسةالمرشحينوالمعاهدالمعادلـةلهافي،فيحسابالمعـدلالتراكمي

وفيهذهالحالةتدخل،بدياًلا(مساًق376ردنالحديثتخاألاألردنويجـوزللطلبةغيراألردنيينأنيدرسـوامساق)تاريخ

مةهذاالمساقفيحسابالمعدلالتراكميللطالب.عال
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ويعفىمندراسةهذاالمساقمنيحملالرخصـةالدولية,**تحكمدراسةهذاالمساقتعليماتخاصةبامتحانمستوىالحاسوب

(.ICDLفيقيادةالحاسوب)



علىالنحوكليتهفيأحدالمجاالتخارج(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن15تخصصلها) اختيارية: متطلباتب. 

 التالي:

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3الحضارةاإلنسانيةإسهاماألردنفي 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالسياحيةوالفندقيةالثقافة

11. Hum111 3تاريخالقدس

12. Hum112 3فيةاألردنمقدمةفيجغرا

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3المعلوماتوالمجتمعتكنولوجيا 

3.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

4.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

5.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 
 

.(ساعةمعتمدة21يخصصلها) متطلبات الكلية االجبارية: .2

 متطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رمز المساق

Sci108 3مهاراتالحاسوب

PE1033اإلعدادواللياقةالبدنية 

PE1063التمريناتالبدنية 

PE1543علماالجتماعالرياضي 

PE1873التشريحالوظيفي 

PE2523مبادئعلمالنفسالرياضي 

PE2623استراتيجياتتدريسالتربيةالرياضية PE106
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.(ساعةمعتمدة78ويخصصلها)المتطلبات االجبارية للتخصص:أ.  : التخصصمتطلبات  .3

 اسم المساق رمز المساق
عددالساعات 

 مدةالمعت
 متطلب سابق

PE1163تعليمألعابالقوى

PE1413تعليمكرةالقدم 

PE1423تعليمكرةالطائرة 

PE1753فيالرياضةالتربيةالصحية 

PE1763اإلصاباتالرياضيةوإسعافها 

PE212 3تعليمالجمباز 

PE2163تدريبألعابالقوى PE116 

PE2183تعليمالسباحة 

PE2343تعليموتدريبالعابالمضرب 

PE2413تدريبكرةالقدم PE141

PE2423تدريبالكرةالطائرة PE142

PE2433تعليمكرةالسلة 

PE2443كرةاليدتعليم 

PE2713التربيةالرياضيةالخاصة 

PE2873فسيولوجياالنشاطالبدني PE187

PE2893لرياضيةالقياسوالتقويمفيالتربيةا 

PE312 3تدريبالجمباز PE212

PE3183تدريبالسباحة PE218

PE3433تدريبكرةالسلة PE243

PE3443تدريبكرةاليد PE244

PE3633مبادئالتدريبالرياضي 

PE3833علمالحركةوالميكانيكاالحيوية PE287 

PE4573اإلدارةوالتنظيمفيالتربيةالرياضية 

PE4613مناهجالتربيةالرياضية 

PE4623التدريبالعمليفيالتربيةالرياضية 

أنهىالطالببنجاح

(ساعاتمعتمدة99)

PE262 

PE4633مشروعالتخرج 
أنهىالطالببنجاح

(ساعةمعتمدة99)

 

.(ساعاتمعتمدة6يختارمنهاالطالب) المتطلبات االختيارية للتخصص: ب.         

 اسم المساق ز المساقرم
عدد الساعات 

 المعتمدة
 متطلب سابق

PE2083تعليموتدريباأللعابالصغيرة 

PE316 3 التخصصفيألعابالقوى PE216 

PE3233ألعابالدفاععنالنفسوتدريبتعليم 

PE352 3التعلموالتطورالحركي PE252

PE389 يةالبحثالعلميواإلحصاءفيالتربيةالرياض  3  

PE4073التدريبالبدنيباألثقالواألجهزة 

PE418 3 التخصصفيالسباحة PE318 
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 ونـــالقان ةـــكلي

ولقدجاء،بكليةاالقتصادوالعلوماإلداريةالقسمالقانونالذيكانملحًقاوهيتعتبرامتداًد1999القانونعامأنشئتكلية

،ألنموضوعاتالقانونهيذاتطبيعةخاصةتستدعيأنتكونضمنكليةقائمةبذاتهاالةنظًرتحويلقسمالقانونإلىكليةمستق

معالمستجداتفيمجاالتعقودالتأمينوالتحكيمالتجاريالدوليوحقوقالملكيةالفكريةاكماأنتحويلالقسمإلىكليةجاءمنسجًم

ديلةلفضالنزاعاتوإدارةالمحاكموبمايسمحبتعميقمعرفةالطالبفيحلولالبوالقانونالجنائيالدوليوعقودالتجارةالدوليةوال

 .وقدتمتحديثالخطةالدراسيةللكليةلتواكبهذهالمستجدات،هذهالموضوعاتالقانونيةالمتخصصة

والعالمالعربيلاألردنبناءشبكةواسعةمنالعالقاتمعنظيراتهامنكلياتالقانونداخ-بعدإنشائها-واستطاعتالكلية

كماوتنشطفيبناءعالقاتمتميزةمعالهيئاتالمهنيةوالمحاكمداخلاألردنوخارجه.وتسعى،والدولاألجنبيةعلىحدسواء

إلىتخريجطلبًةمؤهلينقادرينعلىمواجهةالمستقبلباقتدار ركةكماتسعىإلىنشرالمعرفةالقانونيةوإثراءالح،الكليةجادًة

واقتراح،وإبداءاآلراءالقانونيةوالتعليقعلىأحكامالمحاكموالتشريعاتالقانونية،هيةمنخاللنشراألبحاثوالمؤلفاتالقانونيةالفق

الحلولالقانونيةالمناسبةلمايثارمنقضاياقانونية.وفيمجالخدمةالمجتمعفإنالكليةتتجاوبمعكلمايطلبمنهامنخالل

يإلقاءالمحاضراتالقانونيةوالمشاركةفيالندواتوتقديماالقتراحاتللجهاتالتيتطلبهافيمجاالتالقانونالمختلفة.مساهمةفال

كماتمنحدرجةالماجستير،وتمنحدرجةالبكالوريوسفيالقانون،وقسمالقانونالخاص،تضمالكليةقسمينهما:قسمالقانونالعام

والقانوناإلداريبمساريهالرسالةوالشاملبمايعززمعرفةالخريجينلمواكبةالمستجدات،لقانونالمدنيوا،جاريفيالقانونالت

 .فيفروعالقانونالمختلفة

 

https://lawfaculty.yu.edu.jo 

law.fac@yu.edu.jo 

 4201فرعي0096227211111هاتف:



 سام األكاديميةاألق

قسمالقانونالخاص •

قسمالقانونالعام •

  

mailto:law.fac@yu.edu.jo
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 الخاص القانون قسم

فيالقانون يعدقسمالقانونالخاصكأحداألقسامالرئيسةفيكليةالقانونبسببتنوعوشمولموضوعاتهالتييطرحها

عاليةومعرفةمتمّي،التجاريوالمدنيوالدوليالخاص ذووخبرة أساتذة القسم القانونالخاص،زةويضم يقومونبتدريسمواد

)الماجستير(فيالقانونالتجاريالذييشرفالمطروحةفيالخطةالدراسيةلمرحلةالبكالوريوسفيالقانونولطلبةالدراساتالعليا

راتوالندواتالمختلفةفقدسعىالقسمواليزالإلىعقدالدو،وسيعآفاقهممنقاعدةتطويرشخصيةالطلبةوتاوانطالًق،عليهالقسم

للطلبةوإحضارمحاضرينمنمختلفدولالعالمإلعطاءالمحاضراتالمنهجيةوالالمنهجيةالمتعلقةبموضوعاتالقانونالخاص

 المختلفة.



Privatelaw.dept@yu.edu.jo

 4312فرعي0096227211111هاتف:

 

 

 اء هيئة التدريس في قسم القانون الخاصأعض

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 aymanmasadeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذايمنخالدعبدالكريممساعده

 dr_daradkehlafi@yu.edu.joدكتوراهأستاذ الفيمحمدموسىدرادكة

 yusuf@yu.edu.joدكتوراهأستاذ يوسفمحمدقاسمعبيدات

 ibraheemo@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك ابراهيممحمديوسفعبيدات

 kh.saleem@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك سليمسميرسليمخصاونه

 a.alfadel@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عبدالسالمعليمحمدالفضل

 aladin@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عالءالدينعبداهللفوازالخصاونه

 Kasassbeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك فراسيوسفسالمالكساسبة

 Schammari@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمداحمدابراهيمالشمري

 bashayreh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك بشايرهمحمدحسينسليمان

 mk.adwan@yu.edu.joدكتوراهاركأستاذمش محمدخيرمحمودعبدالقادرالعدوان

 Mahakhasawneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك مهايوسفعبدالرحمنخصاونه

 naieem.m@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك نعيمعليمحمدالعتوم

 adnan.alomar@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد عدنانصالحمحمدالعمر

 alaa.mistarehi@yu.edu.joدكتوراهستاذمساعدأ عالءوصفيمحمدالمستريحي

 Malmomani@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد محمداحمدسعيدالمومني

 jaber@yu.edu.joماجستيرمدرس جبرغازيسالمهشطناوي

 Najahalomari@yu.edu.joماجستيرمدرس نجاحمحمدكمالالعمري

 

 

mailto:Privatelaw.dept@yu.edu.jo
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 العام القانون قسم

حدأقسامكليةالقانونفيجامعةاليرموك.ويختصهذاالقسمبتدريسموضوعاتالقانونالدستوريأامهوقسمالقانونالع

بعديهاالنظريوالتطبيقيمعالتركيزوبشكلخاصعلىالتشريعاتاألردنيةالناظمةلهذهواإلداريوالماليوالجنائيوالدوليفي

زةمنأعضاءهيئةالتدريسالحاصلينعلىوناإلداري.ويضمالقسمنخبةمتمّيكمايمنحدرجةالماجستيرفيالقان،الموضوعات

أعلىشهاداتالدراساتالعليامنمختلفدولالعالم.

 



Publiclaw.dept@yu.edu.jo

4212فرعي0096227211111هاتف:

 

 

 قانون العامأعضاء هيئة التدريس في قسم ال

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 I.shawabkeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذابراهيمكاملمفلحالشوابكه

 zbaidi@yu.edu.joدكتوراهأستاذ خالدلفتهشاكرالزبيدي

 S.ragad@yu.edu.joدكتوراهأستاذ صالحسعودمحمدالرقاد

 Makableh@yu.edu.joدكتوراهستاذأ عقليوسفمصطفىمقابلة

 K.kashakeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ كريميوسفاحمدكشاكش

 Alqudah-m@yu.edu.joدكتوراهأستاذ مؤيدمحمدعليالقضاه

 ahmedd@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك احمدعارفربيعالضالعين

 diala@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك دياالعلياحمدالطعاني

 safaa.s@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك صفاءمحمودرستمالسويلميين

 mzeitoun@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك مأمونمحمدسعيدابراهيمأبوزيتون

 ahmad.zaqibh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد احمدعقيلمحمدالزقيبه

 a.ehjelah@yu.edu.joتوراهدكأستاذمساعد عبداهللمحمدخنجراحجيله

 nisrein.udwan@yu.edu.joدكتوراهمساعدأستاذ نسرينفتحيحسينعدوان

 maabrehmohammed@yu.edu.joماجستيرمدرس محمدحسنياحمدمعابره
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 القانون كلية في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

البكالوريوسفي درجة الى تؤدي التي الدراسية الخطة درجةالقانونكلية منح تعليمات وفق والصادرة اليرموك جامعة في

الصادرةبموجبنظاممنحالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةوتعديالتها1991(لسنة2البكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم)

.2003لسنة118اليرموكرقم

-البكالوريوسفيقسمي:الخطةالدراسيةالتيتؤديالىدرجةالقانونكليةتطرح .1

 .القانون العامقسم  •

 .القانون الخاصقسم  •

علًماانالخطةمشتركةلكالالقسمين.**

 (ساعةمعتمدة.141هو)القانونالحداالدنىللساعاتالمعتمدةالمطلوبةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيكلية .2

 تشملالخطةالدراسيةالمتطلباتالتالية: .3

 االختياريــة اإلجباريــة د الساعاتعد المتطــلبات

271215متطلباتجامعـة

27270متطلباتكلــية

938112التخصصمتطلباتقسم

14712027المجمــوع



 .ساعة معتمدة  27متطلبات الجامعة:  :اواًل

موزعةكالتالي:،ساعةمعتمدة12صلهايخصمتطلبات جامعة إجبارية:أ.

 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المساق الرقم رمز المساق

AL 101 13لغةعربية

EI101 3مهاراتلغةانجليزية

PS 102 3التربيةالوطنية

MILT 100 3علومعسكرية

EL 099 )استدراكيمهاراتلغةانجليزية)استدراكي

AL 099 استدراكيغةعربية)استدراكي(ل

COMP 099 )استدراكيمهاراتحاسوب)استدراكي



 جامعة اختيارية:ب. متطلبات 

منالمساقاتالتالية:ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنخارجكليته15يخصصلها

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3لثقافةاإلعالميةا 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

7.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

8.Hum109 3سالميةالنظماإل

9.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

10. Hum111 3القدستاريخ
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11. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

12. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

13. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3للجميعاللياقةالبدنية 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

7.Sci 107 3البحثالعلمي 



 مدة( ساعة معت21:متطلبات الكلية اإلجبارية: ) اثانًي

 مالحظات المتطلب السابق عدد الساعات اسم المساق رمز المساق ورقمه

Law 111 قديم - 3 المدخلالىعلمالقانون 

Law 121 قديم - 3 مباديءالقانونالتجاري 

Law 131 جديد - 3 مصادرالقانونالدوليالعام 

Law 141 3 قانونالعقوبات/القسمالعام Law 111 قديم 

Law 151 قديم - 3 قانونالدستوريوالنظمالسياسيةال 

Law 161 جديد - 3 القانوناإلداري 

SCI 108 قديم  3مهاراتالحاسوب 





 ( ساعة معتمدة93متطلبات التخصص  ) :اثالًث

 (ساعةمعتمدة81أ.متطلباتالتخصصاإلجبارية)

رمز المساق 

 ورقمه
 اسم المساق

عدد 

 الساعات
 تمالحظا المتطلب السابق

Law 112 3 مصادرااللتزام Law 111 قديم 

Law 190 3 دراساتقانونيةباللغةاالنجليزية Law 111 قديم 

Law 213 3 أحكامااللتزام 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 الواقعةعلىاألشخاصالجرائم 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 يثأحكامالتركاتوالموار 312ش.ف

Law 314 3 1المسماةالعقود 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 مقدي 

Law 417 3 العينيةالحقوق Law 314 قديم 

Law 418 3 القانونالدوليالخاص Law 314 قديم 

Law 419 3 عقودالتأمين Law 314 قديم 

Law 420 3 قانونأصولالمحاكماتالمدنية Law 213 قديم 

 قديم - 3 علمأصولالفقه 420ش.ف
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رمز المساق 

 ورقمه
 اسم المساق

عدد 

 الساعات
 تمالحظا المتطلب السابق

Law 425 3 قانونالتجارةااللكترونية Law 222 ديد*ج 

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



يختارهاالطالبمنبينالمساقاتالتالية::(ساعةمعتمدة12ب.متطلباتالتخصصاالختيارية)

 مالحظات المتطلب السابق عدد الساعات اسم المساق رمز المساق ورقمه

Law 263 3 الوظيفةالعامة Law 161 قديم 

Law 290 3 مناهجالبحثوالكتابةالقانونية Law 213 قديم 

Law 324 3 القانونالبحريوالجوي Law 222 قديم 

Law 333 3 القانونالدولياالنساني 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 في القانون

 :( ساعة معتمدة 15أ. المتطلبات اإلجبارية )  

 المتطلب السابق عدد الساعات اسم المساق رمز المساق ورقمه

111 law 3 المدخلإلىعلمالقانون - 

112 law 3 مصادرااللتزام Law 111 

121 law 3 مبادئالقانونالتجاري - 

131 law 3 لقانونالدوليالعاممصادرا - 

151 law 3 القانونالدستوريوالنظمالسياسية - 

 (ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتالتالية:6ب.المتطلباتاالختيارية)

141 Law 3 قانونالعقوبات/القسمالعام Law 111 

161 Law 3 القانوناإلداري - 

222 Law 3 فالسالتجاريةواإلالشركات Law 121 

242 Law 3 الجرائمالواقعةعلىاألشخاص Law 141 

353 Law 3 الحقوقوالحرياتالعامة Law 151 



اخر.االيحقلطالبالقانونانيفرعتخصًص**
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 الجميلة الفنون كلية

نهالتخصصاتالفنونالجميلةاألردنيةالشقيقةباحتضازبينالجامعاتبسبقالتمّي1981تحظىجامعةاليرموكمنذعام

حيثبدأتالجامعةبمنحدرجةالبكالوريوسفيهذه،والدراما(،الموسيقى،الفنونالتشكيلية،)التصميموالفنونالتطبيقيةاألربعة

امالدراسيةبيوبيلهاالفضيفيالعومعاحتفاالتالجامع،التخصصاتضمنإطارقسمالفنونالجميلة.ومعإطاللةاأللفيةالثالثة

وقسم،تمتهيكلةتلكالتخصصاتفيإطاركليةالفنونالجميلةبأقسامهااألربعة:قسمالتصميموالفنونالتطبيقية2001/2002

وقسمالدراما.،وقسمالموسيقا،الفنونالتشكيلية

صميموالفنونالتطبيقية)التصميمالمساراتالتخصصيةالتالية:قسمالتوتغطيأقسامكليةالفنونالجميلةفيالوقتالحالي

التربية،الرسموالتصوير،)الحرفاليدويةوقسمالفنونالتشكيلية،تصميماألزياء(،التصميمالصناعي،التصميمالداخلي،الجرافيكي

الموسيقي،الفنية( )األداء الموسيقا الموسيقية(،قسم الدر،العلوم الفلماماقسم المسرحية(،)صناعة درجةالفنون الكلية وتقدم .

تّم.إضافةإلىبرنامجينلدرجةالماجستيرفيالموسيقىوالفنونالتشكيلية،البكالوريوسفيالمجاالتالمذكورةأعالهمنالدراسة

ا.لهيئةاالعتمادالوطنيلكلمنهماعتمادمعظمالبرامجاألكاديميةبالكاملمنقب

 

http://finearts.yu.edu.jo/ 

finarts.fac@yu.edu.jo 

2581فرعي 0096227211111هاتف



 

 كاديميةقسام األاأل

 التشكيليةقسمالفنون •

 قسمالدرامـــا •

 قسمالتصميم •

 قسمالموسيقا •



  

mailto:.fac@yu.edu.jo
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 التشكيلية الفنون قسم

بتخصصاته البكالوريوسفيالفنونالتشكيليةيمنحالقسمدرجة،1981التشكيليةفيجامعةاليرموكعامتأسسقسمالفنون

(33والتربيةالفنية.يتكونبرنامجالدراساتالعليامن)،وتكنولوجياالفنونالتشكيلية،الدقيقةالعمليةكالتصويروالرسومالتوضيحية

وتاريخ،مثل:مساقاتفيالنقدالفنيفيالفنونالتشكيليةالنظرية(MA)ليةدرجةالماجستيرساعةمعتمدة.يمنحقسمالفنونالتشكي

 ووسائطهاوالتربيةالفنيةوقضايامعاصرةفيالفنون.،وتكنولوجياالتعليم،وعلمالجمال،الفن

وأرقىوأمثل أجمل مجتمع فيبناء تقنيوعلميمهم إلىتدريسالفنكمنهج تأهيلخريجينمختصينو،يهدفالقسم

وقدجاءتأسيسهلتلبيةحاجات،قادرينعلىتحملالمسؤوليةفينشررسالةالفنونالتشكيلية،ةومحترفينفيحقولالفنونالتشكيلي

رهمنالمؤسساتالمهنيةوالتربويةالعامةوالخاصةلتدريسالفنونالجميلةبحقولهاالفنيةوكمنهجحياةيسهمفيتنميةالمجتمعكغي

العلوموالمعرفة.

يجامعةاليرموكليحتلالمكاناألنسبواألبرزعلىالصعيدالداخليوالخارجيفيجميعيتطلعقسمالفنونالتشكيليةف

تخصصاتهمنخاللالتحديثالمستمرفيسياساتهوبرامجهالتعليميةوخططهالدراسيةليواكبمتطلباتالعصرالفنيةوالتقنيةبوعي

وشمولية.



plastic.dept@yu.edu.jo

 3409فرعي0096227211111هاتف

  

mailto:plastic.dept@yu.edu.jo
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 التشكيلية الفنون في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

موزعة(ساعةمعتمدة132هو)الفنونالتشكيليةالحداألدنىللساعاتالمعتمدةالمطلوبةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفي

كالتالي:

 المجموع متطلبات المسار الدقيق ات اختياريةمتطلب متطلبات إجبارية المتطلب

 27 - 15 12 متطلباتجامعة

24 - 6 18 متطلباتكلية

 81 1218 51 متطلباتقسم

 132 18 33 81المجموع


(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها): متطلبات الجامعـة أواًل:

التالي:علىالنحو(ساعةمعتمدة12تخصصلها)متطلبات اجبارية:أ. 

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رمز المساق

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 
 



 خارجكليتهعلىالنحوالتالي:معتمدةيختارهاالطالبمن(ساعات15تخصصلها) اختيارية: متطلباتب. 

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3نتماءالمواطنةواال 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 105 3الحضارةاإلنسانيةإسهاماألردنفي 

5.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

6.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

7.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

8.Hum109 3النظماإلسالمية

9.Hum110 3 فياألردنقيةالثقافةالسياحيةوالفند

10. Hum111 3تاريخالقدس

11. Hum112 3جغرافيةاألردنمقدمةفي

12. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

13. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3التواصلالفعالمهارات 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

7.Sci 107 3البحثالعلمي 
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 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:24ثانًيا: متطلبات الكلية )

 اعة معتمدة هي:( س18المتطلبات اإلجبارية )

 متطلب سابق معتمدة اسم المساق الرقم الرمز

SCI 108 3 مهاراتالحاسوب  

MUS 101 3 مدخلإلىالموسيقى  

Des 102 3 مقدمةفيعلمالجمال  

PAR 203 3 مدخلإلىالفناإلسالمي  

Dra208 3 مدخلإلىالدراما  

PAR3033النقدالفني 


 المساقات التالية:( ساعات معتمدة يتم اختيارها من 6)المتطلبات االختيارية 

 متطلب سابق معتمدة اسم المساق الرقم الرمز

PAR 100 3 مدخلإلىالفنونالتشكيلية  

MUS A1003 الحياةالموسيقيةفياألردن  

Dra111 3 مقدمةفيالمسرح  

Des 202 3 التصميموالعمارةاإلسالمية  
 

 ري:مدلول الرقم العش

 الداللة الرقم

 عامةنظريةوتأسيسيةيعضامو 0

 عمليةيعضامو 1

 الحرفاليدوية 2

 الرسموالتصوير 3

التربيةالفنية4

 تكنولوجياالخزف 5

 التصويرالفوتوغرافي 6

فنالجرافيك7

فنالنحت8

 مساقاتمتقدمةومشاريعتخرج 9
 

 ساعةمعتمدةوتشمل:(81ويخصصلها) : متطلبات القسم:اثانًي

 (ساعةمعتمدةموزعةكالتالي:51ويخصصلها)المتطلبات اإلجبارية:

 المتطلب السابق
 الساعات المعتمدة

 رقم ورمز المساق اسم المساق
 نظري 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 تكنولوجياالتصويرالفوتوغرافي 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 األبعادثيأسسالتصميمثنائيوثالPAR 

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 
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 المتطلب السابق
 الساعات المعتمدة

 رقم ورمز المساق اسم المساق
 نظري عملي معتمد

130 PAR 3 2 2 281 فنالنحت PAR 

 PAR 302 تاريخالفنالحديثوالمعاصر 3 0 3 -

231 PAR 3 2 2 442 الرسموالتصويرالتجريبي PAR 

 المجمــــــــــوع 51 


(ساعةمعتمدةموزعةكالتالي:12ويخصصلها)المتطلبات االختيارية:

 المتطلب السابق
 الساعات المعتمدة

 اسم المساق
رقم ورمز 

 نظري عملي معتمد ساقالم

 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 التصويرالفوتوغرافيالوثائقيوالتصويرالصحفي 262 PAR

130 PAR 3 2 2 والتغليفتكنولوجياالحفر 273 PAR

281 PAR 3 2 2 النحتالخاماتوالتقنيات 286 PAR

 PAR 301 الزخرفةاإلسالمية 2 2 3 -

102 PAR 3 0 3 325 تاريخالحرفالتقليدية PAR 

225 PAR 3 2 2 تشكيلآلميناوصبالمعادن 426 PAR

432 PAR الرسومالتوضيحيةلكتباألطفال 2 2 3 434 PAR

357 PAR 3 2 2 450 النحتالخزفي PAR

PAR160 التصويرالفوتوغرافيالمعماريوالبيئي 2 2 3 464 PAR

281 PAR 3 2 2 النحتوصناعةالقوالب 481 PAR

203 PAR 3 0 3 491 التصويراإلسالمي PAR 
 

كالتالي:(ساعةمعتمدةموزعة18ويخصصلها)قسم الفنون التشكيلية:  . مسارات3

 اعة معتمدة( س 18(: الرسم والتصوير )1مسار )

 اسم المساق الرمز والرقم
 عدد الساعات المعتمدة

 المتطلب السابق
 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( 18(: التربية الفنية )2مسار )   

 اسم المساق الرمز والرقم
 عدد الساعات المعتمدة

 المتطلب السابق
 معتمد عملي نظري

242 PAR240 3 0 3راتالفنيةعنداألطفالتطورالمها PAR 

343 PAR240 3 0 3المتاحفوالمعارضالفنية PAR

344 PAR240 3 2 2التكنولوجيافيالتربيةالفنية PAR

446 PAR 242 3 0 3 طرقتدريسالفنون PAR 

448 PAR446 3 0 3التربيةالفنيةمناهج PAR

PAR499E 448 3 2 2تطبيقاتعملية PAR

  18   المجموع 
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 ساعة معتمدة( 18(:  تكنولوجيا الفنون )3مسار )

 اسم المساق الرمز والرقم
 عدد الساعات المعتمدة

 المتطلب السابق
 معتمد عملي نظري

225 PAR220 3 2 2تصميمالمجوهرات PAR 

261 PAR3 2 2التصويرالفوتوغرافيالرقمي PAR160

326 PAR220 3 2 2بالخاماتالمستهلكةالتشكيل PAR

PAR 353250 3 2 2إنتاجاألوانيالخزفية PAR

357 PAR(2تكنولوجياالخزف)250 3 2 2 PAR

474PAR 370 3 2 2تكنولوجياالسلكسكرينوالطباعةPAR 

  18   المجموع 


 معرفية محددة من الهيئة() ال يوجد مجاالت  تسكين المجاالت المعرفية

يكونالحداألدنىلعددالساعاتالمعتمدةللخطةالدراسيةلنيلدرجةالبكالوريوسفيتخصصالفنونالتشكيليةالفنون التشكيلية:

اجباريأدنىا(ساعةمعتمدةحًد81تخصصالفنونالتشكيلية)بحيثيجبانيكونعددساعات،أدنىا(ساعةمعتمدةحًد132)

علىالنحواآلتي:اختياريقسمو

 ساعة(:  51. المجاالت األساسية االجبارية )1

 المجموع الكلي المحتوى المعرفي المجال المعرفي

المجاالتالمعرفية

التاريخية

102 PAR,202 PAR,240 PAR,302 PAR
ةساع12

ةالمجاالتالمعرفيةالعام

101 PAR,130 PAR,160 PAR,211 PAR,212PAR213

PAR,216PAR,220 PAR,231 PAR,250PAR281 

PAR,275 PAR,PAR442

ةساع39

 

 يختار الطالب احد المسارات التالية: ,ساعة( 18. المجاالت المعرفية الخاصة ) 2

المجاالت المعرفية 

 الخاصة
 المجموع الكلي المحتوى المعرفي

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. المجاالت المساندة ) يختار الطالب ) 3

 المجموع الكلي المعرفيى المحتو المجال المعرفي

المجاالتالمعرفيةالمسانده

PAR226, PAR230, PAR262, PAR273, PAR286, 

PAR301, PAR325, PAR426, PAR434, PAR464, 

PAR450, PAR481, PAR491, PAR214 

ساعة12

 

  



 

308 



 :المساقات التي يطرحها قسم الفنون التشكيلية

 اســم المســاق الرقم الرمز
الساعات 

 تمدةالمع
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق

المساق المكافيء 

 عام من خطة

 2014و 2011

PAR 100 0 3 3 مدخلإلىالفنونالتشكيلية -- 
ج100ف.ش.

 100ف.باو

PAR 101 (1الرسموالتصوير) 2 2 3 - 
ج101ف.ش

 101ف.باو

PAR 102 (1تاريخالفن) 0 3 3 - 
ج102ف.ش

 102ف.باو

PAR 130 (1التكوين) 2 2 3 PAR101 
ج130ف.ش

 130ف.باو

PAR 160 2 2 3مدخلالىالتصويرالفنوتوغرافي - 
ج152ف.ش

 152ف.باو

PAR 202 (2تاريخالفن) 0 3 3 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 2 2 3 وثالثياألبعادأسسالتصميمثنائي 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 (2التكوين) 2 2 3 PAR130 
ج230ف.ش

 230ف.باو

PAR 231 
والتصوير:الخاماتالرسم

 والتقنيات
3 2 2 PAR101 

ج231ف.ش

 231ف.باو

PAR 232 2 2 3 الرسموالتصويرالمائي PAR101 
ج232ف.ش

 232ف.باو

PAR 2400 33التربيةالفنية:نظرياتوتطبيقات  
جاو240ف.ش

240ف.ب

PAR 2420 33الفنيةعنداالطفالتطورالمهارات 
PAR

240 

اوج242ف.ش

242ف.ب

PAR 250 (1تكنولوجياالخزف) 2 2 3 PAR101 
ج250ف.ش

 250ف.باو

PAR 261 2 2 3 التصويرالفوتوغرافيالرقمي PAR160 
ج252ف.ش

 252ف.باو

PAR 262 
الوثائقيالتصويرالفوتوغرافي

 والتصويرالصحفي
3 2 2 PAR160 

ج252ف.ش

 252ف.باو

PAR 273 2 2 3 غليفتكنولوجياالحفروالت PAR130 
ج253ف.ش

 253ف.باو
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 اســم المســاق الرقم الرمز
الساعات 

 تمدةالمع
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق

المساق المكافيء 

 عام من خطة

 2014و 2011

PAR 275 2 2 3 الجرافيكوالطباعة PAR130 
345ف.ش

 254ف.باو

PAR 281 2 2 3 فنالنحت PAR130 
ج251ف.ش

 251ف.باو

PAR 286 2 2 3خاماتوتقنياتالنحت PAR281 
ج251ف.ش

 251ف.باو

PAR 301 2 2 3 الزخرفةاإلسالمية -- 
ج301ف.ش

 301.بفاو

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 رالرسمالح 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 2زفتكنولوجياالخ PAR250 
ج357ف.ش

 357ف.باو

PAR 362 2 2 3 تقنياتاإلضاءةالفوتوغرافية 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 2 2 3 الرسومالتوضيحيةلكتباألطفال 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 النحتالخزفي PAR357 
ج450ف.ش

 450ف.باو

PAR 4592 2 3 الخزف:التزجيج ج PAR357 
ج459ف.ش

 459ف.باو

PAR464
التصويرالفوتوغرافيالمعماري

والبيئي
3 2 2 PAR160  

PAR4742 2 3سكرينوالطباعةتكنولوجياالسلك PAR370 
ج254ف.ش

 254ف.باو

PAR4810 3 3النحتوصناعةالقوالب PAR281 
ج441ف.ش

 441ف.باو
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 اســم المســاق الرقم الرمز
الساعات 

 تمدةالمع
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق

المساق المكافيء 

 عام من خطة

 2014و 2011

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(طبيقاتعمليةت PAR431 
ج490ف.ش

م490ف.باو

PAR499E )2 2 3 تطبيقاتعملية)تربيةفنية PAR448 
جاو490ف.ش

ت490ف.ب



 

 

 

 

التشكيليةأعضاء الهيئة التدريسية في قسم الفنون   

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 alhamzah@yu.edu.joدكتوراهأستاذخالداحمدمفلحالحمزة

 monther.atoum@yu.edu.joدكتوراهأستاذ منذرسامحمحمدالعتوم

 Rashdan@yu.edu.joدكتوراهأستاذ الرشدانوائلمنيرعبدالفتاح

 abdalah.o@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عبداهللحسينمفلحعبيدات

 shukran@yu.edu.joدكتوراهمشاركأستاذ قاسمعبدالكريمخميسالشقران

 alsagar@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك موفقعليشريفالسقار

 taysir@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد طبيشاتتيسيرحمدياحمد

 baselmaw@yu.edu.joماجستيرمدرس باسلمحمودمحمدالطواها

 m.mousa@yu.edu.joماجستيرمدرس محمدسالماحمدموسى

 Mahmood@yu.edu.joماجستيرمدرس محموداحمدصالحبنيخالد

 Maisoun@yu.edu.joماجستيرمدرس ميسونيوسفعبدجرادات

 AbdelRahman@yu.edu.joدبلومعاِلبعدالبكالوريوسمدرس عبدالرحمناحمدمحمدالمصرى

 Baydoun@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس غادهجميلابراهيمبيضون
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 الدراما قسم

التوسعفيهذاتّم1994وفيعام،1981قسمالفنونالجميلةفيالجامعةعامنشاءإتأسستخصصالمسرحمعبداية

التمثيلواإلخراجالمسرحي والتلفزيون،التخصصليشملالتخصصاتالدقيقةالتالية: وحرفية،النقدواألدبالمسرحي،السينما

ةالذكرنفآقسامتتبعكليةالفنونالجميلةومازاليضمالتخصصاتأربعةأاستحدثقسمالدراماكواحدمن2001المسرح.وفيعام

 .يمنحالقسمدرجةالبكالوريوسفيالدراما،معإضافةتخصصجديدهوالتربيةالدرامية

لىمساهماتأعضاءهيئةإباإلضافة،مؤهلينزةمنالخرجينالبكوادرمتمّيايساهمقسمالدرامافيرفدالحركةالفنيةسنوًي

ندرألنالسينماوالتلفزيونلدىمختلفالمؤسساتالرسميةوالخاصةفياعمالالفنيةفيمجاالتالفنونالمسرحيةوفنوالتدريسباأل

وخارجهمنخاللالمهرجاناتوالندواتوالمؤتمراتالمختلفة.

كاديميوالتقنيبماينسجممعالجوانبالفكريةالحديثةوالتقدمداءاألىاأليسعىالقسمبتخصصاتهالمختلفةللرقيبمستو

لمواكبةالمستوىالعالميفيهذهالمجاالت.التكنولوجي



drama.dept@yu.edu.jo

 3412فرعي0096227211111هاتف
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 الدرامـــــا تخصص /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

موزعةكالتالي:(ساعةمعتمدة132البكالوريوسفيالدراماهو)الحداألدنىللساعاتالمعتمدةالمطلوبةللحصولعلىدرجة

 المجموع دقيقال المسارمتطلبات  متطلبات اختيارية متطلبات إجبارية المتطلب

 27 - 15 12 متطلباتجامعة

24-6 18 متطلباتكلية

 81 1218 51 طلباتقسممت

 132 18 33 81المجموع

 
 

  :المساقات الخدميةمتطلبات الجامعة لوحدة 

الصادرةبموجـبوتعديالتها1991(لسنة2الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم)

 وتعديالتها.1976(لسنة76نظامالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم)

 

معتمدةوتشمل:(ساعة27تخصصلها)متطلبات الجامعـة: 

 على النحو التالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها)متطلبات إجبارية: -أ

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق

AL 101 3 1لغةعربية  

El 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL 099 استدراكيإستدراكي.–إنجليزيةمهاراتلغة  

AL 099استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP 099استدراكيإستدراكي.–مهاراتحاسوب  

 

بأنهمتطلبإجباريكليةللكلياتاًمعلSCI 108(فيالخططالجديدةا)سابًق100*سيكونترميزمساقمهاراتحاسوبن.ح

.اإلنسانية

 التالية:ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقات15 متطلبات اختيارية: -ب

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

5.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

6.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

7.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

8.Hum109 3النظماإلسالمية

9.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

10. Hum111 3تاريخالقدس

11. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

12. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

13. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة
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 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3البدنيةللجميعاللياقة 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

7.Sci 107 3البحثالعلمي 

 

 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:24: متطلبات الكلية )اثانًي

 ( ساعة معتمدة هي:18اإلجبارية )المتطلبات  .أ

 اسم المساق الرقم رمزال
الساعات 

 معتمدةال
 متطلب سابق

Sci 108 3 مهاراتالحاسوب  

MUS 101 3 مدخلإلىالموسيقى  

Des 102 3 مقدمةفيعلمالجمال  

PA 203 3 مدخلإلىالفناإلسالمي  

Dra212 3 مدخلإلىالدراما  

PA3033الفنيالنقد 



 معتمدة يتم اختيارها من المساقات التالية: ( ساعات6المتطلبات االختيارية ) .ب

 متطلب سابق معتمدةالساعات ال اسم المساق الرقم الرمز

PA 100 3 مدخلإلىالفنونالتشكيلية  

MUS 100 3 الحياةالموسيقيةفياألردن  

Dra111 3 مقدمةفيالمسرح  

Des 202 3 التصميموالعمارةاإلسالمية  

 

 

 شري:مدلول الرقم الع

 الداللة الرقم

 تاريخالدراما 0

 األدبوالنقد1

 اإلخراجوالتمثيلالمسرحي 2

 السينوغرافيا 3

االخراجوالتمثيلالسينمائيوالتلفزيوني 4

تقنياتصناعةالفيلم 5

مشروعالتخرج 9
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 ( ساعة معتمدة موزعة كما يلي:81ويخصص لها )  ،اإلجباريةمتطلبات القسم 

 ( ساعة معتمدة:51ويخصص لها ) ،لمساري الفنون المسرحية وصناعة الفيلم بات اإلجبارية المشتركةمتطلال .1

رمز 

 المساق

رقم 

 المساق
 اســم المســاق

الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق

 المساقات المتكافئة

 2013ما قبل  2013خطة 

Dra 101
مدخلالىالسينما

 والتلفزيون
 113ف.د أ111ف.د - - 3 3

Dra 102
مقدمةفيتاريخصناعة

 الفيلم
3 3 - Dra 101 أ115ف.د  

Dra 103 
المسرحاإلغريقيتاريخ

 ونصوص
 115ف.د 116ف.د - - 3 3

Dra 112 
الدراماالتعليميةفي

 المجتمع
  أ112ف.د - - 3 3

Dra 121(1مختبرتمثيل) 112ف.د ب113ف.د - 2 2 3 

Dra 122(1الصوتواإللقاء) 2 2 3 Dra 121 211ف.د ب114ف.د 

Dra 202
المسرحفيالعصور

 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(2مختبرتمثيل) 2 2 3 Dra 121 ب212ف.د  

Dra 2312 2 3 تصميمالمناظر Dra 121 114ف.د ب213ف.د

Dra 241
مدخلالىالتصوير

 السينمائيوالتلفزيوني
3 2 2 Dra 101 أ211ف.د 



 251ف.د

Dra 321(2الصوتواإللقاء) 2 2 3 Dra 122 333ف.د  

Dra 3222 2 3 الدراميةوالصوتاالموسيق 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  


 :ي( ساعة معتمدة موزعة كما يل18ويخصص لها )  ,لمسارمتطلبات ا

 جبارية موزعة كما يلي:ساعة معتمدة( إ 18مسار الفنون المسرحية ) .أ

 رمز

 المساق

رقم 

 المساق
 اســم المســاق

الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق

 المساقات المتكافئة

 2013ما قبل  2013خطة 

Dra 232 2 2 3 المسرحيةاإلضاءة Dra 121  214ف.د 

Dra 312 3 3 الدراماوالمسرحالحديث - Dra 202 311ف.د أ311ف.د 

Dra 327 (3مختبرتمثيل) 2 2 3 Dra 222   

Dra 3282 2 3 اإلنتاجالمسرحي Dra 327 412ف.د أ334ف.د 

Dra 4212 2 3 مختبرإخراج Dra 222  423ف.د 

Dra 499tف499ف.د499ف.د-6-3تخرجمشروع


 :ساعة معتمدة( إجبارية موزعة كما يلي 18مسار صناعة الفيلم ) .ب

 رمز

 المساق

رقم 

 المساق
 اســم المســاق

الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق

 المساقات المتكافئة

خطة 

2013 

ما قبل 

2013 

Dra 2512 2 3 والتلفزيونالمونتاجفيالسينما Dra 101 
ف.د

 ب423
 451ف.د

Dra 344أ327ف.د - 2 2 3 إخراجاألفالمالروائية  

Dra 3522 2 3 اعداإلضاءةوتعبيراتهاقو Dra 241   

Dra 3532 2 3 التصويرالسينمائيوالتلفزيوني Dra 241   

Dra 412 2 2 3 كتابةالسيناريو Dra 344  253ف.د 

Dra 499f499ف.د-6-3مشروعتخرج
ف.د

ص499
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 ب مما يلي: ( ساعات معتمدة يختارها الطال12متطلبات القسم االختيارية: ويخصص لها ) .2

رمز 

 المساق

رقم 

 المساق
 اســم المســاق

الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق

 المساقات المتكافئة

 2013ما قبل  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
تحليلالنصوص

 المسرحية
3 3 - Dra 202 312ف.د أ304ف.د 

Dra 323 2 2 3 مسرحالطفل Dra 121412ف.د أ347ف.د

Dra 411
التذوقوالنقد

 السينمائي
3 3 - Dra 211 456ف.د 425ف.د 

Dra 423
مواضيعخاصةفي

واإلخراج التمثيل
3 2 2 Dra 222 435ف.د  

Dra 4412 2 3 التلفزيونياإلخراج Dra 211 ب402ف.د  
 

 تسكين المجاالت المعرفية:

(ساعةمعتمدة132الدراسيةلنيلدرجةالبكالوريوسفيالتخصص)يكونالحداألدنىلعددالساعاتالمعتمدةللخطة :الدراما

 :علىالنحواآلتي

 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية:  .أ

لمعرفيالمجال ا  
الحد األدنى للساعات 

 المعتمدة

تحليلالنصالدرامي،النقدالدرامي،تاريخالدراما

Dra 101, Dra 102, Dra 103, Dra 112, Dra 202, Dra 312 
18 

 Dra 211, Dra 324 6نظرياتالتمثيلواإلخراجالدرامي

 Dra 328 3إدارةوإنتاجالعملالدرامي
 

 اسية اإلجبارية: األس عمليةالمجاالت ال .ب

 المجال المعرفي
الحد األدنى للساعات 

 المعتمدة

واإليقاعالحركات،الصوتوااللقاء،تطبيقاتعمليةفيالتمثيلواإلخراج

Dra 121, Dra 122, Dra 221, Dra 222, Dra 327, Dra 344, Dra 421 
21 

ســــينوغرافـياوتقنـياتالعـملاـلدرامي ســــيـقا,تطبيـقاتعملـيةفيال صــــوتالمو ,اـلدرامـيةوال

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 3تطبيقاتعمليةفياالدارةواالنتاجالدرامي

 Dra 499f , Dra 499t 3مشروعالتخرج
 

 يارية: ج. المجاالت االخت

 المجال المعرفي
للساعات الحد األدنى 

 المعتمدة

Dra 104, Dra 105, Dra 201, Dra 311, Dra 323, Dra 411, Dra 423, Dra 

441 
12 

بسببوجودمسارينلكلمسار99ساعةعلماانالحداالدنىلعددالساعاتفيالجداول81**مالحظة:مجموعمتطلباتالقسم

.ساعة18
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 قسم الدرامافي هيئة التدريس  أعضاء

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 Nayef_s@yu.edu.joدكتوراهأستاذنايفمحمودحسنالشبول

 bilal.diabat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك باللمحمدفالحالذيابات

 robaiaat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عليفياضعليالربعات

 ghassanhd@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك غسانعيدعيسىحداد

 Alrefai@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدخيريوسفعليالرفاعي

 mekhled@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك مخلدنصيربركهالزيود

 ahmad.j@yu.edu.joماجستيرمدرس احمدابراهيممحمودجاللمحمودجالل

 tarq.h@yu.edu.joماجستيرمدرس حدادرقابراهيمصالحطا

 amerg@yu.edu.joماجستيرمدرس عامرفتحيجميلالغرايبه

 aljarrah@yu.edu.joماجستيرمدرس فتحيطالبمحمدالجراح

 mohammadmff@yu.edu.joماجستيرمدرس محمدمنذرعوادالعفان



 



 

317 



  التصميم قسم

التصميمفي تعليم يعود فياألردن،1981اليرموكإلىسنةجامعة جديدة  التصميم كانتدراسة كانالتصميم،عندما

جذبتخصصالتصميمالطالبمنكافةأنحاءالمملكة،القسمالفنونالجميلةكأولقسمللفنونالجميلةفياألردنتخصصاتابًع

اأصبحتخصصالتصميمقسًم2001وفيعام،يةواألجنبيةلالعربوعلىأيدينخبةمناألساتذةمناألردنوالدو،والدولالشقيقة

والتصميم،امستقالفيإطاركليةالفنونالجميلة.يمنحالقسمدرجةالبكالوريوسفيالتصميممنتخصصات:التصميمالداخليأكاديمًي

. وتصميماألزياءوالمنسوجات،والتصميمالصناعي،الجرافيكي

بسويةتوازيأرقىالمراكزوالمعاهد،وفياإلبداعوتقديماالستشارات،يمجاالتالبحثوالتدريسميُّزفيهدفالقسمإلىالت

اليصبحواقادرينعلىإبرازدورالتصميمفياوثقافًيباإلضافةإلىتأهيلخريجيالقسمأكاديمًي،العالميةفيمجالالتصميمواإلبداع

.تطورالحياةاإلنسانية



design.dept@yu.edu.jo

 3410فرعي0096227211111هاتف
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 التطبيقية والفنون التصميم تخصص /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

كالتالي:موزعةمعتمدة(ساعة132الحداألدنىللساعاتالمعتمدةالمطلوبةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيالتصميمهو)

 المجموع لدقيقا متطلبات المسار متطلبات اختيارية متطلبات إجبارية المتطلب

 27 - 15 12 متطلبات جامعة

 24 - 6 18 متطلبات كلية

 121581 54 متطلبات قسم

 15132 33 84 المجموع
 

 ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي: )72: متطلبات الجامعة )أواًل

 ( ساعة معتمدة وهي:21اإلجبارية )المتطلبات أ. 
 

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

101AL 13لغةعربية 

101EL 3مهاراتلغةانجليزية 

102PS3التربيةالوطنية 

100MILT 3علومعسكرية 

099ELاستدراكياستدراكي–مهاراتلغةانجليزية 

099AL استدراكياستدراكي-لغةعربية 

099COMP استدراكياستدراكي-مهاراتحاسوب 

12المجموع
 

 التالية:ساعة معتمدة يختارها الطالب من المساقات  15ختيارية: االمتطلبات الب. 

المعتمدةالساعات  اسم المساق رمز المساق الرقم  

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3ةواالنتماءالمواطن 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

5.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

6.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

7.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

8.Hum109 3النظماإلسالمية

9.Hum110 3 فياألردنوالفندقيةالثقافةالسياحية

10. Hum111 3تاريخالقدس

11. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

12. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

13. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

7.Sci 107 3العلميالبحث 
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 ( ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي:24: متطلبات الكلية )اثانًي

 ( ساعة معتمدة هي:18ة )المتطلبات اإلجباريأ. 
 

 معتمدةالساعات ال اسم المساق الرقم الرمز
Sci 100 3 مهاراتالحاسوب 

Mus 101 3 مدخلإلىالموسيقى 

Des 102 3 مقدمةفيعلمالجمال 

Par 103 3 مدخلإلىالفناإلسالمي 

Dra 208 3 مدخلإلىالدراما 

Par 3033النقدالفني 



 ( ساعات معتمدة يتم اختيارها من المساقات التالية:6ارية )المتطلبات االختيب. 

 الساعات المعتمدة اسم المساق الرقم الرمز
Par 100 3 مدخلإلىالفنونالتشكيلية 

Mus 100A 3 الموسيقيةفياألردنالحياة 

Dra 1103 مقدمةفيالمسرح 

Des 202 3 التصميموالعمارةاإلسالمية 



مدلولالرقمالعشري:: فنون التطبيقيةقسم التصميم وال

 الداللة الرقم

 المدخلومتطلباتالقسمالنظرية 0

 متطلباتالقسمالعملية 1

 متطلباتالقسماالختيارية 2

 التصميمالداخلي 3

 الصناعيالتصميم 4

 تصميمالجرافيك 5

 األزياءتصميم 6

والوسائطتصميمالرسومالمتحركة 7

 تاجوتقنياتإبداعيةوإننظريات 8

 مشاريعتخرج 9



 ( ساعة معتمدة موزعة كما يلي:69ويخصص لها )  ،ثالثا: متطلبات القسم اإلجبارية

(ساعةمعتمدة:51ويخصصلها)،المتطلبات اإلجبارية المشتركة -1

 متطلب سابق عملي نظري س اسم المساق الرقم الرمز

Des1012 2 3دالمدخلإلىالتصميمثالثياألبعا -

Des205K2 2 3التصميمبينالنظريةوالتطبيق -

Des2043 3التصميمالنظريةوالتاريخ-Des 101

Des210K2 2 3نظرياتاللون -

Des211A2 2 3أسسالتصميم Des 101

Des212K2 2 3الرسمالهندسيوالنماذج Des 101

Des213K2 2 3تصميمارجونوميكس Des 101

Des214K(1التصميمبالحاسوب)2 2 3 Des 213K

Des230K3 3نظرياتاتصالالتصميم-Des 204

Des231K 2 2 3اقتصادياتالتصميم Des211A

Des233K2 2 3التصميمأالبتكاري Des231K

Des234K(2التصميمبالحاسوب)2 2 3 Des214

Des3013 3سيكولوجيالتصميم -Des 230K
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 متطلب سابق عملي نظري س اسم المساق الرقم الرمز

Des302A3 3علمالجمالوالتصميم -Des230K

Des3043 3منهجياتالتصميم -Des230K

Des403K2 2 3أساليبعرضالتصميم Des301A

Des4982 2 3دراساتمتقدمةلمشروعالتخرج Des431/Des353أو

Des341Aأو/

Des363





 :*( ساعة معتمدة موزعة كما يلي18ويخصص لها )  ،متطلبات التخصص الدقيق -2



)اليجوزللطالبالتحويلبينالمساراتأكثرمنمرةواحدةطيلةفترةالدراسة(.*


 مسار دقيق( ةإجباريساعة  18الجرافيك ) ممسار تصمي

رمز 

 المساق

رقم 

 المساق
 متطلب سابق عملي نظري س المساقاسم 

Des353G 2 2 3تصميمالتايبوغرافي Des231K

Des351G2 2 3معالجةالصورالرقمية Des231K

Des352G2 2 3تصميمالعالماتالتجارية Des 233K

Des3532 2 3اإلعالنتصميم Des252G

Des450G2 2 3ميمتغليفالمنتجتص Des353

Des499G)2 2 3مشروعتخرج)جرافيك Des498



 مسار دقيق( إجباريةساعة  18الصناعي ) ممسار التصمي

رمز 

 المساق

رقم 

 المساق
 متطلب سابق عملي نظري س اسم المساق

Des242S 2 2 3الصناعيوالنماذجموادالتصميم Des231K

Des243S2 2 3الصناعيراجواإلخالعرض Des231K

Des340A2 2 3تطويرالمنتج Des 233K

Des341S2 2 3التحليلالبنائيوتقنينالشكل Des242S

Des3432 2 3تصميمالمنتج Des341A

Des499S)2 2 3مشروعتخرج)صناعي Des498



 مسار دقيق( إجباريةساعة  18) األزياء ممسار تصمي

 متطلب سابق عملي نظري س اسم المساق رقم المساق رمز المساق

Des262Z2 32مبادئتصميموتنفيذالباترونات Des231K

Des360Z 2 2 3األزياءتقنياتتنفيذ Des 233K

Des361Z2 2 3المتخصصةاألزياءتصميم Des231K

Des363Z2 2 3لألزياءاإلكسسواراتتصميم Des262Z

Des460Z2 2 3الباتروناتمتقدمموتنفيذتصمي Des363Z

Des499Z)2 2 3مشروعتخرج)أزياء Des498

 

 مسار دقيق( إجباريةساعة  18الداخلي ) ممسار التصمي

رمز 

 المساق
 متطلب سابق عملي نظري س اسم المساق رقم المساق

Des331D2 2 3واإلنارةالتخطيطالفراغي Des231K

Des3332 2 3األثاثتصميم Des231K

Des430D(1التصميمالداخلي)2 2 3 Des 233K

Des431D(2التصميمالداخلي)2 2 3 Des331D

Des432D(3التصميمالداخلي)2 2 3 Des431D

Des499D)2 2 3مشروعتخرج)داخلي Des498
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 ( ساعة معتمدة يختارها الطالب مما يلي:12متطلبات القسم االختيارية: ويخصص لها ) -3

 عملي نظري س اسم المساق الرقم الرمز
متطلب 

 سابق

Des 3212 2 3التصميمالداخليالمستدام 

Des232k3 3سلوكياتمستهلك-

Des 350A2 2 3التايبوغرافيالمتقدم 

Des 4412 2 3الصناعيةاألجهزةتصميم 

Des 442A2 2 3التصميمالصناعيووسائطالنقل 

Des 4522 2 3الرسومالمتحركة 

Des496Z2 2 3الجلديةاألزياءتصميموتنفيذ 

Des 451G 3 3جيةوالتسويقالترويإدارةاألنشطة -

Des 480S3 3نظريةآالت -

Des 480Z3 3الموضةلألزياءإنتاج -

Des480G2 2 3تصميمالوسائطالمتحركة 

Des 480D2 2 3الداخليةاإلضاءةتصميم 

المجموع


36

 

 التصميم:المساقات التي يطرحها قسم 

 متطلب سابق يعمل نظري س المساقاسم  رقم المساق ورمزه

Des10122 3المدخلإلىالتصميمثالثياإلبعاد

Des1023 3مقدمةفيعلمالجمال -

Des2023 3التصميموالعمارةاإلسالمية -

Des2043 3التصميمالنظريةوالتاريخ -

Des2102 2 3نظرياتاللون 

Des2112 2 3أسسالتصميم 

Des2122 2 3والنماذجالرسمالهندسي 

Des2132 2 3تصميمارجونوميكس 

Des214(1التصميمبالحاسوب)2 2 3 

Des2252 2 3تقنياتمشاغل 

Des2302 2 3اقتصادياتالتصميم 

Des2313 3نظرياتاتصالالتصميم -

Des 2323 3سلوكياتمستهلك -

Des2332 2 3التصميماالبتكاري 

Des234(2التصميمبالحاسوب)2 2 3 

Des2052 2 3التصميمبينالنظريةوالتطبيق 

Des2422 2 3موادالتصميمالصناعيوالنماذج 

Des2432 2 3العرضواإلخراجالصناعي 

Des2522 2 3تصميمالتايبوغرافي 

Des2622 2 3الباتروناتمبادئتصميموتنفيذ 

Des3013 3ميمسيكولوجيالتص -

Des3023 3علمالجمالوالتصميم -

Des3043 3منهجياتالتصميم -

Des3212 2 3التصميمالداخليالمستدام 

Des3312 2 3التخطيطالفراغيواإلنارة 

Des3332 2 3تصميماألثاث 

Des3432 2 3تصميمالمنتج 

Des340 2 2 3تطويرمنتج 
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 متطلب سابق يعمل نظري س المساقاسم  رقم المساق ورمزه

Des3502 2 3بوغرافيالمتقدمالتي 

Des3512 32معالجةالصورالرقمية 

Des3522 2 3تصميمالعالماتالتجارية 

Des3532 2 3تصميماإلعالن 

Des3602 2 3تقنياتتنفيذاألزياء 

Des3632 2 3اإلكسسواراتلألزياءتصميم 

Des4032 2 3أساليبعرضالتصميم 

Des4302 2 3(1مالداخلي)التصمي 

Des431(2التصميمالداخلي)2 2 3 

Des432(3التصميمالداخلي)2 2 3 

Des4412 2 3تصميماألجهزةالصناعية 

Des4422 2 3التصميمالصناعيلوسائطالنقل 

Des450 2 2 3تصميمتغليفالمنتج 

451GDe 33إدارةاألنشطةالترويجيةوالتسويق -

Des4522 2 3الرسومالمتحركة 

Des4602 2 3تصميموتنفيذالباتروناتمتقدم 

Des4802 2 3إنتاجالموضةلألزياء 

Des 480S3 3نظريةآالت -

Des480D2 2 3الداخليةتصميماإلضاءة 

Des480G2 2 3تصميمالوسائطالمتحركة 

Des49602 2 3تصميموتنفيذاألزياءالجلدية 

Des4982 2 3دراساتمتقدمةلمشروعالتخرج 

Des499D2 2 3مشروعتخرجداخلي 

Des499G2 2 3مشروعتخرججرافيك 

Des499S2 2 3مشروعتخرجصناعي 

Des499Z2 2 3مشروعتخرجأزياء 


 

 تسكين المجاالت المعرفية:

التخصصاألدنىلعددالساعاتالمعتمدةللخطةالدراسيةلنيلدرجةالبكالوريوسفي:يكونالحدبرنامجالتصميموالفنونالتطبيقية

علىالنحواآلتي:(ساعةموادإجباريةللمسار21بحدأدنى)(ساعةمعتمدة132)

 المجاالت النظرية األساسية اإلجبارية: -أ

 اسم المساق المجال المعرفي

الحد األدنى للساعات 

 المعتمدة

 عملي نظري

نظرياتومداخل

التصميمبينالنظريةوالتطبيق

سيكولوجياالتصميمومنهجياته

األبعادمدخلفيالتصميمثالثي

هندسةالعواملالبشرية

 نظريةاللونوتطبيقاتها.

9 6 

تطبيقاتالتصميم

تاريخالتصميم

تصميماالتصالالبصري

(2)تصميمبالحاسوب

الرسمالهندسيوالنماذج

اقتصادياتالتصميم

أالبتكاريالتصميم

 أساليبعرضالتصميم

12 6 

مسارالتصميمالداخلي

الفراغيواإلنارةالتخطيط

(1تصميمداخلي)

(2تصميمداخلي)

6 12 
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 اسم المساق المجال المعرفي

الحد األدنى للساعات 

 المعتمدة

 عملي نظري

تصميمأثاث

(.3تصميمداخلي)

 تصميماالضاءةالداخلية

مسارتصميمالجرافيك

معالجةالصورالرقمية

يفالمنتجتصميمتغل

التايبوغرافيتصميم

اإلعالنتصميم

ةتصميمالعالماتالتجاري

الرسومالمتحركة

612

مسارالتصميمالصناعي

الصناعيواإلخراجالعرض

تصميمالمنتج

نظريةاآلالت

تحليلوتصميمالمجسمات

تطويرالمنتج

 الصناعيةاألجهزةتصميم

9 9 

مسارتصميماالزياء

لموضةلألزياءاإنتاج

تقنياتتنفيذاالزياء

لألزياءاإلكسسواراتتصميم

اتمبادئتصميموتنفيذالباترون

تصميماالزياءالمتخصصة

99

تاريخ

علمالجمالوالتصميم

تاريخالفناإلسالمي

تاريخالفنالعالمي

 الرسم.

10 2 

 

 المجاالت المساندة: -ب

 المجال المعرفي
 عات المعتمدةاألدنى للساالحد 

 عملي نظري

تقنياتمشاغل

 التصميمالداخليالمستدام

1 2 

الترويجيةإدارةاألنشطة

 سلوكياتالمستهلك

1 2 

الصناعيواإلظهاررسمالمنظور

 الخاماتوعملياتلتصنيع

1 2 

تصميموتنفيذالباتروناتمتقدم

 الجلديةاألزياءتصميموتنفيذ

1 2 



(ساعةمعتمدةعلى90(ساعاتمعتمدةيسجلهاالطالببعدأنينهيالطالبدراسة)3يخصصله)مشروعالتخرج: -ت

األقل.
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 التصميم أعضاء هيئة التدريس في قسم 

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 Inask@yu.edu.joدكتوراهأستاذايناسعلىاحمدالخولى

 islam.o@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك اسالممحمدماجدعبيدات

 radaideh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك بسامناصرنهارالردايدة

 asem.obaidat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عاصممحمدمفلحعبيدات

 omar.shboul@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد عمراديبمحمدالشبول

 ghada.halasa@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد غادهسلمانجميلالهلسا

 yaman.s@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد يمانيوسفابراهيمسكينه

 basamq@yu.edu.joماجستيرمدرس بسامعطيهمفلحالقرعان

 sofia@yu.edu.joماجستيرمدرس صوفيازهيرمحمدحجاز

 Naji@yu.edu.joوسبكالوريمساعدتدريس ناجيابراهيمناجيالعزام
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 الموسيقـــــا قسم

ينسجمالتعليمالموسيقيالجامعيفيالمملكةاألردنيةالهاشميةمعالتغيراتوالتحديثاتفيعمليةالبناءالمعاصرلمختلف

دنيبالفنونبمختلفالعقوداألخيرةمنالقرنالماضيالبدايةالواضحةالهتمامالمجتمعاألرمجاالتحياةالمجتمعاألردني.وُتمثل

ومنها،زبينالجامعاتالشقيقةباحتضانهالتخصصاتالفنونالجميلةبسبقالتمّي1981أشكالها.وتحظىجامعةاليرموكمنذعام

الفنونالجميلةالتابعلكليةالتربيةوالفنون،الموسيقا التخصصاتضمنإطارقسم حيثبدأتبمنحدرجةالبكالوريوسفيهذه

تمتهيكلةتخصصات2001/2002ومعاحتفاالتالجامعةبيوبيلهاالفضيفيالعامالدراسي،ومعإطاللةاأللفيةالثالثةآنذاك.

والتصميم.وفيالعامالدراسي،والفنونالتشكيلية،والدراما،لجميلةبأقسامهااألربعة:الموسيقاالفنونالجميلةفيإطاركليةالفنونا

.موسيقامرةأخرىبشرفالريادةوالتميزمنخاللطرحبرنامجالماجستيرفيالموسيقاحظيقسمال2004/2005

ويتخرج،ساعةمعتمدة(132)،والموسيقاالعربيةيقدمقسمالموسيقافيمرحلةالبكالوريوسبرنامجي:الموسيقاالعالمية

إضافةإلىالمساقات،التقليديةالعربيةوآلةثانويةأخرىالطالبكعازفلواحدةمنآالتاألوركستراالسيمفونيأوآالتالموسيقا

النظريةوالتطبيقيةوالمتطلباتالجامعيةالتييدرسهاالطالبخاللفترةالتحاقهبالجامعة.

وذلكمنخاللإعدادالكوادرالموسيقية،عىقسمالموسيقامنذتأسيسهللنهوضبالثقافةالموسيقيةلدىالمجتمعاألردنييس

،خريج500مايقربمن2009/2010فقدبلغعددخريجيقسمالموسيقامعنهايةالعامالدراسي،ألكاديميةورفدسوقالعملبهاا

يمولدىالمؤسساتوالفرقالموسيقيةالمحليةوالعربية.وباإلضافةإلىذلكيقدمالقسممساقاتالثقافةيعملونفيسلكالتربيةوالتعل

 لطلبة منالمهرجاناتالموسيقية كذلكفيالعديد ويشاركالقسم اختيارية. منالتخصصاتاألخرىكمتطلباتجامعية الجامعة

ورهفيخدمةالمجتمعالمحليمنخاللالحفالتالموسيقيةوالنشاطاتالفنيةعالوةعلىد،الموسيقيةالمحليةوالعربيةوالعالمية

 .والثقافيةالمختلفة



music.dept@yu.edu.jo

 3411فرعي0096227211111هاتف

 

 

 

mailto:plastic@yu.edu.jo
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 الموسيقا تخصص /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

 معتمدة (ساعة132الموسيقى) تخصص في البكالوريوس درجة لنيل الدراسية للخطة المعتمدة الساعات لعدد األدنى الحد يكون

 :اآلتي النحو على

 مالحظات الساعات المعتمدة بالمتطل

ساعةمعتمدة.2727الجامعة متطلبات

(.%18)معتمدةساعة24.%علىاألقلمنمجموعالساعاتالمعتمدة15الكلية متطلبات

(.%61)ساعةمعتمدة81.%علىاألقلمنمجموعالساعاتالمعتمدة60التخصص متطلبات

-ساعاتمعتمدةكحدأعلى.6حرة مواد
 

 المجموع متطلبات المسار متطلبات اختيارية متطلبات إجبارية المتطلب

 27 - 15 12 متطلباتجامعة

 24 - 6 18 متطلباتكلية

 81 -12 69 متطلباتقسم

 132 - 33 99المجموع




الصادرةبموجـبعديالتهاوت1991(لسنة2الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم)

 وتعديالتها.1976(لسنة76نظامالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم)

 (ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها)متطلبات الجامعـة:

 علىالنحوالتالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها)متطلبات إجبارية:-أ

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رقم رمز المساق

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  



بأنهمتطلبإجباريكليةللكلياتاعلًمSCI 108(فيالخططالجديدةا)سابًق100سيكونترميزمساقمهاراتحاسوبن.ح*

اإلنسانية.

 ب-متطلبات اختيارية:15ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنالمساقاتالتالية:

المعتمدةالساعات  اسم المساق رمز المساق الرقم  

ةالمساقات االنساني  

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

5.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

6.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

7.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

8.Hum109 3النظماإلسالمية

9.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

10. Hum111 3تاريخالقدس
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المعتمدةالساعات  اسم المساق رمز المساق الرقم  

11. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

12. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

13. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3حةالعامةالبيئةوالص 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

7.Sci 107 3العلميالبحث 

 

 معتمدة موزعة على النحو التالي: ( ساعة24: متطلبات الكلية )اثانًي

 ( ساعة معتمدة هي:18المتطلبات اإلجبارية )

 متطلب سابق الساعات المعتمدة اسم المساق الرقم الرمز

Sci 108 3 مهاراتالحاسوب  

MUS 101 3 مدخلإلىالموسيقى  

Des 102 3 الجمالمقدمةفيعلم  

PA 203 3 مدخلإلىالفناإلسالمي  

Dra208 3 مدخلإلىالدراما  

PA3033النقدالفني 

 

 ( ساعات معتمدة يتم اختيارها من المساقات التالية:6المتطلبات االختيارية )

 متطلب سابق الساعات المعتمدة اسم المساق الرقم الرمز

PA 100 3 التشكيليةمدخلإلىالفنون  

MUS 100 3 الحياةالموسيقيةفياألردن  

Dra111 3 مةفيالمسرحمقد  

Des 202 3 التصميموالعمارةاإلسالمية  



 مدلول الرقم العشري:

 الداللة الرقم

 المدخلوالمقدمة 0

 النظرياتالموسيقية 1

 التاريخالموسيقي 2

 الصولفيج /ةالقراءةالموسيقي 3

 اإللزامياألداءالفردي 4

 األداءالفرديالثانوي 5

 فرقالموسيقيةاألداءالجماعيوال 6

 الحاسوب 7

 مواضيعأخرى 8

 الدراساتوالندواتومشاريعالتخرج 9
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 ( ساعة معتمدة:69ويخصص لها ) ,متطلبات القسم اإلجبارية

رمز 

 المساق

رقم 

 المساق
 المساق اسم

الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق

المتطلبات 

 المكافئة

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 2 2 1القراءةواإلمالءالموسيقي  MUS 110 
أو203فم

 ج130فم

MUS 131 2 2 2ءالموسيقيالقراءةواإلمال  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 22ثانويةآلة MUS 150 171فم

MUS 210 
توافقاألصوات/علم

 1هارموني
3 3  MUS 111 

وأ207فم

 ج210فم

MUS 211 /3 3 كنتربنطعلمتقابلاأللحان  MUS 111 
أو208فم

 ج211فم

MUS 212 3 3 النظرياتالموسيقيةالعربية  MUS 111 
أو109فم

 ج212فم

MUS 220 3 3 موسيقىالعصرالرومانسي  MUS 120 
أأو206فم

 ج220فم

MUS 221 106فم   3 3 تاريخالموسيقيالعربية 

MUS 230 2 2 3القراءةواإلمالءالموسيقي  MUS 131 
أو303فم

 ج230فم

MUS 240 2 1 2 2آلةإلزامية MUS 141 

أو218فم

أو131فم

 ج240فم

MUS 241 2 1 2 3إلزاميةآلة MUS 240 

أوأ317فم

أأو230فم

 ج241فم

MUS 270 2 2 تطبيقاتالحاسوبالموسيقية  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 2 1 2 5آلةإلزامية MUS 340 
أو330فم

 ج341فم

MUS 361 2 1 2 1األداءالجماعي MUS 241 
أو260فم

 ج361فم

MUS 362 2 1 2 1موسيقىالحجرة MUS 241 

335فم

أأو360أوفم

 ج362فم
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رمز 

 المساق

رقم 

 المساق
 المساق اسم

الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

المتطلب 

 السابق

المتطلبات 

 المكافئة

MUS 440 2 1 2 6آلةإلزامية MUS 341 

331فم

أو430أوفم

 ج440

MUS 441 2 1 2 7آلةإلزامية MUS 440 

430فم

أو431أوفم

 ج441فم

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



 ( ساعة معتمدة يختارها الطالب مما يلي:12متطلبات القسم االختيارية: ويخصص لها )

رمز 

 المساق

رقم 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة
 المتطلبات المكافئة المتطلب السابق عملي نظري

MUS 121 3 3 موسيقىالحضاراتالقديمة   
أو105فم

 ج121فم

MUS 281 3 3 شعوبعلمموسيقىال  MUS 111 
أو202فم

 ج281فم

MUS 310 3 3 2علمتوافقاألصوات/هارموني  MUS 210 
أو307فم

 ج310فم

MUS 321 3 3 الموسيقىالعربيةالمعاصرة  MUS 221 
أو305فم

 ج321فم

MUS 390 3 3 دراساتفيالموسيقىاألردنية   
أأو270فم

 ج390فم

MUS 391 3 3 أساليباألداءالموسيقيندوةفي  MUS 241 
أو425فم

 ج391فم

MUS 411 3 3 2التحليلالموسيقي  MUS 311 
أو416فم

 ج411فم

MUS 420 3 3 الموسيقىاألوروبيةالمعاصرة  MUS 220 
أو309فم

 ج420فم



 المجاالت النظرية األساسية: -أ تسكين المجاالت المعرفية:

 

  

 رموز وأرقام المساقات فيالمجال المعر
عدد 

 الساعات

الحد األدنى 

 للساعات المعتمدة

 MUS 110,MUS 111,MUS 212 9 :النظرياتالموسيقية

12  MUS 311, MUS 312, MUS 411 9 :التحليلالموسيقي

 MUS 130, MUS 131, MUS 2306 القراءةالموسيقية:

MUS 120,MUS 220, MUS 221 9 9 تاريخالموسيقى:

 MUS 210,MUS 310 6 :علمتوافقاألصوات)الهارموني(
9

 MUS 211 3:تقابلاأللحان)كاونتربوينت(

MUS 281, MUS 390, MUS 391 9 9 :ثقافةموسيقية
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  المواد العملية )التطبيقية(: -ب 

 رموز وأرقام المساقات المجال المعرفي

عدد الساعات 

 المعتمدة
الحد األدنى 

 ات المعتمدةللساع
 عملي نظري

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



 

 

 

 أعضاء هيئة التدريس في قسم الموسيقا

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة سماال

 Azizmadi@yu.edu.joدكتوراهأستاذعزيز"احمدعوني"عبدالعزيزماضي

 mohg@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمدطهاحمدالغوانمه

 mallah@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمدعليرضاحسنالمالح

 nabildarras@yu.edu.joدكتوراهأستاذ نبيلصالحمحمودالدراس

 wael_h@yu.edu.joدكتوراهأستاذ وائلحناابراهيمحداد

 alaa.naser@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عالءمعينفريحناصر

 mohammad.t@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدزهديمحمدالطشلي

 nedal.o@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك نضالاحمدعبداهللعبيدات

 iyad.m@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد ايادعبدالحفيظحافظمحمد

 raedaan@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد رائدهاحمدعبدالجوادعلوان

 khaledbalawi@yu.edu.joماجستيرمدرس خالدمحمدفياضالبلعاوي

 dima.swedan@yu.edu.joماجستيرمدرس ديمافايزمحمودسويدان

 Rula.Jaradat@yu.edu.joماجستيرمدرس رلىعبداهللعيسىجرادات

 safahaddad@yu.edu.joماجستيرمدرس صفاءهاللامينحداد

 saqer@yu.edu.joماجستيرمدرس صقرصبحيعبدهصالح

 abdelsalammd@yu.edu.joماجستيرمدرس عبدالسالممرعيابراهيمحداد

 wafa.tobaishat@yu.edu.joبكالوريوسمساعدتدريس شاتوفاءعبداهللنهارطبي
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 الحاسوب وعلوم المعلومات تكنولوجيا كلية

المعلوماتوعلومالحاسوبفيجامعةاليرموكبقرارمنمجلسالتعليمالعاليوذلكتنفيًذلقدتّم اتأسيسكليةتكنولوجيا

فيالعالمفيمختلفالمجاالتولتلبيةةوعلومالحاسوبفيالدولالمتقدملمواكبةتطورالتكنولوجياةللتوجيهاتالملكيةالسامي

.وكانتالنواةفيتأسيسهذهالكلية2002/2003وذلكبحلولمطلعالعاماألكاديمي،والعالميإحتياجاتالسوقالمحليواإلقليمي

لقسميمنحدرجةالبكالوريوسفيعلومالحاسوبحيثكانأو1980قسمعلومالحاسوبوالذيأسسكقسمتابعلكليةالعلومعام

إعتمادالخطط.وعندإنشاءالكليةتّم2000/2001جستيرمنذعامعلىمستوىالجامعاتاألردنيةثمبدأالقسمبطرحبرنامجللما

قسمنظمالمعلوماتاإلداريةالدراسيةلثالثةأقسامهيقسمعلومالحاسوبللبكالوريوسوالماجستيروقسمنظمالمعلوماتالحاسوبيةو

.للبكالوريوس

إعتمادبرنامجآخرللماجستيريرلقسمعلومالحاسوبوتّمإعادةالنظرفيبرنامجالماجستتّم2003/2004وإبتداًءمنالعام

منظمالمعلوماتإنشاءبرنامجثالثللماجستيرفيقستّم2007/2008فينظمالمعلوماتالحاسوبية.وفيبدايةالعاماألكاديمي

اإل تّم2008/2009تصاصفيالجامعاتالحكوميةفياألردن.وفيبدايةالعاماألكاديميخاإلداريةوكانأولبرنامجفيهذا

منحدرجةالبكالوريوسفيعليهأصبحتالكليةتإستحداثمسارخاصلبرنامجالماجستيرفيقسمنظمالمعلوماتالحاسوبية.وبناًء

.كماوتمنحالكليةمنالسيبرانياأل،عمالتكنولوجيامعلوماتاأل،نظمالمعلوماتالحاسوبية،علومالحاسوبلتالية:التخصصاتا

الذكاءاالصطناعي.،علومالحاسوب،ونظمالمعلوماتالحاسوبية،درجةالماجستيرفيتخصصاتنظمالمعلوماتاإلدارية

بمرتكزاتهيئةإعتمادمؤسساتالتعليمالعاليفياألردنومتطلباتسوقالعملزالكليةببرامجهاالحديثةوالتيتواكتتمّي

ساعاتمعتمدة(لطلبةالبكالوريوسوالذي3المحليواألقليميوالعالمي.حيثتطرحجميعاألقساممساقمشروعالتخرج)بواقع

.كماةعمليةالتيإكتسبوهاخاللمرحلةدراستهمالجامعيرةالطلبةعلىتطبيقالنظرياتوالمهاراتالايعكسقداعملًييعتبرتطبيًق

ساعاتمعتمدة(لطلبةالبكالوريوسالهدفمنهإكسابالطلبةمهاراتعملية3)ابالتدريبالميدانياخاًصامساًقوتطرحالكليةأيًض

ىوظائفمتاحةومناسبةبعدمممايعززفرصالطلبةالخريجينبالحصولعلفيالمؤسساتوالشركاتذاتالعالقةبتخصصاته

علىإبتعاثالطلبةالمتفوقينألرقىالجامعاتالعالميةوالذينيشكلوننسبةكبيرةمن تأسيسها وقدحرصتالكليةمنذ التخرج.

.عضاءالهيئةالتدريسيةفيهاأ

فيهاةالعامةللكليةوعدداألجهزاتخدمأغراضالمساقات(مختبًر25غعددها)زالكليةبوجودمختبراتحديثةوالبالكماتتمّي

امزودهبمايحتاجهالطالبمنالبرمجياتذاتاألغراضالعامة.كماتمتلكالكليةعددمنالمختبرات(جهاًز800تبلغثمانمائة)

برمجيات.زيةومختبرتدريساألوراكلومختبرهندسةالالمتواةذاتاألغراضالخاصةكمختبرالوسائطالمتعددةومختبرالمعالج

المتوازي ومختبرالمعالجة فيالكليةعلىتطويرمختبرالوسائطالمتعددة التدريسية الهيئة ويعملأعضاء ومختبرتدريسةكما

ديثةفيهذهالمجاالت.األوراكلليتماشىمعمايحتاجهالسوقمنمهاراتلدىالطلبةوماهوموجودمنبرمجياتوتطبيقاتح

إنشاءناٍدللبرمجةيهدفختبرالمشاريع)مشاريعالتخرجوغيرها(ومختبرلذوياالحتياجاتالخاصة.وكماتّماستحداثموكذلكتّم

المختلفة.فيالمسابقاتالوطنيةوالعربيةوالدوليةفيمهاراتالبرمجةةإلىتنميةمهاراتالبرمجةعندالطلبةليتمكنوامنالمشارك

اءوحدةاإلمتحاناتالمحوسبةوالتيتساهمباإلشرافعلىعقداإلمتحاناتالمحوسبةوالتيالفيإنشساهمتالكليةبشكلفّع

.م2012إلحاقهامعدائرةالقبولوالتسجيلمنذعامتخدمجميعكلياتوأقسامالجامعةوتّم

في التدريسية الهيئة منأعضاء والوقدحصلعدد البحثية محليوخارجيلمشاريعهم علىدعم منهذه،تطبيقةالكلية

:المشاريع

.((دينار16000وكانتقيمةالدعمستةعشرألف)2013اإلنشاءالشبهتلقائيللكتبالرقميةالمتكلمة)سنةالدعم: . 1
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.(دينار13000وثالثونألف)وكانتقيمةالدعم:مائة2008دليلسياحيإلكتروني)سنةالدعم: .2

وكانتقيمةالدعم2013تخدمةفيالريبإستخداماألجهزةاإلستشعاريةالالسلكية)سنةالدعم:تحسينإستخدامالمياهالمس . 3

.(دوالر119900مائةوتسعةعشرألفاصوتسعمائة)

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. 

اوحصلواعلىعددمنالمشاريععددمنأعضاءالهيئةالتدريسيةشاركوافيالعديدمنالمشاريعالمدعومةعالمًيكماوأّن

وأنجزوهاعلىأكملوجهوالتيساهمتفيإثراءخبراتهم ,ERASMUS+, TEMPUS USAIDالممولةمنهيئاتمثل:

عمسيرةالكليةاألكاديميةلألمام.كماوأنالكليةمعكليةالحجاويللهندسةالتكنولوجيةمرتبطةبإتفاقيةموقعةبينجامعةاليرموكودف

لخريجينالجددمنطلبةالكليتين.كماوتصبوالكليةإلىتوقيعالعديدووزارةاإلتصاالتوتكنولوجياالمعلوماتبخصوصتدريبا

مشاريعالمشتركةفيالمستقبل.منإتفاقياتال
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 وبـالحاس ومـعل مـقس

ليضمنفيبرنامجبكالوريوسعلومالحاسباآل1980حيثبدأتالدراسةفيهعام1978تأسسقسمعلومالحاسوبعام

كفاءأردنيةالهاشميةالذييرفدالسوقالداخليوالخارجيبخريجينولىفيالمملكةاألالعلوم.ويعتبرالقسمواحدمنالبرامجاألكلية

مكاناتالتكنولوجياالموجودةفيسوقنظمةالمحوسبةوالعملعلىتطويرهالتناسبمتطلباتالعصرفيظلاإلنشاءاألإفيتحليلو

.العمل

استحداثبرنامجتّم،الثاقبةلجاللةالملكعبداهللالثانيوتزايدالطلبالداخليوالخارجيعلىهذاالتخصصفيظلالنظرة

اعتمادخطةدراسيةشاملةفيهذاالبرنامجتهدفالىتزويدحيثتّم2000مالحاسوبوالمعلوماتفيالقسمعامماجستيرعلو

.المعمقةفيمختلفالجوانبالحاسوبيةةلياتومنهجيةالبحثالعلميالحديثوالمعرفةالشاملآخريجهذاالبرنامجب

إتوجهت الجامعة المعلوماتوتّمنشاءكليةخاصةبتخصصاتإلىإدارة تكنولوجيتكنولوجيا المعلوماتاستحداثكلية ا

الدراسياأل الفصل بداية مع الغاية الحاسوبلهذه 2002ولوعلوم وتّم2003/ العلوم منكلية القسم تكنولوجياإنقل لىكلية

ساسيةالبرمجيةقسامالكليةبالمواداألأقيالمعلوماتوعلومالحاسوب.وكانتالنواةلهذهالكليةقسمعلومالحاسوبحيثرفدالقسمبا

جراءتحديثشاملللخطةالدراسيةفيالقسملتواكبالطلبالمتزايدإفقدتّم،علىذلكوارزمياتوالذكاءاالصطناعي.وبناًءوالخ

.الميعلىهذاالقطاعورفعمستوىالخريجليكونقادرعلىالقيامبدورالقيمةالمضافةفيالسوقالمحليوالع

ديدمنالمدرسينفيالقسممنحملةدرجةالدكتوراةوالماجستيرفيعلومدارةالجامعةعلىابتعاثوتوظيفالعإدأبت

لىطلبةالقسموترسيخالمفاهيمالمعلوماتيةإفكارالنيرةالحاسوبمنجامعاتعالميةمرموقةحيثلميتوانىأيمنهمعلىنقلاأل

.يسحديثةدواتتدرأباستخدامطرقو

منالمختبراتا العديد إلىمختبراتيتوفرفيالقسم باإلضافة الجامعة طلبة لتدريسبعضالمساقاتلكافة لتيتستخدم

متخصصةمثلمختبرالمعالجةالمتوازيةومختبرالوسائطالمتعددة.والسيمامختبرخاصلذوياالحتياجاتالخاصةوالذييعد

.ولمننوعهفيالمنطقةاأل

عضاءالقسمفيأشارك،تتمثلفيالموائمةبينالقطاعينالعاملوالخاصبالمملكةياللتوجهاتالملكيةالساميةوالتتنفيًذ

تقديمالعديدمنالخدماتاالستشاريةوالتدريبيةلوحداتالجامعةوالمؤسساتالحكوميةوالخاصةفيكافةمجاالتالحاسوب.وال

فضلتعليملطالبالقسموتمكينهمفيسوقالعمل.ألتقديموالخاصةأبالتعاونمعالجهاتالحكوميةيذخرأيمناالعضاءأيجهد
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 الحاسوب علوم تخصص /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

اليرموك الحاسوبفيجامعة المعلوماتوعلوم تكنولوجيا البكالوريوسفيكلية التيتؤديالىدرجة الدراسية الخطة

الصادرةبموجبنظاممنحوتعديالتها1991(لسنة2والصادرةوفقتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم)

.2003لسنة118وكرقمالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرم

دنىللساعاتالمعتمدةالمطلوبةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيأقسامكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوبالحداأل .1

 (ساعةمعتمدة.134هو)

-امالتالية:البكالوريوسفيأالقستطرحكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوبالخطةالدراسيةالتيتؤديالىدرجة .2

 قسم علوم الحاسوب. •

 قسم نظم المعلومات الحاسوبية. •

 المعلومات. تكنولوجياقسم  •

وتعديالتهافيجامعةاليرموكعلىكلية1991(لسنة2تسرياألحكامالواردةفيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسرقم) .3

 تكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب.

سبسياسةالقبولفيالجامعةفيكلعامدراسيكماهومبينفيتعليماتقبولالطلبةالمعمولقبولالطلبةفيالكليةحيتم .4

 بهافيالجامعة.


(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها):متطلبات الجامعـة

 على النحو التالي:( ساعة معتمدة 12تخصص لها ) متطلبات اجبارية:أ. 

المساقرمز  طلب سابقالمت عدد الساعات اسم المساق   
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 



 خارجكليتهفيأحدالمجاالتعلىالنحوالتالي:(ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمن15تخصصلها)طلبات اختيارية:متب. 

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3فكروحضارةاإلسالم 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنقيةالثقافةالسياحيةوالفند

11. Hum111 3تاريخالقدس
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 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

12. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3والصحةالعامةالبيئة 

2.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

3.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

4.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

5.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 

 

 التالي:( ساعة معتمدة اجبارية على النحو 22وتخصص لها ) :متطلبات الكلية 

 اسم المساق رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات االسبوعية
 ب السابقالمتطل

 عملي نظري

CS 111 0 3 3 البرمجةبلغةمختارة 

CS 111L 3 0 1 مختبرالبرمجةبلغةمختاره CS 111 

MATH 101 0 3 3 1تفاضلوتكامل --- 

CIS 101 0 3 3 المعلوماتنظممقدمةفي --- 

CIS 260 0 3 3 نظمقواعدالبيانات CS 210  وCIS 101 

STAT 111 0 3 3 (1ماالت)مبادئاالحت --- 

BIT 106  * 0 3 3 مهاراتاالتصاللتكنولوجياالمعلومات  --- 

BIT 221 0 3 3 الجوانبالقانونيةفيتكنولوجياالمعلومات CIS 101, BIT 106 


الحاسوب.تكنولوجياالمعلوماتوعلوم لطلبةكلية SCI 104*اليجوزالجمعبينهذاالمساقومساقمهاراتالتواصلالفعال

 

 ( ساعة معتمدة موزعة كاآلتي:85ويخصص لها ) :متطلبات القسم

 (ساعةمعتمدةوهي:67مساقاتإجبارية) .أ

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات االسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

CS 130 0 3 3 أساسياتنظمالتشغيل CS 111 

CS 142 0 3 3 هياكلمتقطعه MATH 101 

CS 210 0 3 3 البرمجةالكينونية CS 111 

CS 210L 3 0 1 مختبرالبرمجةالكينونية CS 111L , CS 210 

CS 220 0 3 3 تصميممنطقالحاسوب CS 142 

CS 225 3 0 1 مختبرهيكليةالحاسوب CS 220 

CS 250 0 3 3 هيكليةالبيانات CS 210 

CS 281 0 3 3 نظمالوسائطالمتعددة CS 210,CIS 103 

CS 310 0 3 3 برمجةمتقدمة CS 210 

CS 332 0 3 3 تراسلالبياناتوالشبكات CYS 230 

CS 332L والشبكاتمختبرتراسلالبيانات  1 0 3 CS 332 

CS 342 0 3 3 النظريةاالحتسابية CS 142 

CS 351 0 3 3 تحليلوتصميمالخوارزميات CS 250, CS 142 

CS 352 (1حلالمشكالت)  1 0 3 STAT 111,CS 351 

CS 376 0 3 3 الذكاءاالصطناعي CS 351 

CS 411 0 3 3 برمجةتطبيقاتالهواتفالذكية CS 310 , CS 130 

CS 432 0 3 3 معماريةالحاسوب CS 225 

CS 499A (1)مشـــروعتخرج ساعةبنجاح98إنهاء 0 3 3   
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 اسم المساق رمز المساق
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات االسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

CS 499B (2)مشـــروعتخرج  3 3 0 CS 499A 

CIS 240 0 3 3 مدخلالىهندسةالبرمجيات CIS 101,CS 210 

CIS 244 0 3 3 البرمجةالمرئية CIS 101,CS 210 

CIS 342 0 3 3 تحليلوتصميمالنظم CIS 240,CS 260 

BIT 381 (1تطويرتطبيقاتاالنترنت)  3 3 0 CIS 260 

MATH 102 (2تفاضلوتكامل)  3 3 0 MATH 101 

MATH 241 (1جبرخطي)  3 3 0 MATH 101 

CYS 230 السيبرانيمبادءاألمن  3 3 0 BIT 106 , CIS 101 
 

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يلي:18مساقات اختيارية ) .ب

 البرنامجالتالية:(ساعةمعتمدةيختارهاالطالبمنمساقات9) .1

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 

 المعتمدة

بوعيةالساعات االس  
 المتطلب السابق

 عملي نظري

CS 331 0 3 3 نظمالتشغيل CS 130 

CS 360 0 3 3 الشبكاتالالسلكية CS 332 

CS 380 0 3 3 الرسمبالحاسوب MATH 241, CS 250  

CS 452 (2حلالمشكالت)  3 3 0 CS 352 

CS 470 0 3 3 النظمالخبيرة CS 376 

CS 480 0 3 3 معالجةالصور CS 376 

CS 492 0 3 3 موضوعاتخاصة CS 376, CS 332 

CS 498 ساعةبنجاحوموافقةالقسم90إنهاء 0 3 3 التدريبالعملي  
 

:التاليةبرنامجالكليةاألخرىمنمساقات(ساعةمعتمدةاختياريةيختارهاالطالب6) .2

 اســـم المساق رقــم المساق
الساعات 

 المعتمدة

متطلب ال الساعات االسبوعية

 عملي نظري السابق

BIT 222 0 3 3 ريادةاألعمالفيتكنولوجياالمعلومات BIT 106 

BIT 481 (2تطويرتطبيقاتاإلنترنت)  3 3 0 BIT 381 

CIS 467A 0 3 3 تنقيبالبيانات CIS 260 

CIS 382 0 3 3 الحوسبةالسحابية 
CIS 260, 

CS 332 

 

:التاليةكليةالعلوممنمساقاتارهاالطالب(ساعةمعتمدةاختياريةيخت3) .3

 اســـم المساق رقــم المساق
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات االسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

STAT 101 (1مبادئاإلحصاء)  3 3 0 ---- 

STAT 211 (2مبادئاالحتماالت)  3 3 0 
MATH 102, 

STAT 111 

PHYS 101 (1فيزياءعامة)  3 3 0 ---- 

MATH 322 
(لطلـبةكلـية1تحلـيلـعادي)

تكنولوجياالمعلومات
3 3 0 CS 142 

 

 :المساقات التي يطرحها قسم علوم الحاسوب لكلية الطب والصيدلة والعلوم

 اســـم المساق رقــم المساق
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات االسبوعية
السابقالمتطلب   

 عملي نظري

CS 110 
بلغةمختارة)لطلبةالبرمجة

 كليةالطبوالصيدلةوالعلوم(
3 3 0 ---- 
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 أعضاء هيئة التدريس في قسم علوم الحاسوب

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 ahmadta@yu.edu.joدكتوراهأستاذاحمدتوفيقاحمدالطعانى

 iyad.doush@yu.edu.joدكتوراهأستاذ ايادتيسيرمحمدابودوش

 alkhateebf@yu.edu.joدكتوراهأستاذ فيصلقسيمخليلالخطيب

 nkofahi@yu.edu.joدكتوراهأستاذ نجيبعبدالكريممحمدالكوفحي

 ahmad.a@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك احمدمنصورمحمدمناصره

 eslam@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك اسالممحمدكريمالمغايره

 ameera@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك صالحذيبجراداتاميرة

 bilal.h@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك باللهاشمخليلعبدالغني

 r.alshorman@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك رأفتموسىاحمدالشرمان

 sawsan_kh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك سوسنخليلسالمهالشطناوي

 raoofbsoul@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك ؤوفخالدمحمدبصولعبدالر

 hamdan@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدمحمودمحمدحمدان

 moyawiah.s@yu.edu.joدكتوراهمشاركأستاذ معاويةعبداهللطاللالشناق

 khalids@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد خالدمحمدعقلةنهار

 raed.m.alkhatib@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد مدعليالخطيبرعدمح

 malek@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد مالكمحمودشفيقبرهوش

 mbanikhalaf@yu.edu.joدكتوراهمساعدأستاذ مصطفىاحمدسالمبنيخلف

 nahlah.s@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد نهلهمحمدامينشطناوي

 nooraldeen@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد نكاملعوادالعوضنورالدي

 amala@yu.edu.joماجستيرمدرس املمحمودجبرابوناصر

 basmah@yu.edu.joماجستيرمدرس باسمههانيفايزحسن

 saba@yu.edu.joماجستيرمدرس صباشاهراحمدالمصطفى

 fatmih@yu.edu.joماجستيرمدرس فاطمهيوسفعبدالمعطيابوحواس
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 الحاسوبية المعلومات نظم قسم

المعلوماتوعلومالحاسوببهدفمعبدايةإنشاءكليةتكنولوجيا2002عام (CIS) أنشئقسمنظمالمعلوماتالحـاسوبية

وريوسفينظمالمعلوماتاعدادخريجينمتميزينذويمهاراتوكفاءاتتمكنهممنالنجاحفيالحياةالعملية.وبدأبمنحدرجةالبكال

إنشاءأولبرنامجللدراساتالعـليافيالقسملمنحدرجةالماجستيرفينظمالمعلوماتالحاسوبيةتـّم2003وفيبـدايةعام،الحاسوبية

.بمسارينالرسالةواالمتحانالشامل

العالميةفيجميعمجاالتنظمالمعلوماترقىالجامعاتأزةمنأعضاءالهيئةالتدريسيةمنخريجينيضمالقسمكوكبةمتمّي

زينمنحملةدرجةالدكتوراهمنخاللابتعاثالطلبةكمايسعىالقسمعلىالدوامإلىرفدالهيئةالتدريسيةالمتمّي،الحاسوبيةالحديثة

.فضلالجامعاتالعالميةأزينللحصولعلىدرجةالدكتوراهمنالمتمّي

اإلقليميةمنالمختصينفيحتياجاتالمحليةوبمستوىالبحثالعلميوربطهبالتدريسوباالكمايسعىالقسمإلىاالرتقاء

وكذلكنشرالمعرفةوتعزيزالتعاونالبحثيمعالمؤسساتالمحليةواإلقليميةوالدولية.حيثيقومالقسمبتزويد،نظمالمعلومات

معلوماتالزمةلتمكينهممنالمساهمةفيتوفيرويزيادةاستخدامنظمالالطلبةبالمعارفالعامةوالمتخصصةوالمهاراتالتطبيقيةال

عضاءالهيئةالتدريسيةفيالقسمبضرورةطرحمساقاتأكاديميةمتنوعةأالحاسوبيةفيجميعالمنظماتوالمؤسسات.كمايؤمن

زوالحداثةواالستجابةاتالعلياتجمعبينالتمّيفينظمالمعلوماتاألساسيةوالتطبيقيةعلىمستوىالدرجةالجامعيةاألولىوالدراس

اوذلكبالتركيزعلىالجوانبالعمليةوالتطبيقيةلمجتمعالمحليوسوقالعملبحيثيتمإعدادالطلبةوتأهيلهمتأهيالفنًيالحتياجاتا

.ممايعززمنتنافسيةالخريجينفيالحصولعلىفرصالعملالمناسبة

خاللتوفيربيئةأكاديميةإيجابيةتهدفزةبينجامعاتالمنطقةمنتيتتمثلبالسعيلتحقيقمكانةمتمّيولتحقيقرؤيةالقسمال

بإعداد2016قامالقسمفيالعام،زةتركزعلىالبحثالعلميإضافةإلىتنميةقدراتالطلبةالعلميةإلىتوفيرتعليموبرامجمتمّي

تواكبمعمتطلباتسوقإعدادالخطةالدراسيةالجديدةلتكونشاملةومتطورةتوتّم،سخطةالدراسيةجديدةلبرنامجالبكالوريو

.ردنيةوالعالميةعتمادمؤسساتالتعليمالعالياألاخذبعيناالعتبارمواكبةأسسالعملمعاأل

كماتّم،البحثالعلميويوفرالقسممجموعةمنمختبراتالحاسوبالمتطورةوالحديثةوالتيتستخدمفيمجاالتالتدريسو

اعالمعلوماتوالتنقيبفيالبياناتومختبرالوسائطالمتعددةومختبرقواعدالبيانات.إنشاءمختبراتمتخصصةمثلمختبراسترج

لجميعكماقامبنشرالثقافةالحاسوبيةمنخاللطرحالمساقاتاألكاديميةالمتعلقةبتكنولوجياالمعلوماتومهاراتاستخدامالحاسوب

.طالبالجامعة
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 الحاسوبية المعلومات نظم تخصص /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

وعلومالحاسوبفيجامعةاليرموكوالصادرةجياالمعلوماتالخطةالدراسيةالتيتؤديالىدرجةالبكالوريوسفيكليةتكنولو

الصادرةبموجبنظاممنحالدرجاتوتعديالتها1991(لسنة2وفقتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم)

.2003لسنة118رقمالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموك

ةالبكالوريوسفيأقسامكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوبللحصولعلىدرجالحداالدنىللساعاتالمعتمدةالمطلوبة .1

 (ساعةمعتمدة.134)هو

-تطرحكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوبالخطةالدراسيةالتيتؤديالىدرجةالبكالوريوسفيأالقسامالتالية: .2

 قسم علوم الحاسوب. •

 قسم نظم المعلومات الحاسوبية. •

 المعلومات. تكنولوجياقسم  •

وتعديالتهافيجامعةاليرموكعلىكلية1991(لسنة2تسرياألحكامالواردةفيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسرقم) .3

 تكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب.

تقبولالطلبةالمعمولليمايتمقبولالطلبةفيالكليةحسبسياسةالقبولفيالجامعةفيكلعامدراسيكماهومبينفيتع .4

 بهافيالجامعة.



(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها):  متطلبات الجامعـة

 علىالنحوالتالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها)متطلبات اجبارية:

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رمز المساق

AL 101 1لغةعربية  3  

EL 101 إنجليزيةمهاراتلغة  3  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL 099 إستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية   استدراكي 

AL 099 استدراكي–لغةعربية   استدراكي 

COMP 099 إستدراكي.–مهاراتحاسوب   استدراكي 
 

كليتهفيأحدالمجاالتعلىالنحوالتالي:خارجيختارهاالطالبمن(ساعاتمعتمدة15تخصصلها)متطلبات اختيارية:

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3يالحضارةاإلنسانيةإسهاماألردنف 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11. Hum111 3القدستاريخ
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 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

12. Hum112 3افيةاألردنمقدمةفيجغر

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

3.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

4.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

5.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 

 
 

 ( ساعة معتمدة اجبارية على النحو التالي:22وتخصص لها ) :متطلبات الكلية 

 اسم المساق رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات االسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

CS 111 0 3 3 البرمجةبلغةمختارة 

CS 111L 3 0 1 مختبرالبرمجةبلغةمختاره CS 111 

MATH 101 0 3 3 1تفاضلوتكامل --- 

CIS 101 0 3 3 المعلوماتنظممقدمةفي --- 

CIS 260 0 3 3 نظمقواعدالبيانات CS 210  وCIS 101 

STAT 111 (1مبادئاالحتماالت) 0 3 3 --- 

BIT 106  * 0 3 3 اتمهاراتاالتصاللتكنولوجياالمعلوم  --- 

BIT 221 0 3 3 الجوانبالقانونيةفيتكنولوجياالمعلومات CIS 101, BIT 106 


تكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب. لطلبةكلية SCI 104*اليجوزالجمعبينهذاالمساقومساقمهاراتالتواصلالفعال

 

 القسممتطلبات 

:وتوزعكمايلي(ساعةمعتمدة85خصصلها)تو

 ( ساعة معتمدة وهي:67إجبارية )مساقات  .أ

 اسم المساق رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق االسبوعية

 عملي نظري

CIS 214 0 3 3 البرمجةالمرئية CIS 101, CS 210 

CIS 240 البرمجياتمدخلإلىهندسة  3 3 0 CS 210, CIS 101 

CIS 260L دالبياناتمختبرنظمقواع  1 0 3 CIS 260 

CIS 265 0 3 3 إدارةنظمقواعدالبيانات CS 260 

CIS 340 0 3 3 التحليلوالتصميمالكينوني CIS 240 

CIS 340L 3 0 1 مختبرالتحليلوالتصميمالكينوني CIS 340 

CIS 342 وتصميمالنظمتحليل  3 3 0 CIS 260, CIS 240 

CIS 360 دالبياناتتطويرتطبيقاتقواع  3 3 0 CIS 260 

CIS 367 0 3 3 مستودعاتالبيانات CIS 260 

CIS 382 0 3 3 الحوسبةالسحابية CIS 260, CS 332 

CIS 440 0 3 3 اختبارالبرمجياتوالتحققمنها CIS 340L 

CIS 464 استرجاعالمعلوماتنظم  3 3 0 CIS 260 

CIS 467A 0 3 3 تنقيبالبيانات CIS 260 

CIS 467L 3 0 1 مختبرتنقيبالبيانات CIS 467Aأومتزامنمعه 

CIS 468 0 3 3 إدارةالبياناتالضخمة CIS 360, CIS 467A 
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 اسم المساق رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق االسبوعية

 عملي نظري

CIS 499 ساعةمعتمدةبنجاح98نهاءإ 0 3 3 مشروعتخرج  

CS 142 0 3 3 هياكلمتقطعة MATH 101 

CS 210 0 3 3 البرمجةالكينونية CS 111 

CS 210L البرمجةالكينونيةمختبر  1 0 3 CS 210, CS 111L 

CS 250 0 3 3 هيكليةالبيانات CS 210 

CS 332 0 3 3 تراسلالبياناتوالشبكات CYS 230 

CS 351 0 3 3 تحليلوتصميمالخوارزميات CS 142, CS 250 

CYS 230 0 3 3 مبادءاألمنالسيبراني BIT 106 , CIS 101 

CYS 334 0 3 3 أمنالشبكات CS 332 

BIT 381 (1تطويرتطبيقاتاإلنترنت)  3 3 0 CIS 260 
 

 ( ساعة معتمدة موزعة كما يلي:18اختيارية )مساقات  .ب

 ( ساعة معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية:9) .1
 

المساقرقم   اسم المساق 
الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق االسبوعية

 عملي نظري

CIS 227 0 3 3 االتصالبيناالنسانوالحاسوب CS 210 

CIS 241 0 3 3 توثيقالبرمجيات CIS 240 

CIS 256 0 3 3 هيكلةالملفات CS 250 

CIS 370 0 3 3 النظمالذكيةوانترنتاألشياء CS332, CS 210 

CIS 380 0 3 3 تطبيقاتفينظمالمعلومات CIS 360 

CIS 441 البرمجياتضمانجودة  3 3 0 CIS 440 

CIS 472 0 3 3 تنقيبالبياناتالتطبيقي CIS 467A 

CIS 480 0 3 3 تطبيقاتفيالنظمالموزعة CS 332, BIT 381  

CIS 492 0 3 3 موضوعاتخاصة CIS 360 

CIS 498 ساعةمعتمدةبنجاح90إنهاء 0 3 3 التدريبالعملي  

 
 ت التالية: ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقا6) .2

 اسم المساق رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق االسبوعية

 عملي نظري

CS 281 0 3 3 نظمالوسائطالمتعددة CS 210, CIS 101 

CS 376 0 3 3 الذكاءاالصطناعي CS 351 

BIT 222 0 3 3 ريادةاألعمالفيتكنولوجياالمعلومات BIT 106 

BIT 364 0 3 3 إدارةالنظموالمشاريع CIS 260 

BIT 481 (2تطويرتطبيقاتاإلنترنت)  3 3 0 BIT 381 

 

 ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية: 3) .3

 اسم المساق رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق االسبوعية

 عملي نظري

MATH 241 0 3 3 جبرخطي MATH 101 

MKT 210 (لطلبةكليةتكنولوجيا1تحليلعددي)

 المعلوماتوعلومالحاسوب

3 3 0 CS 142 

STAT 101 (1مبادىءاإلحصاء)  3 3 0 --- 
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 في قسم نظم المعلومات الحاسوبية أعضاء هيئة التدريس

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 samers@yu.edu.joدكتوراهأستاذسامرمحمدجميلعوضسماره

 smustafa@yu.edu.joدكتوراهأستاذ سليمانحسينمصطفىبنيبكر

 qasemr@yu.edu.joدكتوراهأستاذ قاسماحمدقاسمالردايده

 mohammedz@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمدغازيابراهيمالزامل

 ahmads@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك احمدعليرفاعيسعيفان

 Ahmed.aleroud@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك احمدفايزاحمدالعرود

 eyadh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك ايادمحمدحسنالعزام

 ealsukhni@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عمادمحمودسليمالصخني

 shawakfa@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عمادمحمودفالحالشواقفه

 mohammed.akour@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدعبدالوهابمحمدعكور

 mnuser@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك مريمساريحمودنصير

 abrar.a@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد ابرارفوازمحمدالعبدالحق

 ahmad.klaib@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد احمدفضلجميلكليب

 anas.alsobeh@yu.edu.joدكتوراهمساعدأستاذ انسمحمدرمضاناحمدالصبح

 aws.magableh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد اوسعبدالرحيمنايفمقابله

 enas.a@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد ايناساحمدصالحالخشاشنه

 rafat.hammad@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد رافتمحمدموسىحماد

 rmalkawi@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد ملكاويراميضراريوسف

 ottom.ma@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد محمداشرفعلياحمدالعتوم

 n_alsrehin@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد نوافعمرنوافالسريحين

 abdalla_akhras@yu.edu.joماجستيرمدرس عبداهللمحمدعلياألخرس
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  المعلومات تكنولوجيا قسم

معبدايةإنشاءكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوبا(داريةسابًق)نظمالمعلوماتاإلالمعلوماتتكنولوجياأنشئقسم

الدراسي العام اليرموكفيمطلع 2002/2003فيجامعة ي. البكالوريوسفيتخصصتكنولوجيا درجة معلوماتمنحالقسم

والمهاراتالتقنيةواإلداريةالالزمةمنالسيبراني.هذهالبرامجمصممةبعنايةلتزودالخريجينبالمعارفاالعمالوتخصصاأل

مختبرات من مجموعة للقسم ويتوفر المؤسسات. المعلوماتفي المعلوماتوأنظمة وإدارة وتطبيق وتطوير وتصميم لتحليل

والتيتستخدمفيمجاالتالتدريسوالبحثالعلميحيثيتوفرللقسممختبراتتستخدمفيتدريسالحاسوبالمتطورةوالحديثة

تالبرمجةوإدارةالمشاريعالخاصةبنظمالمعلوماتاإلداريةوالنظمالمساندةالتخاذالقراراتوالتجارةااللكترونيةباإلضافةلغا

تماستحداثبرنامجماجستيرفيالقسم2007/2008ايةالعامالدراسيالىمختبربحثيمخصصلطلبةالدراساتالعليا.ومعبد

مالمعلوماتاإلداريةوهواألولمننوعهفيالجامعاتاألردنية.يمنحدرجةالماجستيرفينظ



managmentinfo.dept@yu.edu.jo  

2634فرعي   0096227211111  هاتف
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  المعلومات تكنولوجيا تخصص /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

الخطةالدراسيةالتيتؤديالىدرجةالبكالوريوسفيكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوبفيجامعةاليرموكوالصادرة

الصادرةبموجبنظاممنحالدرجاتوتعديالتها1991(لسنة2وفقتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم)

 .2003لسنة118العلميةوالشهاداتفيجامعةاليرموكرقم

-:التاليةأالقسامفيالبكالوريوسدرجةالىتؤديالتيالدراسيةالخطةالحاسوبوعلومالمعلوماتتكنولوجياكليةتطرح .1

 قسم علوم الحاسوب. •

 قسم نظم المعلومات الحاسوبية. •

 المعلومات. تكنولوجياقسم  •

الحداألدنىللساعاتالمعتمدةالمطلوبةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيأقسامكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب .2

 (ساعةمعتمدة.134هو)

وتعديالتهافيجامعةاليرموكعلىكلية1991(لسنة2اتمنحدرجةالبكالوريوسرقم)تسرياألحكامالواردةفيتعليم .3

 تكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب.

يتمقبولالطلبةفيالكليةحسبسياسةالقبولفيالجامعةفيكلعامدراسيكماهومبينفيتعليماتقبولالطلبةالمعمول .4

 بهافيالجامعة.

 

(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها)امعـة:  متطلبات الج

 علىالنحوالتالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها)متطلبات اجبارية:

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق رمز المساق

AL 101 1لغةعربية  3  

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL 099 إستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية   استدراكي 

AL 099 استدراكي–عربيةلغة   استدراكي 

COMP 099 إستدراكي.–مهاراتحاسوب   استدراكي 
 

خارجكليتهفيأحدالمجاالتعلىالنحوالتالي:يختارهاالطالبمن(ساعاتمعتمدة15تخصصلها)متطلبات اختيارية:

ساقرمز الم الرقم  الساعات المعتمدة اسم المساق 

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

6.Hum 106 3فاتاإلنسانيةمقدمةفيدراسةالثقا 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11. Hum111 3تاريخالقدس
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ساقرمز الم الرقم  الساعات المعتمدة اسم المساق 

12. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

3.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

4.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

5.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 

 
 

 ساعة معتمدة اجبارية على النحو التالي:( 22وتخصص لها ) :متطلبات الكلية 

 اسم المساق رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات االسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

CS 111 0 3 3 البرمجةبلغةمختارة 

CS 111L 3 0 1 مختبرالبرمجةبلغةمختاره CS 111 

MATH 101 0 3 3 1اضلوتكاملتف --- 

CIS 101 0 3 3 المعلوماتنظممقدمةفي --- 

CIS 260 0 3 3 نظمقواعدالبيانات CS 210  وCIS 101 

STAT 111 (1مبادئاالحتماالت) 0 3 3 --- 

BIT 106  * 0 3 3 مهاراتاالتصاللتكنولوجياالمعلومات  --- 

BIT 221 0 3 3 لمعلوماتالجوانبالقانونيةفيتكنولوجياا CIS 101, BIT 106 


تكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب. لطلبةكلية SCI 104*اليجوزالجمعبينهذاالمساقومساقمهاراتالتواصلالفعال

 
 

:يليتوزعكماوقسمال(ساعةمعتمدةيحددهامجلس85وتخصصلها)  :متطلبات القسم
 

 ة وهي:( ساعة معتمد67مساقات إجبارية ) .أ
 

 اســـم المساق رقـم المساق
الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق األسبوعية

عملي نظري

BIT 222 0 3 3 ريادةاألعمالفيتكنولوجياالمعلومات BIT 106 

BIT 241 0 3 3 بحوثالعمليات CS 142 

BIT 250 0 3 3 التجارةاإللكترونية BIT 221 

BIT 332 0 3 3 واردإدارةالم CIS 103 AND BA101

BIT 364 0 3 3إدارةالنظموالمشاريع CIS 260

BIT 370 (تخطيطالمواردالمؤسسيةERP)3 3 0 BIT 332

BIT 381 (1تطويرتطبيقاتاإلنترنت)300CIS 260

BIT 382 0 3 3إدارةالمعرفة BIT 250

BIT 480 0 3 3نظمدعمالقرار BIT 241

BIT 480L متزامنمع103مختبرنظمدعمالقرارBIT 480 

BIT 481 (2تطويرتطبيقاتاإلنترنت)300BIT 381

BIT 483 0 3 3ذكاءاألعمال CIS 260

BIT 499 ساعةبنجاح98إنهاء 0 3 3مشروعتخرج

CYS 230 0 3 3مبادئاألمنالسيبراني CIS 101 AND BIT 106

CS 142 0 3 3قطعةمتهياكل MATH 101
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 اســـم المساق رقـم المساق
الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق األسبوعية

عملي نظري

CS 210 0 3 3برمجةكينونية CS 111

CS 250 0 3 3هيكليةالبيانات CS 210

CS 332 0 3 3تراسلالبياناتوالشبكات CYS 230

CIS 214 0 3 3البرمجةالمرئية CIS 101 and CS 210

CIS 342 0 3 3تحليلوتصميمالنظم CIS 260 and CIS 240

CIS 240 0 3 3إلىهندسةالبرمجياتمدخل CIS 101 and CS 210

CIS 265 0 3 3إدارةنظمقواعدالبيانات CIS 260

BA 1010 3 3مبادئفياإلدارة ---

 

 ساعة معتمدة كما يلي: (18مساقات اختيارية ) .ب

 التالية: البرنامج ( ساعة معتمدة يختارها الطالب من مساقات9)  ❖

رقــم 

 المساق
 اقاســـم المس

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق األسبوعية
 عملي نظري

BIT 270330التسويقاإللكترونيBIT 250

BIT 385330تمثيلمرئيللبياناتCIS 260

BIT 386 0 3 3 تكنولوجياالويب BIT 381 

BIT 461 0 3 3 إدارةوضبطالجودة BIT 382 

BIT 492
فيتكنولوجياموضوعاتخاصة

معلوماتاألعمال
3 3 0BIT 483

BIT 498 0 3 3 التدريبالعملي 
ساعةبنجاح90انهاء

 وموافقةالقسم
 

 التالية:الكلية األخرى  برنامج ساعة معتمدة يختارها الطالب من مساقات (6) ❖

 اسم المساق رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق االسبوعية

 عملي نظري

CS 281 0 3 3 نظمالوسائطالمتعددة CS 210 and CIS 101 

CS 351 0 3 3 تحليلوتصميمالخوارزميات CS 142 and CS 250 

CIS 367 0 3 3 مستودعاتالبيانات CIS 260 

CIS 382 0 3 3 الحوسبةالسحابية CS 332 and CIS 250260 

CIS 467A 0 3 3 تنقيبالبيانات CIS 260 

 

 ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية: 3) ❖

 اسم المساق رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق االسبوعية

 عملي نظري

STAT 101 اإلحصاءمقدمةفي  3 3 0 --- 

MATH 241 0 3 3 جبرخطي MATH 101 

MKT 210 (لطلبةكليةتكنولو1تحليلعددي)جيا

 المعلوماتوعلومالحاسوب

3 3 0 CS 142 
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  األمن السيبراني تخصص /البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

الخطةالدراسيةالتيتؤديالىدرجةالبكالوريوسفيكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوبفيجامعةاليرموكوالصادرة

الصادرةبموجبنظاممنحالدرجاتوتعديالتها1991(لسنة2ةاليرموكرقم)وفقتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامع

 .2003لسنة118وكرقمالعلميةوالشهاداتفيجامعةاليرم

-:التاليةأالقسامفيالبكالوريوسدرجةالىتؤديالتيالدراسيةالخطةالحاسوبوعلومالمعلوماتتكنولوجياكليةتطرح .1

 قسم علوم الحاسوب. •

 نظم المعلومات الحاسوبية. قسم •

 المعلومات. تكنولوجياقسم  •

درجةالبكالوريوسفيأقسامكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوبالحداألدنىللساعاتالمعتمدةالمطلوبةللحصولعلى .2

 (ساعةمعتمدة.134هو)

وتعديالتهافيجامعةاليرموكعلىكلية1991(لسنة2تسرياألحكامالواردةفيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسرقم) .3

 تكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب.

حسبسياسةالقبولفيالجامعةفيكلعامدراسيكماهومبينفيتعليماتقبولالطلبةالمعموليتمقبولالطلبةفيالكلية .4

 بهافيالجامعة.

 

(ساعةمعتمدةوتشمل:27تخصصلها):  متطلبات الجامعـة

علىالنحوالتالي:(ساعةمعتمدة12تخصصلها)متطلبات اجبارية:

الساعاتعدد  اسم المساق رمز المساق  المتطلب سابق 

AL 101 1لغةعربية  3  

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL 099 إستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية ستدراكيا    

AL 099 استدراكي–لغةعربية   استدراكي 

COMP 099 إستدراكي.–مهاراتحاسوب   استدراكي 

 

 (ساعاتمعتمدةيختارهاالطالبمنخارجكليتهفيأحدالمجاالتعلىالنحوالتالي:15تخصصلها)متطلبات اختيارية:

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

ات االنسانيةالمساق  

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3واالنتماءالمواطنة 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

7.Hum 107 3نحقوقاإلنسا 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3اإلسالميةالنظم

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية
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 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

11. Hum111 3تاريخالقدس

12. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3العامةالبيئةوالصحة 

2.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

3.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

4.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

5.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

6.Sci 107 3البحثالعلمي 

 

 معتمدة اجبارية على النحو التالي:( ساعة 22وتخصص لها ) :متطلبات الكلية

 اسم المساق المساقرقم 
الساعات 

 المعتمدة

 الساعات االسبوعية
 المتطلب السابق

 عملي نظري

CS 111 0 3 3 البرمجةبلغةمختارة 

CS 111L 3 0 1 مختبرالبرمجةبلغةمختاره CS 111 

MATH 101 0 3 3 1تفاضلوتكامل --- 

CIS 101 0 3 3 المعلوماتنظممقدمةفي --- 

CIS 260 0 3 3 نظمقواعدالبيانات CS 210  وCIS 101 

STAT 111 (1مبادئاالحتماالت) 0 3 3 --- 

BIT 106  * 0 3 3 مهاراتاالتصاللتكنولوجياالمعلومات  --- 

BIT 221 0 3 3 الجوانبالقانونيةفيتكنولوجياالمعلومات CIS 101, BIT 106 


تكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب. لطلبةكلية SCI 104وزالجمعبينهذاالمساقومساقمهاراتالتواصلالفعال*اليج
 

 

يلي:توزعكماوقسمال(ساعةمعتمدةيحددهامجلس85وتخصصلها)  :متطلبات القسم

 
 

 ( ساعة معتمدة وهي:67مساقات إجبارية ) .أ
 

رقـم 

 المساق
 المساقاســـم 

ت الساعا

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق األسبوعية

عملي نظري

CYS 230 0 3 3 مبادئاألمنالسيبراني CIS 101 , BIT 106 

CYS 232 0 3 3 مقدمةفيعلمالتشفير CS 142, CYS 230 

CYS 321 0 3 3 نظمتشغيلالشبكات CS 332 

CYS 331 0 3 3 المخاطرإدارةوتقييم CYS 230 

CYS 333 0 3 3اإلختراقاألخالقي BIT 381, CS 210 

CYS 333L 3 0 2مختبراإلختراقاألخالقي CYS 333 

CYS 334 3 0 3أمنالشبكات CS 332 

CYS 370 330برمجةومراقبةالشبكاتCS 332 

CYS 437 0 3 3سريةوخصوصيةالبيانات CYS 230 , CIS 260 

CYS 440 0 3 3معلوماتبروتوكوالتأمنال CS 332 , CYS 230 

CYS 461 330تحقيقاتاألدلةالرقميةCS 332L , CS 130 

CYS 499 ساعةمعتمدة98انهاء330مشروعتخرج

CS 142 0 3 3هياكلمتقطعة MATH 101 
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رقـم 

 المساق
 المساقاســـم 

ت الساعا

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق األسبوعية

عملي نظري

CS 210 0 3 3برمجةكينونية CS 111 

CS 250 0 3 3البياناتهيكلية CS 210 

CIS 260L 3 0 1برقواعدالبياناتمخت CIS 260 

CS 310 0 3 3برمجةمتقدمة CS 210 

BIT 381 (1تطويرتطبيقاتاإلنترنت)0 3 3 CIS 260 

CS 332 0 3 3تراسلابيياناتوالشبكات CYS 230 

CS 332L 
مختبرتراسلالبيانات

والشبكات
1 0 3 CYS 230 

CS 351 0 3 3تحليلوتصميمالخوارزميات CS 142, CS 250 

CIS 265 0 3 3إدارةنظمالتشغيل CS 111 

MATH 
322 

(لطلبةكلية1تحليلعددي)

تكنولوجياالمعلومات
3 3 0 CS 142 

 

 ساعة معتمدة كما يلي: (18مساقات اختيارية ) .ب

 التالية: البرنامج ( ساعة معتمدة يختارها الطالب من مساقات9) ❖

 لساعات المعتمدةا اســـم المساق رقــم المساق
 الساعات األسبوعية

 المتطلب السابق
 عملي نظري

CYS 332330أمنالبرمجياتCS 210 , CYS 230

CYS 335330أمنانترنتاألشياءCYS 230

CYS 436 0 3 3 أمنالحوسبةالموزعة CS 332 , CYS 230 

CYS 438 0 3 3 أمنالحوسبةالسحابية CYS 230 

CYS 4620 3 3أنظمةالشبكاتالدفاعيةCYS 334

CYS 492 0 3 3 موضوعاتخاصة CYS 334 

CYS 498 بنجاحوموافقةالقسمساعة90إنهاء 0 3 3 تدريبعملي 
 

 التالية:الكلية األخرى  برامج ساعة معتمدة يختارها الطالب من مساقات (6) ❖

 اسم المساق رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

سبوعيةاال  المتطلب السابق 

 عملي نظري

CIS 342 0 3 3 تحليلوتصميمالنظم CIS 260 

CS 376 0 3 3 الذكاءاإلصطناعي CS 351 

CIS 467A 0 3 3 تنقيبالبيانات CIS 260 

BIT 364 0 3 3 إدارةالنظموالمشاريع CIS 260 

BIT 481 (2تطويرتطبيقاتاالنترنت)  3 3 0 BIT 381 

 

 ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية: 3) ❖

 اسم المساق رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق االسبوعية

 عملي نظري

STAT 101 (1)اإلحصاءمبادئ  3 3 0 --- 

MATH 241 خطيالجبرال  3 3 0 MATH 101 
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 المعلومات  تكنولوجياأعضاء هيئة التدريس في قسم 

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 abul-huda@yu.edu.joدكتوراهأستاذباللانسحامدابوالهدى

 abushanab@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عماداحمدمحمدابوشنب

 belalabuata@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك باللمصطفىحسينابوعطا

 r.aldwairi@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك حمنالدويريرضوانمحمدعبدالر

 adnan.r@yu.edu.joدكتوراهمشاركأستاذ عدناناحمدمحمدرواشده

 mdaradkeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمدكامليونسدرادكه

 ayassin@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد اريجمحمودمصطفىياسين

 ashatnawi@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد امينشطناويامانيمحمدجمعه

 ali.z@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد علياحمدذيبزحراوي

 ishehabat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد عيسىمحمودعيسىشهابات

 yazan.shboul@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد يزنعليمحمودالشبول

 yousra.harb@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد حربيسرىعبدهقبالن

 wejdan@yu.edu.joماجستيرمدرس ابوالبصلوجدانمحمدعليمحمود
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 واالنثروبولوجيا اآلثار كلية

واألنثروبولوجيا اآلثار آنذاك،أنشئتكلية واألنثروبولوجيا اآلثار ،معهد عام اليرموك بحثي1984فيجامعة كمركز

مجاالتاآلثارواألنثروبولوجياوالنقوش.توسعهذاالمعهدبشكلمستمرمنذذلكالحينليغطيالعديدمنالمجاالتوتدريسيفي

ممادفعالجامعة،احفدارةالمصادرالتراثيةوصيانةالمواداألثريةوعلمالقياساألثريودراساتالمتإالمرتبطةباآلثاروالتراثك

 .2003/2004لعالعامالدراسيلتحويلالمعهدإلىكليةفيمط

وقسمصيانة،وقسمالنقوش،وقسماألنثروبولوجيا،تضمكليةاآلثارواألنثروبولوجياأربعةأقسامأكاديميةهي:قسماآلثار

اتومحطةديرعالللدراس،ووحدةالمختبرات،اثاألردنيامنالوحداتهي:متحفالتركماتضمعدًد،المصادرالتراثيةوإدارتها

تضمالكليةكرسيينعلميينتحكمهماتعليماتالجامعةوأنظمتهاهما:كرسيمحمودالغوللدراسةحضارة،األثرية.إضافةإلىذلك

 .الجزيرةالعربيةوكتاباتهاوكرسيسميرشماللمسكوكاتوالحضارةاإلسالمية

حيثتمنحالكلية،لماجستيرفيالمجاالتالعامةللتراثامنالبرامجاألكاديميةعلىمستوييالبكالوريوسواتوفرالكليةعدًد

،ودرجاتالماجستيرفيمجاالتاآلثار،درجاتالبكالوريوسفيمجاالتاآلثارواألنثروبولوجياوصيانةالمصادرالتراثيةوإدارتها

 .صيانةالمصادرالتراثيةوإدارتها،النقوش،األنثروبولوجيا،الدراساتالمتحفية

كليةاآلثارواألنثروبولوجيافيجامعةاليرموكعنمثيالتهافياألردنوالمنطقةبتوفيرهالعددمنالبرامجاألكاديميةزتتمّي

،حيثيمكناإلشارةهنابشكلرئيسيإلىبرامجالنقوش،ااألولىمننوعهافيالمنطقةالعربيةوالتدريبيةالفريدةالتيكانتغالًب

وعلمالقياساألثري.عالوًة،ودراساتالمسكوكات،وإدارةالمصادرالتراثية،وصيانةالتراثالحضاري،ةواألنثروبولوجياالعضوي

رمنالمؤسساتاألكاديميةعلىمستوىفقدعملتالكليةمنذنشأتهاعلىبناءشبكةواسعةمنالعالقاتالدوليةمععددكبي،علىذلك

ااوإقليمًييةاآلثارواألنثروبولوجياعلىلعبدورأساسيعلىالمستوىاألكاديميمحلًيزهذهكلالعالم.وقدساعدتجوانبالتمّي

.اودولًي



http://archaeology.yu.edu.jo

Archaeology.fac@yu.edu.jo 

 2271فرعي 0096227211111:هاتف

 

 كاديميةقسام األاأل

ر.قسماآلثا •

قسماألنثروبولوجيا. •

قسمالنقوش. •

قسمصيانةالمصادرالتراثيةوإدارتها. •

قسمالمساقاتالخدميةاإلنسانية. •
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 ارــاألث مــقس

وهويمنحدرجةةثريجراءالعديدمنالتنقيباتاألإفدبه1984نثروبولوجياعامثارواألُأنشئقسماآلثارفيمعهداآل

حدىإالماجستيرفيهحيثيستطيعالطالبكتابةرسالت،والدراساتالمتحفية/مسارالرسالة،ةارالرسالثار/مسالماجستيرفياآل

 ر.والعلومالتطبيقيةفياآلثا،واآلثاراإلسالمية،واآلثارالكالسيكية،اآلثارالقديمة:ةالمجاالتالتالي

،فتحبرنامجالبكالوريوسفياآلثارنثروبولوجياوتّمثارواأللىكليةاآلإنثروبولوجياثارواألتحولمعهداآل2001عاموفي

ةوالتدريبيةوالبحثيةالمتعلقةبالبرامجالتعليميةالبرنامجتتواكبمعالمعاييرالدوليهدافومخرجاتلهذاأوضعرؤيةورسالةووتّم

لتزامإلقليميواسوقالعملالمحليوالعربيواإللحاجات-ثاروقدروعيفيوضعالبرنامجمدىمالئمتهفيعلماآلةوالميداني

ةوالدوليةبالمعاييرالوطني لمثلهذا البرنامجتوفيرالمجاالتالمعرفيلرفعمستوىالجودة روعيفيوضعهذا ةالبرنامجكما

.المعتمدةمنقبلهيئةاالعتمادفيوزارةالتعليمالعالي

التركيزعلىنشأةعلماآلثاروأهميتهفيدراسةتاريخالمنطقةوالحضاراتالقديمةيهدفبرنامجالبكالوريوسفياآلثارإلى 

ليتعرفالطالبمنخالل،وذلكمنخاللدراسةالمخلفاتالماديةالتييعثرعليهافيالمواقعاألثريةالهامة،التيسكنتفيها

كمايتمالتعرف،يفيةالتعاملمعهذهاآلثاروتأريخهاوتحليلهاوك،المساقاتالمطروحةإلىالحضاراتالقديمةفيالمنطقةوخارجها

باإلضافةإلىالتعرفإلىالعلومالتطبيقيةالتيتساعدفيتحليل،لمراحلوالعصورالزمنيةالمختلفةإلىميزاتالمخلفاتالماديةفيا

.وتأريخهابالطرقالعلميةالحديثة،اادقيًقهذهالمخلفاتتحليالعلمًي

ةسالميمنذعصورماقبلالتاريخوحتىنهايةالعصوراإلةالمختلفةحولالفتراتالزمنيةرحالبرنامجمساقاتنظرييط

لىإةضافإ.ةوالطبيعةنسانيخرىوالعلوماإلردنيوعالقتهبالمعارفاألثرياأللىتعميقمفاهيمالطلبةالمتعلقةبالتراثاألإتؤدي

كسابهمبالمهاراتإثريوبالتاليقيبوالتوثيقاألساليبالمسحوالتنأعلىةثرييدانوالمختبروالمواقعاألافيالمعملًيةتدريبالطلب

  ن.ردثاراألآالتيتؤهلهمليقوموابدوررياديفيالكشفعنةساسيالميدانيةاأل

المختلف العصوره امنالعصورالحجريةبدًء،ةيضمقسماآلثارعددمنالمختصينفيآثاراألردنوالشرقاألدنىفي

ابالعصورالكالسيكية)اليونانيةوالرومانيةوالبيزنطية(وحتىالفتراتاإلسالميةومختصينفيمروًر،وعصورماقبلالتاريخ

.العلومالتطبيقيةفياآلثار

أعمالالترميمفيعددمنوالتنقيباتو،ويساهمأعضاءهيئةالتدريسفيالقسمفيعددمنالمشاريعالميدانيةمشتركة

ميريكيةأالمواقعالتيتعودإلىعصورمتعددة.ويجريبعضهذهاألعمالوالتنقيباتبالتعاونمعالجامعاتومؤسساتأوروبيةو

: همالحفرياتوالمشاريعالتييقومبهاالقسمأ.منةوالمراكزالدولي

ةثريأمسوحاتوتنقيبات • موقع قيسأفي الشياببالتعاونبينجامعةثريباشرافاألم سعيد الدكتورعاطفمحمد

ة.ثارالعاماليرموكودائرةاآل

شرافالدكتورزيدانكفافيبالتعاونبينإبةغوارالشماليثريةفيتلداميةفيمنطقةديرعالفياألأمسوحاتوتنقيبات •

ة.لعامثاراجامعةاليرموكومتحفاليدنفيهولنداودائرةاآل

ةشرافالدكتورزيدونالمحيسنبالتعاونبينجامعةاليرموكوجامعإالطفيلةب–الذريحةفيخربةثريأوتنقيباتمسوحات •

ة.ثارالعامودائرةاآلةالسوربونالفرنسي
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 اآلثار تخصص في البكالوريوس لدرجة الدراسية خطةال

 :ساعةمعتمدةموزعةكالتالي132تمنحدرجةالبكالوريوسفياآلثاربعدإتمامدراسة

 ساعة معتمدة( 27: متطلبات الجامعة )أوال

 ساعة معتمدة( 12أ.  المتطلبات اإلجبارية ) 

 عدد الساعات اسم المساق المساق رقم رمز المساق

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(    15ة  )ب.  متطلبات الجامعة اإلختياري  

يختارها الطالب من المساقات اإلنسانية والعلمية التالية:        

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

االنسانيةالمساقات   

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

6.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

7.Hum109 3النظماإلسالمية

8.Hum110 3 فياألردنوالفندقيةالثقافةالسياحية

9. Hum111 3تاريخالقدس

10. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

11. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

12. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3والمجتمعتكنولوجياالمعلومات 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 106 3تنميةالمجتمعدارةواإل 

7.Sci 107 3البحثالعلمي 
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 التالي:ساعة معتمدة موزعة على النحو  21: متطلبات الكلية األجبارية: اثانًي

 المتطلَّب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق رمز المساق

Arch101 3 علماآلثارمدخلالى - 

Arch102 3نشوءالحضارات-

Anth101 3 مقدِّمةفياألنثروبولوجيا - 

Anth 103 )3علماالثاراالجتماعي)االثنوآركيولوجي-

Con 101 3 صيانةالمصادرالتراثيَّةمقدِّمةفي -

Con 1213مقدمةفيعلمالمتاحف-

Sci1083مهاراتحاسوب-

 

 

 متطلبات قسم موزعة كالتالي:: اثالًث

 معتمدة( موزعة على النحو التالي: ساعة 84التخصص المنفرد ) -1

 ساعة معتمدة( كما يلي: 66متطلب تخصص منفرد اجبارية ) -أ    

 اسـم المساق رقم المساق
عدد 

 الساعات
 المتطلب السابق

Arch 1103مقدمةفيعصورماقبلالتاريخArch 101

Arch 1253مقدمةفياآلثارالكالسيكيةArch 101

Arch 1353والعمارةاالسالميةالفنونArch 101

Arch 1363المسكوكاتاإلسالميةArch 135

Arch 1403فياآلثارمقدمةفيالعلومالتطبيقيةArch 101

Arch 2153آثاراالردنفيالعصورالبرونزيةوالحديديةArch 110

Arch 2203الحضارةالنبطيةArch 125

Arch 2403ياآلثارالتقنياتالقديمةفArch 140

Arch 301



التدريبالميدانيفياآلثار


6

80يسجللهالطالببعدانهاءدراسة

–ساعةمعتمدة

اليعطىمادةبديلهلهذاالمساق

Arch 3123الخزففيالعصورالقديمةArch 215

Arch 3153آثارمصروبالدالرافدينالقديمةArch 215

Arch 3253الكالسيكيةالعمارةالفنونوArch 125

Arch 3353آثاربالدالشاماالسالميةArch 135

Arch 3403التحليلالعلميللمواداألثريةArch 140

Arch 4243آثاربالدالشامالكالسيكيةArch 325

Arch 4253الخزفالكالسيكيArch 325

Arch 4353الخزفاالسالميArch 335

Arch 4403طرقالتأريخوبناءالتسلسلالزمنيفياآلثارArch 340

Arch 4553الكتاباتالقديمهفيبالدالشاموالجزيرةالعربية

Arch 4603نصوصاثريةباللغةاالنجليزيةEL 101,Arch 101

T M  3103فناالرشادالسياحي
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 مدة يختارها الطالب من بين المساقات التالية:ساعة معت 18متطلبات تخصص منفرد اختيارية:  :ب

 المتطلب السابق عدد الساعات اسـم المساق رقم المساق

Arch 106 3نظرياتفياالثاروالتفسيراالثاري

Arch 1113فنونماقبلالتاريخArch 110

Arch 1263البيزنطيةاثارالدولة

Arch 1413ثارالمعادنوالفخاروالزجاجفياالArch 125

Arch 231 3اآلثاراإلسالميةفيالمغربواألندلسArch101 

Arch 311 3االدواتالصوانيةArch 110 

Arch 3213نظمالريوالزراعةفيالعصورالكالسيكية

Arch 3423طرقاكتشافالمواداالثريةArch 125

Arch4313لعربيةاآلثاراإلسالميةفيمصروشبهالجزيرةاArch 140

Anth  112)3علموصفالشعوب)اثنوغرافياArch 101

Con 102 3مقدمةفيإدارةالمصادرالتراثيةArch 101 

Con 204 3علمالمواداالثريةوتقنيتها



 ساعة معتمدة( موزعة على النحو التالي: 63التخصص الرئيسي ) -2

:كما يلي معتمدة (ساعة  57المتطلبات اإلجبارية ) -أ

 المتطلب السابق عدد الساعات اسـم المساق رقم المساق

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

الطالببعدانهاءيسجلله

ال–ساعةمعتمدة80دراسة

يعطىمادةبديلهلهذاالمساق

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

 

 ساعات معتمدة( يختارها الطالب من بين المساقات التالية: 6تخصص رئيسي اختيارية ) متطلبات -ب

 المتطلب السابق عدد الساعات اسـم المساق رقم المساق

Arch 1263الدولةالبيزنطيةتاريخواثارArch 125

Arch 3213نظمالريوالزراعةفيالعصورالكالسيكيةArch 125

Arch 3423افالمواداالثريةطرقاكتشArch 140

Arch 4313اآلثاراإلسالميةفيمصروشبهالجزيرةالعربيةArch 135

Con 204 3علمالمواداالثريةوتقنيتها
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 ساعة معتمدة(موزعة كما يلي: 21التخصص الفرعي في اآلثار ): ارابًع

 زعة كما يلي:ساعة معتمدة ( مو15متطلبات تخصص فرعي إجبارية ) -أ     

 المتطلب السابق عدد الساعات اسـم المساق رقم المساق

Arch1013مقدمةفيعلماآلثار

Arch1103مقدمةفيعصورماقبلالتاريخArch 101

Arch1253مقدمةفياآلثارالكالسيكيةArch 101

Arch1353الفنونوالعمارةاالسالميةArch 101

Arch1403فياآلثارلعلومالتطبيقيةمقدمةفياArch 101

 

 ساعات معتمدة( موزعة كما يلي:   6متطلبات تخصص فرعي  اختيارية ) -ب  

 المتطلب السابق عدد الساعات اسـم المساق رقم المساق

Arch 1363سالميةالمسكوكاتاإلArch 135

Arch 1413المعادنوالفخاروالزجاجفياالثارArch 140

Arch 2153البرونزيةوالحديديهآثاراالردنفيالعصورArch 110

Arch  2403التقنياتالقديمةفياآلثارArch 140

Arch  3213نظمالريوالزراعةفيالعصورالكالسيكيةArch 125

Arch 3353آثاربالدالشاماالسالميةArch 135

Arch 4243آثاربالدالشامالكالسيكيةArch 125

 

 االنثروبولوجيايمكنلطلبة التخصصاتالفرعيةالتالية: صيانةالمصادرالتراثية،التخصصالرئيسيفياآلثاراختيارأحد

علوم،اإلحصاء،الشريعة،اللغاتالحديثة،القانون،اللغةاإلنجليزية،التاريخ،الجغرافيا،دارةالفنادقإ،سياحةوسفر،دارتهاإو

ئة.رضوالبياأل

 

 

 

 في قسم اآلثار الهيئة التدريسيةأعضاء 

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 Zeidan@yu.edu.joدكتوراهأستاذ زيدانعبدالكافىعبدالفتاحكفافى

 kshanwan@yu.edu.joدكتوراهأستاذخالدشنوانمحمدالبشايره

 Khaled.M@yu.edu.joدكتوراهأستاذ خالدمحمودعليابوغنيمة

 muheisenz@yu.edu.joدكتوراهأستاذ زيدونحمدعبيدالمحيسن

 atefm@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عاطفمحمدسعيدحسنشياب

 lamiaelkhouri@yu.edu.joدكتوراهأستاذ لمياءسالمفرحانالخوري

 ahmad.shorman@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك احمدحسنبركاتالشرمان

 maenomoush@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك معنمحمدسالمعموش

 m.tarboush@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد ماهرمثقالفايزطربوش

 ali.r@yu.edu.joماجستيرمدرس عليخالدمحمودالرحابنه

 mjaradat@yu.edu.joماجستيرمدرس محمدحسينسالمجرادات
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 ااألنثروبولوجي قسم

.يمنحالقسمدرجتيالبكالوريوس1984أنشئقسماألنثروبولوجيافيكليةاآلثارواألنثروبولوجيافيجامعةاليرموكعام

والماجستيرفياألنثروبولوجيا.صممتالمساقاتالتيتدّرسفيالقسملتزودالطالببالخبراتالنظريةوالعمليةفيالجوانباألثرية

لهذاالتخصصالذييعنىبدراسةاإلنسانوثقافته.يتبعقسماألنثروبولوجيامختبراتمتخصصةفيدراسةيةوالبيولوجيةواالجتماع

كماأنجزالعديدمنالمشاريع،معالجتها.قامالقسمبإنجازالعديدمنالدراساتالمتعلقةبالمجتمعاألردنيوثقافتهوالمخلفاتالعظمية

عربيةودولية.والبحثيةبالتعاونمعمؤسساتمحلية
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 نثروبولوجيااأل في البكالوريوس جلبرنام الدراسية الخطة

زَّعةعلىالنحوالتالي:مو،ساعةمعتمدة132تُمنحدرجةالبكالوريوسفياألنثروبولوجيابعدإتمامدراسة

 ساعة معتمدة( 27: متطلبات الجامعة )أوال

 ساعة معتمدة( 12أ.  المتطلبات اإلجبارية ) 

 عدد الساعات اسم المساق المساق رقم رمز المساق

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.  متطلبات الجامعة اإلختيارية  )  

يختارها الطالب من المساقات اإلنسانية والعلمية التالية:        

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

6.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

7.Hum109 3النظماإلسالمية

8.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

9. Hum111 3تاريخالقدس

10. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

11. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

12. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 106 3وتنميةالمجتمعدارةاإل 

7.Sci 107 3البحثالعلمي 
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 وزعة على النحو التالي:ساعة معتمدة م 21ثانًيا: متطلبات الكلية األجبارية: 

 المتطلَّب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق رمز المساق

Arch101 3 علماآلثارمدخلالى - 

Arch102 3الحضاراتنشوء-

Anth101 3 مقدِّمةفياألنثروبولوجيا - 

Anth 103 )3علماالثاراالجتماعي)االثنوآركيولوجي-

Con 101 ِّ3 مةفيصيانةالمصادرالتراثيَّةمقد -

Con 1213مقدمةفيعلمالمتاحف-

Sci1083مهاراتحاسوب-

 

 وفقالترتيبالتالي:,ساعةمعتمدة84يخصصلها: متطلَّبات القسم:اثالًث

التالي:موزَّعةعلىالنحو،ساعةمعتمدة84يخصصلها:في االنثروبولوجيا االجتماعية التخصص المنفرد -أ

 وهي:،ساعةمعتمدة69يخصصلهامتطلبات اجبارية: -1

رمز المساق 

 ورقمه
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

111 ANTH3 3تاريخالفكراألجتماعي  

112 ANTH )3 3 علموصفالشعوب)اثنوغرافيا  

131 ANTH1 2 3 أساسياتاألنثروبولوجياالعضوية 

133 ANTH3 3 جياالبشريـةااليكولو  

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 3اثنوغرافياالعالمالعربي  

331 ANTH 1 2 3أنثروبولوجياالوراثة 

341 ANTH 1 2 3 أنثروبولوجيااألسنان 

343 ANTH 3 3األنثروبولوجياالطبية  

351 ANTH 3 3دراساتالمرأةوالجندر  

421 ANTH 3 3 يقيةاألنثروبولوجياالتطب  

425 ANTH33أنثروبولوجيااللغة

429 ANTH66الثقافيةواالجتماعيةاألنثروبولوجيامشروعتخرجفي

442 ANTH )3 3علماآلثارالحيوي)البيوآركيولوجي  

445 ANTH 1 2 3 أمراضالعـظاماإلنسانيـةالقديمـة 

 

ساعةمنالمجموعةاألولىأوالثانية15ثيختارالطالبحي،ساعةمعتمدة21يخصصلهامتطلبات اختيارية: -2

 .ساعاتمنالمجموعةالثالثة6و

  



 

360 



- 

- 

 عملي نظري اعات المعتمدةالس المساقاسم  رمز المساق ورقمه

111 ANTH3 3تاريخالفكراألجتماعي  

112 ANTH )3 3 علموصفالشعوب)اثنوغرافيا  

131 ANTH1 2 3 أساسياتاألنثروبولوجياالعضوية 

133 ANTH3 3 االيكولوجياالبشريـة  

212 ANTH33مناهجالبحثاألنثروبولوجي

213 ANTH3 3 وجيةالمدارساالنثروبول  

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 3العالمالعربياثنوغرافيا  

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  6العضويةتطبيقاتميدانيةفياألنثروبولوجيا 

442 ANTH )3 3علماآلثارالحيوي)البيوآركيولوجي  

445 ANTH 1 2 3 أمراضالعـظاماإلنسانيـةالقديمـة 

 

 .429يكونمنضمنهاأنساعةمعتمدة15خاصةباألنثروبولوجيااالجتماعيةويختارمنهاالطالبالمجموعة األولى: •

 عملي نظري المعتمدة الساعات اسم المساق رمز المساق ورقمه

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 جديدأنثروبولوجيااالتصالووسائلاالعالمال  

485 ANTH3 3 موضوعاتمختارةفياالنثروبولوجيااالجتماعية  



 .430ساعةمعتمدةيكونمنضمنهاأن15خاصةباألنثروبولوجياالعضويـةويختارمنهاالطالبالمجموعة الثانية: •

رمز المساق 

 ورقمه
 عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المساق

332 ANTH 3 3 التكيفاإلنساني  

344 ANTH 3 3التاريخالبيولوجيلسكانبالدالشام  

363 ANTH 3 3 المجتمعاتالقديمةالتغذيةفي  

366 ANTH3 3االستيطانوالتدجين  

446 ANTH 1 2 3 االنثروبولوجياالجنائية 

461 ANTH 1 2 3 التقنياتالحديثةفياالنثروبولوجياالعضوية 

495 ANTH1 2 3 فياالنثروبولوجياالعضويةموضوعاتمختارة 
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 ساعاتمعتمدةمنالمساقاتالتالية:6يختارمنهاالطالبالمجموعة الثالثة: •

رمز المساق 

 ورقمه
 عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المساق

324 ANTH3 3أنثروبولوجياالشرقاألوسط  

326 ANTH3 3 أنثروبولوجياالمجتمعاتالبدويةوالرعوية  

345 ANTH 3 3 المصريينالبيولوجياوالثقافةلقدماء  

352 ANTH33أنثربولوجياالعنف

356 ANTH3 3 المواطنةوالهوية  

364 ANTH 3 3عاداتالدفنفيالعصورالقديمة  

 

تالي:موزَّعةعلىالنحوال،ساعةمعتمدة63يخصصلها:ي في االنثروبولوجيا االجتماعية التخصص الرئيس -ج

 وهي:،ساعةمعتمدة57يخصصلهامتطلبات اجبارية: -1

رمز المساق 

 ورقمه
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

111 ANTH3 3جتماعيتاريخالفكراال  

112 ANTH )3 3 علموصفالشعوب)اثنوغرافيا  

131 ANTH1 2 3 أساسياتاألنثروبولوجياالعضوية 

133 ANTH3 3 البشريـةااليكولوجيا  

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 ANTH6 6مشروعتخرجفياألثنروبولوجياالثقافيةواالجتماعية

442 ANTH 3 3)البيوآركيولوجي(علماآلثارالحيوي  

445 ANTH 1 2 3 أمراضالعـظاماإلنسانيـةالقديمـة 

 

ساعات3ساعةمنالمجموعةاألولىو3حيثيختارالطالب،ساعةمعتمدة6يخصصلهامتطلبات اختيارية: -2

 منالمجموعةالثالثة.

والتالي:موزَّعةعلىالنح،ساعةمعتمدة63يخصصلهافي األنثروبولوجيا العضوية : يالتخصص الرئيس -د

 وهي:,ساعةمعتمدة57يخصصلهامتطلبات اجبارية: -1

 عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمه

111 ANTH3 3تاريخالفكراألجتماعي  

112 ANTH 3 3 )اثنوغرافيا(علموصفالشعوب  

131 ANTH1 2 3 أساسياتاألنثروبولوجياالعضوية 

133 ANTH3 3 وجياالبشريـةااليكول  

212 ANTH33مناهجالبحثاألنثروبولوجي

213 ANTH3 3 المدارساالنثروبولوجية  

215 ANTH 3 3أنثروبولوجيااالقتصاد  

231 ANTH 1 2 3 علمالرئيسيات 

232 ANTH 1 2 3 التطوراالنساني 
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 عملي نظري الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق ورقمه

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 أمراضالعـظاماإلنسانيـةالقديمـة 

 

ساعاتمن3ساعةمنالمجموعةالثانيةو3حيثيختارالطالب،ساعةمعتمدة6يخصصلهامتطلبات اختيارية: -2

 المجموعةالثالثة.

 ساعةمعتمدة.3خاصةباألنثروبولوجيااالجتماعيةويختارمنهاالطالبالمجموعة األولى: •

 

المساق  رمز

 ورقمه
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

325 ANTH 3 3 االجتماعيالعولمةوالتغير  

327ANTH 3 3 التراثالشعبي  

426 ANTH 3 3 المجتمعاتالحضريةأنثروبولوجيا  

485 ANTH3 3 موضوعاتمختارةفياالنثروبولوجيااالجتماعية  

 

 ساعةمعتمدة.3نثروبولوجياالعضويــــــــــــــةويختارمنهاالطالبخاصةباألالمجموعة الثانية: •

رمز المساق 

 ورقمه
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

332 ANTH 3 3 التكيفاإلنساني  

344 ANTH 3 3التاريخالبيولوجيلسكانبالدالشام  

446 ANTH 1 2 3 االنثروبولوجياالجنائية 

495 ANTH1 2 3 ضوعاتمختارةفياالنثروبولوجياالعضويةمو 



 ساعاتمعتمدةمنالمساقاتالتالية:3يختارمنهاالطالبالمجموعة الثالثة: •
 

رمز المساق 

 ورقمه
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

356 ANTH3 3 المواطنةوالهوية  

324 ANTH3 3األوسطأنثروبولوجياالشرق  

366 ANTH3 3االستيطانوالتدجين  

345 ANTH 3 3 البيولوجياوالثقافةلقدماءالمصريين  

 

موزَّعةعلىالنحوالتالي:،ساعةمعتمدة21يخصصلهاالتخصص الفرعي: -جـ

 وهي:،ساعةمعتمدة15يخصصلهامتطلبات اجبارية: -1

رمز المساق 

 ورقمه
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة
 عملي نظري

111 ANTH3 3تاريخالفكراألجتماعي  

112 ANTH )3 3 علموصفالشعوب)اثنوغرافيا  

131 ANTH1 2 3 أساسياتاألنثروبولوجياالعضوية 

213 ANTH3 3 المدارساالنثروبولوجية  

241 ANTH 1 2 3 علمالعظام 
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 التالية:ساعةمعتمدةيختارالطالبمنالمساقات6يخصصلهامتطلبات 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 العـظاماإلنسانيـةالقديمـةأمراض 

485 ANTH3 3 االنثروبولوجيااالجتماعيةموضوعاتمختارةفي  

495 ANTH1 2 3 موضوعاتمختارةفياالنثروبولوجياالعضوية 



،علماالجتماع،العلومالحياتية،يمكنلطلبةالتخصصالرئيسيفياألنثروبولوجيااختيارأحدالتخصصاتالفرعيةالتالية:اآلثار

واللغاتالحديثة.،عالملصحافةواإلا،القانون،اللغةاالنجليزية،الشريعة،التاريخ

 

 

 

 

 اأَلنثروبولوجيافي قسم  أعضاء الهيئة التدريسية

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 ahusban@yu.edu.joدكتوراهأستاذعبدالحكيمخالدسليمانالحسباني

 ahalim@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عبدالحليماحمدالحسنالشياب

 alshorman@yu.edu.joدكتوراهأستاذ بداهللاحمدمحمودالشرمانع

 mshunnaq@yu.edu.joدكتوراهأستاذ محمدسليماناحمدشناق

 aabudalou@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك احمديوسفحسينابودلو

 khwaileh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عليمحمودمصطفىخويله

 mrousan@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك ىالروسانمحمدفوازموس

 mnaamneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك محمودمحمدقاسمالنعامنه

 Khader.A@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد خضروائليوسفالعتوم

 ruba.akash@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد ربىمحمدعليالعكش

 Ngharaibeh@yu.edu.joماجستيرمدرس رايبةناصرمحمدعليفارسغ
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 وإدارتها التراثية المصادر صيانة قسم

بهدفمواكبةالتطوراتالجاريةفي1999واألنثروبولوجياعامُأنشئقسمصيانةالمصادرالتراثيةوإدارتهافيكليةاآلثار

إضافًةإلى،لبكالوريوسفيصيانةالمصادرالتراثيةوإدارتهاالمجالدراسةالتراثالحضاريوالمحافظةعليه.يوفرالقسمبرنامًج

وعلمالقياساألثري.باإلضافةإلى،اريوصيانةالتراثالحض،ثالثةبرامجعلىمستوىالماجستيرهي:إدارةالمصادرالتراثية

زالقسممنذادرالتراثية.وقدتمّييقومالقسمبعقددوراتتدريبيةتشتملعلىجوانبنظريةوعمليةفيمجالصيانةالمص،ذلك

،المشاريعالتدريبيةوالبحثيةتأسيسهبعالقاتتعاونواسعةمعمؤسساتأكاديميةوبحثيةفيمختلفدولالعالم.وتشملهذهالعالقات

 .وتبادلالخبراتالتدريسيةوالزياراتالعلمية



Cmcr.dept@yu.edu.jo

4270فرعي0096227211111هاتف

 

mailto:Cmcr.dept@yu.edu.jo
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  التراثية المصادر صيانة في البكالوريوس لبرنامج الدراسية الخطة

ساعةمعتمدةكتخصصمنفردحيثاليجوز132البكالوريوسفيصيانةالمصادرالتراثيةوإدارتهابعدإتمامدراسةمنحدرجةُت

علىالنحوالتالي:التفريعلتخصصآخر.توزعالساعاتالمعتمدة

 ساعة معتمدة( 27: متطلبات الجامعة )أوال

 ساعة معتمدة( 12أ.  المتطلبات اإلجبارية ) 

 عدد الساعات اسم المساق المساق رقم رمز المساق

AL 101 1لغةعربية  3 

EL 101 3 مهاراتلغةإنجليزية 

PS 102 3 التربيةالوطنية 

MILT 100 3 علومعسكرية 

EL 99 إستدراكي.–راتلغةإنجليزيةمها  استدراكي 

AL 99 استدراكي–عربيةلغة  استدراكي 

COMP 99 إستدراكي.–مهاراتحاسوب  استدراكي 

 

ساعة معتمدة(    15ب.  متطلبات الجامعة اإلختيارية  )  

يختارها الطالب من المساقات اإلنسانية والعلمية التالية:        

 الساعات المعتمدة مساقاسم ال رمز المساق الرقم

االنسانيةالمساقات   

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

6.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

7.Hum109 3النظماإلسالمية

8.Hum110 3 فياألردنوالفندقيةالثقافةالسياحية

9. Hum111 3تاريخالقدس

10. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

11. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

12. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3والمجتمعجياالمعلوماتتكنولو 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

7.Sci 107 3البحثالعلمي 

 

 

 

 

  



 

366 



 التالي:ى النحو ساعة معتمدة موزعة عل 21ثانًيا: متطلبات الكلية األجبارية: 

 المتطلَّب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق رمز المساق

Arch101 3 علماآلثارمدخلالى - 

Arch102 3نشوءالحضارات-

Anth101 3 مقدِّمةفياألنثروبولوجيا - 

Anth 103 )3علماالثاراالجتماعي)االثنوآركيولوجي-

Con 101 3 صيانةالمصادرالتراثيَّةمقدِّمةفي -

Con 1213مقدمةفيعلمالمتاحف-

Sci1083مهاراتحاسوب-

 

 ساعة معتمدة: 84 ,: متطلَّبات القسماثالًث

،المساقاتالتييطرحهاالقسمتغطيعددامنالحقولالعلميةضمنالمجاالتالمعرفيةلتخصصصيانةالمصادرالتراثيةوإدارتها

نةالعشراتفيرقمالمساقعلىالحقلالعلميكمايوضحالجدولالتالي:وتدلخا


المدلول)الحقلالعلمي(الرقم

 عامومتنوع0

 علمالموادوتقنيتهاوطرقفحصهاوتقييمها1

 إدارةوتوثيقوتشريعاتالمصادرالتراثية2

 صيانةالموادالفخاريةوالزجاجية3

 الموادالمعدنيةصيانة4

صيانةالموادالحجريةوالمباني5

صيانةالموادالعضوية6

موضوعاتخاصة7



 وهي موزعة على النحو التالي: اإلنجليزية،متطلبات القسم ُتدرَّس جميعها باللغة 

 موزعة على النحو التالي: ،ساعة معتمدة 63 ،متطلبات تخصص إجبارية .أ

رمز المساق 

 ورقمه
 المساقاسم 

الساعات  بوعيةعدد الساعات األس

 المعتمدة

المتطلب 

 عملي نظري السابق

CON 102 3-3المصادرالتراثيةمقدمةفيإدارة

CON 103 233 كيمياءعامةلطلبةالصيانةCON 101 

CON 104 233 جيولوجياعامةلطلبةالصيانةCON 101 

CON 105 33والترميمعلمالصيانةCON 101 

CON 211 3-3 المواداألثريةوتقنيتهاعلمCON 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 

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 
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رمز المساق 

 ورقمه
 المساقاسم 

الساعات  بوعيةعدد الساعات األس

 المعتمدة

المتطلب 

 عملي نظري السابق

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

بديلمساق

 عن

 هذاالمساق

CON 361233يةوترميمهاصيانةالموادالعضوCON 212 

CON 441 
صيانةالمواداألثريةالمعدنيةوترميمها

 )عملي(
-93

CON 212 

CON 341 

CON 451 )93-الترميمالمعماري)عملي
CON 351 

CON 352 

CON 452233 صيانةوترميمالفسيفساءCON 212 

CON 453 
التقييمالمخبريوالميدانيلموادالصيانة

 ترميموال
233

CON 212 

CON 351 

 

 يختارها الطالب من بين المساقات التالية: ،ساعة معتمدة 21 ،ب متطلبات تخصص اختيارية

رمز المساق 

 ورقمه
 اسم المساق

 عدد الساعات

 األسبوعية
الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب

 السابق
 عملي نظري

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 فيالصيانةوالترميمموضوعاتخاصةCON 211

CON 454 233 وبالطينيوترميمهاصيانةمبانيالطCON 212

CON 455 23 صيانةالرسوماتالجداريةوالقصارةوترميمها
3


CON 212

CON 461 233 صيانةالمنسوجاتوالجلودالقديمةوترميمهاCON 361

CON 462 233 القديموترميمهصيانةالورقوالبرديCON 361

CON 463 233 بهةوترميمهاصيانةالعظاموالموادالمشاCON 361

ARCH 1253-3مقدمةفياآلثارالكالسيكيةARCH 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 
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  التخصص الفرعي:

 موزعة على النحو التالي: ،ساعة معتمدة 21متطلبات التخصص الفرعي في صيانة المصادر التراثية وإدارتها 

 حو التالي:موزعة على الن ،ساعة معتمدة 15 ،متطلبات تخصص فرعي إجباري .أ

رمز المساق 

 ورقمه
 اسم المساق

الساعات  عدد الساعات األسبوعية

 المعتمدة

 المتطلب

 عملي نظري السابق

CON 101 3-3 مقدمةفيصيانةالمصادرالتراثية

CON 103 233 كيمياءعامةلطلبةالصيانةCON 101

CON 212 3-3موادالصيانةوالترميمCON 103

CON 221 
السياساتوالتشريعاتالخاصةبحماية

 اآلثاروالتراث
3-3CON 101

CON 223 3-3 الحفظالوقائيللموادوالمواقعاألثريةCON 101


.إذاكانالطالبمنكليةاآلثارواألنثروبولوجياCON 101منمساقبدالCON 105*مالحظة:يضافمساق



 يختارها الطالب من بين المساقات التالية: ،ساعات معتمدة 6 ،ب. متطلبات تخصُّص فرعي اختياري

رمز المساق 

 ورقمه
 اسم المساق

عدد الساعات 

 األسبوعية
الساعات 

 المعتمدة

 المتطلب

 السابق
 عملي نظري

CON 331 
صيانةالمواداألثريةالفخاريةوالزجاجية

 وترميمها
233CON 212

CON 341 3-3 المعدنيةوترميمها)نظري(صيانةالمواداألثريةCON 212

CON 351 )3-3 الترميمالمعماري)نظريCON 212

CON 361233العضويةوترميمهاصيانةالموادCON 212

CON 452233 صيانةوترميمالفسيفساءCON 212

 

 

 

في قسم صيانة المصادر التراثية وإدارتها أعضاء الهيئة التدريسية  

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة ماالس

 zalsaad@yu.edu.joدكتوراهأستاذزيادمحمدكايدالسعد

 ahmad.abubaker@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك احمدنايفحسينابوبكر

 Naddaf@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك مصطفىمحمدمصطفىالنداف

 sekhaneh@yu.edu.joدكتوراهمشاركأستاذ واصفاحمدجمعهالسخاينه

 Sababha@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد حسينمحمودحسينالصبابحه

 skhasswneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد سحرمحمدرشيدابراهيمالخصاونة

 a.ahmad@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد عبدالرحيمعليصالحاحمد

 fandi.alwaked@yu.edu.joماجستيرمدرس فندياحمدفنديالواكد

 manarbanihani@yu.edu.joماجستيرمدرس منارمحمدعزيزخلفبنيهاني

 w_alhwari@yu.edu.joماجستيرمدرس واصفرزقانيسحواري
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 النقوش قسم

فيةنشرالنقوشالمكتشفوالقيامعلىةعدادمختصينفيحقلالكتاباتالشرقيهالقديمإبهدف1985سسقسمالنقوشعامأ

ويختصالقسمبالتدريسفي واالقتصاديةةوالدينيةوالتاريخيةبمضامينهااللغوي،الباحثينلدراسةالنقوشمامأالمجالةردنوتهيئاأل

كما.ةوالالتينيةيوالنقوشاليونانةالشماليةوالجنوبيةوالنقوشالعربيةالغربيةمستوىالدراساتالعلياوتشملدراسةالنقوشالشمالي

رشيفلكلماكتبعنالنقوشالتيوجدتأسيسأوتكوينفريقمتخصصيقومبتةردنيالنقوشاألةعدادمدونإلىإيهدفهذاالقسم

.األردنفي

منكانةردنياألةفيالباديةنفذالقسمالعديدمنالمشاريعالميدانيهخرى.أللكشفعننقوشةخرىميدانيأعمالأوالقيامب 

شاركالقسمفيمشاريعدولية مالقطينومشروعصبحاأوديسلمىوواديراجلاووةمشاريعبيارالغصينوبايروالشبيكيبرزهاأ

 ة.المختلفةردنيسماءالمواقعاألأردنومشروعدراسةفياألةوالالتينيةمنهامدونةالنقوشاليوناني

 

Epigraphy.dept@yu.edu.jo

2203فرعي0096227211111هاتف



 

 في قسم النقوش أعضاء الهيئة التدريسية

 البريد اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 nabilt@yu.edu.joدكتوراهاستاذنبيلتوفيقوديعبدر

 hani@yu.edu.joدكتوراهاستاذ هانيفيصلعليهياجنه

 ghul@yu.edu.joدكتوراهاستاذمشارك القادرعليالغولعبدعمر

 

 

 المساقات الخدمية اإلنسانية قسم

 

 المساقات الخدمية اإلنسانيةأعضاء الهيئة التدريسية في قسم 

 البريد اإللكتروني المؤهل العلمي الرتبة االسم

 talia@yu.edu.joماجستيرمدرستاليهكمالتوفيقالنمري

 yara@yu.edu.joماجستيرمدرس بالنمرييارىبسامذي

 

mailto:Epigraphy.dept@yu.edu.jo
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 األردني التراث متحف

لمساهمتهفي،يعدمتحفالتراثاألردنيفيكليةاآلثارواألنثروبولوجيامنالمرافقالحيويةوالمهمةفيجامعةاليرموك

عبيئتهاالجتماعيةوالجغرافية.افتتحولعنايتهبدراسةاإلنسانوتراثهوعالقاتهالمختلفةم،عرضقصةاإلنسانمنذأقدمالعصور

بالتعاونمعالحكومةاأللمانية.وقدُصممالمتحفوأقسامهبطريقةُتراعيالتنوعوالترابطالكبير1988متحفالتراثاألردنيعام

اتهوتاريخهعبرحيثيعرضالمتحفقصةاإلنسانوعالق،نالتخصصاتاألكاديميةالموجودةفيكليةاآلثارواألنثروبولوجيابي

القصةمنخالل مراحلالتطورالرئيسيةبأسلوبمنهجييعكسويخدمتخصصاتالكليةالمختلفةويسهلعلىالزائرفهمهذه

يضاحيةتناسبالزوارمنفئاتالمجتمعكافةوالمختصينعلىحدسواء.نصوصمختصرةومعروضاتمنتقاهووسائلإ

والساحة،وقاعةالمعروضاتالمؤقتة،والطابقالثاني،والبيتالريفي،الطابقاألوليتكونالمتحفمناألجزاءالتالية:

المتحفوالتيتشتملعلىأربعصاالت.وقاعةالمسكوكات.يحتويالطابقاألولعلىقاعةالعرضالرئيسيةفي،الخارجيةللمتحف

ياألردنحيثتتمثلبمرحلةالصيادينوجامعيالنباتاتُخصصتالصالةاألولىللمعروضاتالمتعلقةبعصورماقبلالتاريخف

نحيثومرحلةظهوروتطورالزراعةوالمجتمعاتالقرويةالزراعية.وتعرضالصالةالثانيةالعصورالتاريخيةاألولىفياألرد

رضاألردنخاللالفترةالكالسيكيةوتظهردويالتالمدنواألقاليموالمجتمعاتالرعويةوالبدويةالمبكرة.أماالصالةالثالثةفتع

ويبرزفيهادورالسكانالمحليينأثناءالفتراتالنبطيةوالرومانيةوالبيزنطية.وُتقدمالصالةالرابعةاألردنخاللالفترةاألسالمية

تعرضلبعضالصناعاتوالحرفاليدويةالتقليدية.

الداخليللمتحفعلىنموذًج المحليةلبيترياويحتويالفناء للعمارة العناصراألساسية فيمنشمالاألردنتظهرفيه

اعةمخصصةفيطابقهاألولعلىقاكالغرفذاتالعقودالمتقاطعةواألقواسوالواجهاتذاتاألقواس.ويحتويالمتحفأيًض

ديدةأوبمواضيعمعينة.فيحينللمعارضالمؤقتهأوالمتنقلةالتيُتجلبمنالمتاحفاألخرىأوالمعارضالمختصةباللقىالج

تحتويالساحةالخارجيةللمتحفعلىبعضالعناصروالقطعاألثريةكالتوابيتوالقطعواألعمدةالحجريةواللوحاتالفسيفسائية.

ثانيفيالمتحفبعرضمواضيعخاصةتتعلقبالتطورالتكنولوجيفياألردنمثلالتطورفيصناعةيختصالطابقال

امؤخًرلحجريةوفنونالنحتفيالصخروالتعدينوصناعةالقشوتقنيةالنسيجوصناعةالفخاروصناعةالزجاج.كماتّماألدواتا

بطية.افتتاحقاعةعرضجديدةفيهذاالطابقتختصبالحضارةالن

أيًض األردني التراث متحف يضم كما عام أنشئت للمسكوكات بالكامل مخصصة منفصلة قاعة تهدف2002ا قاعة.

واستعراضنشأةالمسكوكاتوتطورها،المسكوكاتإلىحفظوتوثيقموجوداتالمتحفمنالمسكوكاتوالقطعالنقديةالمهمة

يعلمالمسكوكات.تشتملهذهالقاعةعلىعرضمتخصصللمسكوكاتوفقورفدالدراساتوالبحوثالمختصةف،عبرالعصور

ظهورالنقودفيالفترةالليديةعبرالفتراتالهلنستيةوالنبطيةوالرومانيةوالبيزنطيةواإلسالميةإبتداًءمنبداية،التسلسلالتاريخي

سالميةوفرنسبكوأهماألدواتالمستخدمةفيسكوحتىالفترةالهاشميةالحديثة.ويتضمنالعرضإعادةتمثيللدارضربإ

النقود.
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 المختبرات وحدة

المختبراتفيكل آنذاك(عامتأسستوحدة )معهداآلثارواألنثروبولوجيا بهدفمواكبة1994يةاآلثارواألنثروبولوجيا

السيمامايتعلقمنهابتطبيقاألساليبالعلميةالحديثة،التراثيةالتطوراتالهائلةفيعلوماآلثارواألنثروبولوجياوصيانةالمصادر

لحمايةاوفنًياالمختبراتإلىالمساهمةفيتدريبالكوادرالبشريةالمؤهلةعلمًيفيدراسةاإلنسانومخلفاتهالحضارية.تهدفوحدة

ولتحقيقهذهالغايةفقدتمتجهيزوحدةالمختبراتفيتراثاألردنالحضاريوالحدمناألخطارالطبيعيةوالبشريةالتيتهدده.

هلةفيمجاالتصيانةوترميماآلثاروتحليلالمواداألثريةبالطرقالكليةبأحدثاألجهزةوالمعداتالعلميةوالطاقاتالبشريةالمؤ

 العلميةواستخدامنظمالمعلوماتالحديثةفيدراسةوحمايةوتطويرالمواقعاألثرية.

،وتحليلالمواداألثرية،والرسم،والمساحة،لوحدةالمختبراتفيالكليةعلىمختبراتمتخصصةفيمجاالتالتصويرتشتم

وترميمهاوصيا اآلثار المعلوماتالجغرافية،نة أيًض،ونظم يتواجد كما بعد. عن تدريساآلثاروالتعلم في مختبراتمختصة ا

للمشاريعالميدانيةوالبحثيةالتييقومبهاأعضاءامهًماوالصيانةوالترميم.وتعدوحدةالمختبراترديًفواألنثروبولوجياالعضوية

،ةفيالكلية.كماتساهمبشكلفاعلفيتقديمالعونالفنيللبعثاتاألثريةالمحليةواألجنبيةالتيتعملباألردنالهيئةالتدريسيةوالطلب

األثريةالمستخرجةمنالحفرياتلغاياتتحليلهاوصيانتهاوترميمها.وتقومكذلكباستقبالالمواد


 
 

 األثرية لألبحاث عال دير محطة

ضمنمشروعمشتركبينجامعةاليرموكودائرةاآلثارالعامة،1982فيديرعالعامأنشئتمحطةاألبحاثاألثرية

.وتعدهذهالمحطةإحدىالوحداتالتيتديرهاوتشرفعليهاكليةاآلثارواألنثروبولوجيافيجامعةاليرموك.الهولنديةوجامعةاليدن

ابتداًءمنالعصرالبرونزي،دةفتراتزمنيةديرعالوالتيتمثلعمناللقىاألثريةالمكتشفةفيتلتشتملالمحطةعلىمجموعات

البعضاللقىاألثرية.إضافةإلىذلكتضمالمحطةادائًمالمتوسطوحتىنهايةالعصورالحديدية.كماتحويمحطةديرعالمعرًض

األردن.كماوتستقبلثريالميدانيفيواديتستخدمإلقامةالعاملينفيمجالالبحثاأل،غرًفامؤثثةتتسعلخمسةوعشرينشخًصا

.مجموعاتمنطلبةجامعةاليرموكألغرضبحثيةوكشفية
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 اإلعالم كلية

حيثتم،1980لقسمالصحافةواإلعالمالذيأسسعاماوذلكامتداًد،2008/2009تأسستكليةاإلعالمفيالعامالجامعي

انفردتبهجامعةاليرموكعنغيرهامنالجامعاتالرسميةاألردنية.أرسىجاللةاًموكانقس،تحويلهوتطويرهإلىكليةاإلعالم

منجاللتهبدوراإلعالمفيالمجتمع.وقدااهتماًم،2008الملكعبداهللالثانيابنالحسينحجراألساسلمبنىالكليةفينيسانعام

معحاجاتالسوقاألردنيوالعربيومتطلباتهللكفاءاتاإلعالميةاجًميلالقسمإلىكليةوفقالرؤىالملكيةالساميةومنسجاءتحو

والعالقاتالعامة،المدربةوالمواكبةللمستجداتالعلميةوالعمليةفيحقلالصحافةواإلعالم.تضمالكليةثالثةأقسامهي:الصحافة

إعدادهابعددراسةمعمقةلخططعددتّم،المستوىويتمتدريسهذهالتخصصاتوفقخططعالية،التلفزيونواإلذاعةو،واإلعالن

كماتمنحدرجةالماجستيرفياإلعالمبمساريها،وتمنحدرجةالبكالوريوسفيهذهالتخصصات،منالجامعاتالمرموقةفيالعالم

 .الشاملوالرسالة

 :الرؤية 

بمنحهااسوقالصحافةواالعالموالذيتّوجأخيًرعالمللحفاظعلىالمكانةالعلميةالمتميزةلمخرجاتهافيتسعىكليةاإل

رفعالمواقعالقياديةفيالمؤسساتأعالميةتتبؤإوساماالستقاللالملكيمنالدرجةاألولىلدورهافياعدادوتأهيلوتطويركوادر

عدادالعلميوالمهنيفيمجالالريادةفياإلزوا.فرؤيةالكليةتتجسدعلىالدوامبتحقيقالتمّيدولًيواوعربًياعالميةالبارزةمحلًياإل

 .عالميبمختلفاشكالهالعملاإل

 :الرسالة 

اكاديميةمتخصصةوبماتتضمنههذهالبرامجمنمساقاتنظريةوتطبيقيةوفًقأتسعىالكليةومنخاللماتطرحهمنبرامج

هدافالكليةالمتعلقةبالوصولالىأعلىمستوياتالفعاليةوالمعرفةالىتحقيقااوبحثًياوتقنًياديميةرفيعةالمستوىمهنًيكاألبرامج

كماتحملكليةاالعالمعلىعاتقهارسالةالوطنوالدفاععنمنجزاتهالحضاريةوالتاريخيةوذلكبتعزيزقيم،والجودةوالمهنية

ليةوادىءالحرياتالصحفيةالمبنيةعلىالمسؤنتماءلدىطلبةالكليةلقيادةالوطنوترابهالطهورمنخاللغرسمبالوالءواإل

 .االجتماعيةالتيتحترمقيمالتوازنوالحياديةوالموضوعيةوالتعدديةوتقديمالصالحالعامعلىالخاص

 

http://mass.yu.edu.jo

mass.fac@yu.edu.jo

6900فرعي0096227211111هاتف
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 الصحافة قسم

وأعدالقسم،كقسممستقلمنأقسامكليةاإلعالم،2008/2009أنشئقسمالصحافةفيالفصلاألولمنالعامالجامعي

 .جاءتمواكبةللتطوراتالتييشهدهااإلعالمومنسجمةمعمتطلباتحاجةالسوقالمحليوالخارجيخطةدراسيةحديثة

لنهجالقسمبإعطاءالجوانبالعمليةوالتطبيقيةاألهميةالتييستحقهاواستمراًر ربإصدارفإنهيحرصعلىاالستمرا،ا

 .بييمارسفيهالطلبةالعملفيفنونالكتابةالصحفيةلتكونبمثابةمختبرتدري،جريدة"صحافةاليرموك"بشكلأسبوعي

 

Journal.dept @ yu.edu.jo 

6943فرعي0096227211111هاتف
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 الصحافة في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

لدرجاتالصادرةبموجبنظاممنحاوتعديالتها1991(لسنة2وفقتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم)

تقومالخطةالدراسيةفيكليةاإلعالمعلىمايلي:،2003لسنة118العلميةوالشهاداتفيالجامعةرقم

-التخصصاتالتالية:تمنحكليةاإلعالمدرجةالبكالوريوسفي

 قسم الصحافة.  •

 قسم العالقات العامة واإلعالن. •

 قسم اإلذاعة والتلفزيون. •

ســـاعاتالمعتمدةالحداأل ســـامكليةاإلعالمهو)دنىلل صـــولعلىدرجةالبكالوريوسفيأق ســـاعةمعتمدة132المطلوبةللح ),

 موزعةعلىالنحوالتالي:

الصحافة لبرنامجتوزيع الساعات المعتمدة 

 المجموع اختياري اجباري مجموعة المساقات

121527متطلباتالجامعة

21324متطلباتالكلية

1581 66القسممتطلبات

132المجموع
 

 تشملالخطةالدراسيةلكلقسمالمتطلباتالتالية:

 معتمدة(ساعة  27: متطلبات الجامعة )أّوال

 ساعة معتمدة( 12المتطلبات اإلجبارية ) .أ

رمز 

 المساق
 اسم المساق رقم

عدد 

 الساعات

المتطلب 

 سابق

AL 101 3 1لغةعربية  

El 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 لتربيةالوطنيةا  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL 99استدراكيإستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية  

AL 99استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP 99استدراكيإستدراكي.–مهاراتحاسوب  

 

يةوالعلميةالتالية:ويختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسان,ساعةمعتمدة(15متطلباتالجامعةاإلختيارية) .ب

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

2.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

3.Hum 104 3الفنوالسلوك 

4.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

5.Hum 106 3قافاتاإلنسانيةمقدمةفيدراسةالث 

6.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

7.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

8.Hum109 3النظماإلسالمية
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 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

9.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

10.Hum111 3تاريخالقدس

11. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

12. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

13. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

العلميةلمساقات ا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 106 3وتنميةالمجتمعدارةاإل 

7.Sci 107 3البحثالعلمي 
 

 

 ساعة معتمدة( 21:  متطلبات كلية اإلعالم )اثانًي

 ساعةمعتمدة(21متطلباتالكليةاإلجبارية) .أ

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 

 المعتمدة
 متطلب سابق

JRN101 3مدخلفياالتصال-

SCI 108 3 مهاراتحاسوب-

JRN 102 3اراتإعالميةباللغةاإلنجليزيةمه-

RTV201 3نظرياتإعالميةمعاصرةJRN101 

PRA 201 3مدخلفيالبحثاإلعالميJRN101 

STAT 108 3لطلبةكليةاإلعالم–الىاإلحصاءمدخل-

ARAB 216 3لطلبةكليةاإلعالم–مهاراتاللغةاإلعالمية-

 

 ساعاتمعتمدة(3 الكليةاالختيارية)متطلبات .ب

 متطلب سابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

PRA 211 3الرأيالعام- 

RTV101 3اإلعالماألردني- 

RTV242 3إعالممتعددالوسائط- 

JRN 411 3تشريعاتاإلعالموأخالقياته- 

PRA311 3إعالمعربيودولي- 

JRN 271 3التصويرالصحفيالرقمي- 

 

 المنفرد -معتمدة(ساعة  81: متطلبات القسم )اثالًث

 ساعة معتمدة(:  66متطلبات التخصص اإلجبارية ) .أ

 المتطلب السابق اسم المساق المساق رمز
الساعات 

 المعتمدة

JRN 111 3 مبادئالتحريرالصحفي

JRN 211 1صحافةالكترونيةJRN 111  3

JRN221 الخبرالصحفيJRN 111  3

JRN222 الكتابةوالتحريرالصحفيJRN 221 3

JRN231 قراءاتصحفيةباللغةاالنجليزيةJRN102 3
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 المتطلب السابق اسم المساق المساق رمز
الساعات 

 المعتمدة

JRN261 اخراجالصحفوالمجالتJRN 111  3

JRN 271 3 التصويرالصحفيالرقمي

JRN 311 2صحافةالكترونيةJRN 211 3

JRN312 3 إدارةالمؤسساتالصحفية

JRN321 حفيالتحقيقالصJRN222 3

JRN322 كتابةمتقدمةفيالخبرJRN222 3

JRN331 كتابةصحفيةباللغةاالنجليزيةJRN102 3

JRN 351 (ساعةبنجاح80أتم)تدريبميداني  6

JRN362 تصميممواقعإخباريةJRN 311 3

JRN 41  3 تشريعاتاإلعالموأخالقياته 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 15متطلبات التخصص االختيارية ) .ب

 الساعات المعتمدة المتطلب السابق المساقاسم  مساقرقم ال

RTV1113 مبادئاإلذاعةوالتلفزيون 

PRA1113مبادئالعالقاتالعامةواإلعالن 

RTV122 المونتاجااللكترونيRTV1113

ISS 130 3 المدخلإلىالدعوةواإلعالماإلسالمي

HOTL 142 3 ادارةالمؤتمراتوالمناسبات 

TOUR 232 3  مهاراتاالتصالالسياحي

ARAB 214 3  نحو

PRA 251المراسموالبروتوكوالتPRA1113

JRN 2813 الصحافةالعربيةوالعالمية

PRA331االتصالاالقناعيPRA1113

CIS 341 تصميممواقعاالنترنت SCI 108 3

JRN382ترجمةنصوصصحفيةJRN1023

JRN383المقالالصحفيJRN2223

 

 الصحافةقسم  لبرنامج يلتخصص الفرعا

ساعة من القسم 21الطالب  ذويأخ ،إجباري ساعة( 60متطلبات القسم )يكون  ،بالنسبة لخطة البرنامج الرئيسي:أواًل

 الفرعي.

 ساعة: 60متطلبات التخصص اإلجبارية  -أ

 تمدةالساعات المع المتطلب السابق اسم المساق رمز المساق

JRN111 3 مبادئالتحريرالصحفي

JRN211 1صحافةالكترونيةJRN 111  3

JRN221 الخبرالصحفيJRN 111  3

JRN222 الكتابةوالتحريرالصحفيJRN221 3

JRN231 قراءاتصحفيةباللغةاالنجليزيةJRN102 3

JRN261 اخراجالصحفوالمجالتJRN 111  3
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 تمدةالساعات المع المتطلب السابق اسم المساق رمز المساق

JRN271 3 حفيالرقميالتصويرالص

JRN311 2صحافةالكترونيةJRN 211 3

JRN321 التحقيقالصحفيJRN 2223

JRN322 كتابةمتقدمةفيالخبرJRN 2 22 3

JRN331 كتابةصحفيةباللغةاالنجليزيةJRN1023

JRN351 (ساعةبنجاح80أتم)تدريبميداني  6

JRN362 إخباريةتصميممواقعJRN 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: 21في قسم الصحافة لية لطلبة الكالتخصص الفرعي : اثانًي

 ساعة 15المساقات اإلجبارية 

 اسم المساق رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

JRN 1113مبادئالتحريرالصحفي

JRN 21113صحافةالكترونيةJRN111

JRN 2213الخبرالصحفيJRN111

JRN2223الكتابةوالتحريرالصحفيJRN 221 

JRN 4113تشريعاتاإلعالموأخالقياته-------

 ساعات 6المساقات االختيارية 

 اسم المساق رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

JRN 231 3قراءاتصحفيةباللغةاالنجليزيةJRN  111

JRN  2713التصويرالصحفيالرقمي -----

JRN 2813 لميةالصحافةالعربيةوالعا 

JRN 3223كتابةمتقدمةفيالخبرJRN  221

 ساعة 21التخصص الفرعي لغير طلبة الكلية: المساقات اإلجبارية .أ

 اسم المساق رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

JRN1023 مهاراتإعالميةباللغةاإلنجليزيةJRN  111

JRN 1113مبادئالتحريرالصحفي----

JRN 211 13صحافةالكترونيةJRN111

JRN 2213الخبرالصحفيJRN111

JRN  2713التصويرالصحفيالرقمي -----

JRN  222 3الكتابةوالتحريرالصحفيJRN  221

JRN 4113تشريعاتاإلعالموأخالقياته-------
 

فياألقسامالتالية:يسمحلطلبةقسمالصحافةبالتفريعالتفريع خارج القسم: 

قسمالراديووالتلفزيون.،كليةالصحافةواإلعالم:قسمالعالقاتالعامةواإلعالن

قسمعلماالجتماع.،قسمالعلومالسياسية،قسماللغاتالحديثة،اإلنجليزيةقسماللغة،كليةاآلداب:قسماللغةالعربية

كليةالقانون:قسمالقانونالعام.

 الدراساتاإلسالميةوالدراساتاإلسالمية:قسمكليةالشريعة

 :قسمالسياحةوالسفر.والفنادقكليةالسياحة
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 لقسم الصحافة الخطة الدراسية 

 :المنفردأوال: التخصص   لـ: االخطة الدراسية تبًع

 ساعة (66) متطلبات التخصص اإلجبارية  ( ساعة21متطلبات الكلية اإلجبارية )

رقم 

 المساق
 ساقاسم الم

المتطلب 

 السابق

رقم 

 المساق
 اسم المساق

المتطلب 

 السابق

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 لغةاإلعالميةمهاراتال–

لطلبةكليةاإلعالم

 JRN271 التصويرالصحفيالرقمي 

 2JRN 211صحافةالكترونية JRN 311 ( ساعات من التالية:3متطلبات الكلية األختيارية )

PRA 211 الرأيالعام ----- JRN312 إدارةالمؤسساتالصحفية

RTV101 اإلعالماألردني ------ JRN321 قالصحفيالتحقيJRN222 

RTV242 إعالممتعددالوسائط ------  JRN322 كتابةمتقدمةفيالخبرJRN 2 2 

JRN 411 وأخالقياتهتشريعاتاإلعالم  ------ JRN 331 كتابةصحفيةباللغةاالنجليزيةJRN102

PRA311 إعالمعربيودولي ------ JRN351 (80أتم)تدريبميداني

ساعةبنجاح

JRN 271 التصويرالصحفيالرقمي ------ JRN362 تصميممواقعإخباريةJRN 311 

   JRN411 وأخالقياتهتشريعاتاإلعالم

    JRN412 الحمالتالصحفيةJRN222 

JRNصحافة:

RTV إذاعةوتلفزيون:

PRAعالقاتعامةوإعالن: 

HOTLاالدارةالفندقية:

TOURالسياحةوالسفر:

ISSراساتاإلسالمية:الد

CISنظمالمعلوماتالحاسوبية:

ARABاللغةالعربية:

JRN 421 االستقصائيةالصحافةJRN321 

 JRN422 التحريرااللكترونيJRN 311 

JRN322 

JRN441 الصحافةالمتخصصةJRN222 

JRN 451  PRA201بحوثتطبيقيةفيالصحافة 

JRN452 مشروعتخرجJRN351 

 ( ساعات معتمدة من التالية 15قات االختيارية )المسا

RTV 111   والتلفزيونمبادئاإلذاعة 

PRA 111 مبادئالعالقاتالعامة 

واإلعالن

 

RTV 122  RTV111المونتاجااللكتروني 

ISS 130 المدخلإلىالدعوةواإلعالم

اإلسالمي

 

HOTL142 ادارةالمؤتمراتوالمناسبات 

TOUR 232 مهاراتاالتصالالسياحي  

ARAB214 نحو  

PRA 251 والبروتوكوالتالمراسمPRA111 

JRN 281 الصحافةالعربيةوالعالمية  

PRA 331  PRA111االتصالاالقناعي 

CIS 341 تصميممواقعاالنترنت SCI 108 

JRN 382 JRNترجمةنصوصصحفية  102  

JRN 383 JRNالمقالالصحفي  222  
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 ثانيا: التخصص الرئيسي:

 ساعة (60) متطلبات التخصص اإلجبارية  ( ساعة21اإلجبارية )متطلبات الكلية 

 اسم المساق رقم المساق
المتطلب 

 السابق

رقم 

 المساق
 اسم المساق

المتطلب 

 السابق

JRN101 مدخلفياالتصال ---- JRN 111  مبادئالتحريرالصحفي 

SCI 108 بمهاراتحاسو  ---- JRN 211 1صحافةالكترونيةJRN 111  

JRN102 مهاراتإعالميةباللغة

 اإلنجليزية

---- JRN221 الخبرالصحفيJRN 111  

RTV201 نظرياتإعالمية

 معاصرة

JRN101 JRN 222 الكتابةوالتحريرالصحفيJRN221 

PRA201 مدخلفيالبحث

 اإلعالمي

JRN101 JRN 231 باللغةقراءاتصحفية

االنجليزية

JRN102 

STAT108 مدخلالىاإلحصاء–

لطلبةكليةاإلعالم

 JRN261 اخراجالصحفوالمجالتJRN 111  

ARAB216 مهاراتاللغةاإلعالمية

لطلبةكليةاإلعالم–

 JRN 271 التصويرالصحفيالرقمي 

 2JRN 211حافةالكترونيةص JRN 311 ( ساعات من التالية:3متطلبات الكلية األختيارية )

المتطلباسمالمساقرقمالمساق

السابق

JRN321 التحقيقالصحفيJRN 222

JRN322 كتابةمتقدمةفيالخبرJRN 222 

PRA 

211 

كتابةصحفيةباللغة JRN331 ----- الرأيالعام

االنجليزية

JRN102

RTV

101 

JRN ------ اإلعالماألردني 3 (80أتم)ميدانيتدريب 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 الميداني = ،3المساق= كل عدد ساعات **

 

 أعضاء هيئة التدريس في قسم الصحافة

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

LAURA ANN MC ALINDEN دكتوراه أستاذlaura@yu.edu.jo 

 halawneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ حاتمسليمنهارالعالونه

 nejadat@yu.edu.joدكتوراهأستاذ عليعقلةعبدالرحمننجادات

 Khalaf.tahat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك خلفمحمدمفلحطاهات

 azzama@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عزامعليحسنعنانزه

 zuhair.t@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد زهيرياسينعايدطاهات

 Naheda@yu.edu.joوراهدكتأستاذمساعد ناهدهمحمدطعمهمخادمه

 tbishat@yu.edu.joماجستيرمدرس عبدالناصرمحمدسعيدخلفطبيشات

 aliz@yu.edu.joماجستيرمدرس عليشمساسعدالزينات

 tareq@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس طارقزيادمحمدالناصر

 ghwanmeh@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس عبدالمهدىعيسىسليمانغوانمه

 ghufran.qudah@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس غفرانيحيىمحمدالقضاه

 yasmeen.sayaheen@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس ياسمينعمرصياحصياحين
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 والتلفزيون اإلذاعة قسم

م.ويهدفالقسمإلىتهيئة2008قسماإلذاعةوالتلفزيونكقسممستقلمعبدايةإنشاءكليةاإلعالمبجامعةاليرموكعامبدأ

المرئيوالمسموع التخصصلشغلوظائففيمجاالتاإلعالم بكلمهنية،طلبة قادرينعلىنقلالرسالةاإلعالمية وليكونوا

يتدربفيهاطلبةالتخصصعلىإعدادوإنتاج،ذاعيةوتلفزيونيةمجهزةبأحدثاألجهزةواقتدار.كمازودالقسمباستوديوهاتإ

 .كتابةوتحريرالنصوصاإلذاعيةوالتلفزيونيةوإعدادالنشراتاإلخبارية،امجبكافةأشكالهاالبر

ويلتحقبقسماإل رفدتاالستوديوهاتبفنيينذويكفاءةعاليةلتحقيقأهدافالجانبالعملي. ذاعةوالتلفزيونإذاعةكما

منمذيعينومعدينومنتجين،وهيأولإذاعةمجتمعيةفيالمملكةاألردنيةالهاشمية FM يرموك ويقومطالبالقسمبتشغيلها

برامجمنوعةوأخبارتخدمالمجتمعالمحليفيإقليمالشمالالذيتغطيهاإلذاعةبالكامل. FM ومقدمين.وتبثإذاعةيرموك

 



Radiotv.dept@yu.edu.jo 

6939فرعي7211111200962هاتف
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 والتلفزيون اإلذاعة في البكالورويس لدرجة الدراسية الخطة

الصادرةبموجبنظاممنحالدرجاتوتعديالتها1991(لسنة2وفقتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم)

تقومالخطةالدراسيةفيكليةاإلعالمعلىمايلي:،2003لسنة118العلميةوالشهاداتفيالجامعةرقم

-التخصصاتالتالية:لوريوسفيتمنحكليةاإلعالمدرجةالبكا

 قسم الصحافة.  •

 قسم العالقات العامة واإلعالن. •

 قسم اإلذاعة والتلفزيون. •

موزعة،(ساعةمعتمدة132دنىللساعاتالمعتمدةالمطلوبةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيأقسامكليةاإلعالمهو)الحداأل

 علىالنحوالتالي:

الصحافة رنامجلبتوزيع الساعات المعتمدة 

 المجموع اختياري اجباري مجموعة المساقات

121527 متطلبات الجامعة

21324 متطلبات الكلية

1581 66 القسممتطلبات 

132المجموع
 

 تشملالخطةالدراسيةلكلقسمالمتطلباتالتالية:

 معتمدة(ساعة  27أّوال: متطلبات الجامعة )

 عة معتمدة(سا 12المتطلبات اإلجبارية ) .أ

رمز 

 المساق
 اسم المساق رقم

عدد 

 الساعات

المتطلب 

 سابق

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( 15متطلبات الجامعة اإلختيارية ) .ب

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

2.Hum 103 3إلسالمفكروحضارةا 

3.Hum 104 3الفنوالسلوك 

4.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

5.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

6.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

7.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

8.Hum109 3النظماإلسالمية
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 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

9.Hum110 3 فياألردنوالفندقيةالثقافةالسياحية

10.Hum111 3تاريخالقدس

11. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

12. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

13. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

العلميةلمساقات ا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

7.Sci 107 3البحثالعلمي 

 

 ساعة معتمدة( 21ثانًيا:  متطلبات كلية اإلعالم )

 مدة(ساعة معت 21متطلبات الكلية اإلجبارية ) .أ

 اسم المساق رمز المساق
الساعات 

 المعتمدة
 متطلب سابق

JRN101 3مدخلفياالتصال-

SCI 108 3 مهاراتحاسوب-

JRN 102 3مهاراتإعالميةباللغةاإلنجليزية-

RTV201 3نظرياتإعالميةمعاصرةJRN101 

PRA 201 3مدخلفيالبحثاإلعالميJRN101 

STAT 108 3لطلبةكليةاإلعالم–لىاإلحصاءامدخل-

ARAB 216 3لطلبةكليةاإلعالم–مهاراتاللغةاإلعالمية-

 

 ساعات معتمدة( 3 الكلية االختيارية ) متطلبات .ب

 متطلب سابق الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق

PRA 211 3الرأيالعام- 

RTV101 3اإلعالماألردني- 

RTV242 3ممتعددالوسائطإعال- 

JRN 411 3تشريعاتاإلعالموأخالقياته- 

PRA311 3إعالمعربيودولي- 

JRN 271 3التصويرالصحفيالرقمي- 

 

 المنفرد - ساعة معتمدة( 81:  متطلبات القسم )اثالًث

 ساعة معتمدة(:  66متطلبات التخصص اإلجبارية ) .أ

 اسم المساق رقم المساق
الساعات 

 تمدةالمع

المتطلب 

 السابق

RTV111 3 مبادئفياالذاعةوالتلفزيون 

PRA 111 3مبادئالعالقاتالعامةواإلعالن 

RTV 121 3RTV التصويرالتلفزيونيواالضاءة  111  

RTV 122 3RTV والتسجيلالصوتيالمونتاجااللكتروني  111  

RTV 123 3RTV فناإللقاءاإلذاعيوالتلفزيوني  111  
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 اسم المساق رقم المساق
الساعات 

 تمدةالمع

المتطلب 

 السابق

RTV 131 3RTV والتحريرفياإلذاعةوالتلفزيونالكتابة  111  

RTV 211 3RTV مبادئفيالتحريراالذاعيوالتلفزيوني  111  

RTV 212 3RTV االذاعيوالتلفزيونيمدخلفياالعالن  111  

RTV 231 3 فنالمقابلةفياإلذاعةوالتلفزيون 
RTV 121-  

122 -131 

RTV 232 3 والتلفزيونيالخبراإلذاعي 
RTV 211-

121-122  

RTV 241 3RTV اإلعالناإلذاعيوالتلفزيوني  212  

RTV 242 3JRN اإلعالممتعددالوسائط  101  

RTV 321  3JRN102 إعالميةباللغةاإلنجليزيةترجمة 

RTV 322 6 تدريبميداني 

درسثمانين

ساعةفمافوق

أوآخرفصل

 صيفيللطالب

RTV 331 3 البرامجاإلذاعيةوالتلفزيونيةنتاجوإإعداد 
RTV 131-

121-122  

RTV 341 3 اإلخراجاإلذاعيوالتلفزيوني 
RTV331 

-231 

RTV 421 3RTV المؤسساتاالذاعيةوالتلفزيونيةادارة  111  

RTV422 3 بحوثتطبيقيةفياإلذاعةوالتلفزيونRTV 111  

RTV 431  RTV322 3 مشروعتخرج 

RTV 441  RTV341 3 يلمالوثائقيالف 

RTV443 3 الصحافةاالستقصائيةفياإلذاعةوالتلفزيون RTV 232 

 

 :المنفرد - ساعة( 15متطلبات التخصص االختيارية ) .ب

 المتطلب السابق المعتمدة الساعات اســـــم المســــاق رقم المساق

TOUR 232 3 مهاراتاالتصالالسياحي  

ISS 130 3 واإلعالماإلسالميالمدخلإلىالدعوة  

JRN 211 3الصحافةالعربيةوالعالمية  

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 ةاإلعالمالمتخصصلإلذاع 
RTV331

/341 

RTV 452  RTV131-121-122 3 الدرامااإلذاعيةوالتلفزيونية 

CIS 341 3 مواقعاالنترنتتصميم SCI 108 

RTV 442 RTV 3 الحمالتاإلعالمية  111-121-122-341  
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 :المنفردتخصص لل اتصميم شكل الخطة الدراسية تبًع

 اسم المساق رقم المساق
ب المتطل

 السابق
 اسم المساق رقم المساق

المتطلب 

 السابق

( ساعة21متطلبات الكلية اإلجبارية )  ساعة (66) متطلبات التخصص اإلجبارية  

JRN 101 مدخلفياالتصال---- RTV111 مبادئفياالذاعةوالتلفزيون  

SCI 108 مهاراتحاسوب

PRA 111 مبادئالعالقاتالعامةواإلعالن 
JRN102 

مهاراتإعالميةباللغة

اإلنجليزية
----

RTV201نظرياتإعالميةمعاصرةJRN101RTV 121 RTV التصويرالتلفزيونيواالضاءة  111  

PRA201مدخلفيالبحثاإلعالميJRN101RTV 122  
ســـجيلالمونتاجااللكتروني والت

الصوتي
RTV 111  

STAT108 
لطلبة–مدخلالىاإلحصاء

المكليةاإلع  
RTV 123 RTV فناإللقاءاإلذاعيوالتلفزيوني  111  

ARAB216 
–مهاراتاللغةاإلعالمية

 لطلبةكليةاإلعالم
RTV 131 RTV الكتابةلالذاعةوالتلفزيون  111  

 

RTV 211  
االذاـعي ـتـحرـير اـل بــادئـفي ـم

 والتلفزيوني
RTV 111  

RTV 212  
االذاعي فياالعالن خــل مــد

 والتلفزيوني
RTV 111  

RETV231 
عــة فــياإلذا  لــة بــ قــا مــ لــ ا فــن

والتلفزيون

RTV 121-  

122 -131 

( ساعات من التالية:3متطلبات الكلية األختيارية )   

PRA211 الرأيالعام----- RTV 232  الخبراإلذاعيوالتلفزيوني 
RTV 211-

121-122  

RTV101 اإلعالماألردني------ RTV 241 RTV ياإلعالناإلذاعيوالتلفزيون  212  

RTV242 إعالممتعددالوسائط ------ RTV 242 JRN اإلعالممتعددالوسائط  101  

JRN 411 تشريعاتاإلعالموأخالقياته------ RTV 321  
غــة ـل ـل بــا  يــة ـم ـعال إ مــة ـج ـتر

 اإلنجليزية
JRN102 

PRA311 إعالمعربيودولي------ RTV 322  تدريبميداني 

درسثمانين

ساعةفما

خرفوقأوآ

فصلصيفي

 للطالب

JRN 271 الرقميالتصويرالصحفي------ RTV 331  
ـعداد ـتاجإ البرامجاإلذاعـيةوإن

 والتلفزيونية

RTV

131-121-

122 

 

 

 



JRNصحافة:

RTV إذاعةوتلفزيون:

PRAعالقاتعامةوإعالن: 

TOURوالسفر:السياحة

ISS:الدراساتاإلسالمية

ARABاللغةالعربية:

CISنظمالمعلوماتالحاسوبية: 

 

 

 

 

 

 

 

 

RTV 341  اإلخراجاإلذاعيوالتلفزيوني 
RTV331 

-231 

RTV 421  
ســــاتاالذاعـية ســــ ادارةالمؤ

 والتلفزيونية
RTV 111  

RTV422 
عــة ـفياإلذا يــة ـبـحوثـتـطـبـيـق

 والتلفزيون
RTV 111  

RTV 431  RTV322 مشروعتخرج 

RTV 441  RTV341 الفيلمالوثائقي 

RTV443 
صـــائيةفي ســـتق صـــحافةاال ال

 اإلذاعةوالتلفزيون
RTV 232 

 ( ساعات معتمدة من التالية 15المساقات االختيارية )

TOUR232 مهاراتاالتصالالسياحي  

ISS 130 
ـلدعوةواإلعالم ـخلإلىا ـمد ال

 اإلسالمي
 

JRN 211 الصحافةالعربيةوالعالمية 

ARAB244 نحو  

RTV 251 JRN 101 الوالمجتمعاالتص 

RTV351 101 االتصالالتنموي JRN



 

385 



 اسم المساق رقم المساق
ب المتطل

 السابق
 اسم المساق رقم المساق

المتطلب 

 السابق

 

 
PRA331 االتصالاالقناعي PRA111 

PRA352 اإلعالموالتسويقالسياحي PRA111 

RTV 451  
صـــصلإلذاعة  اإلعالمالمتخ

 والتلفزيون

RTV331

/341 

RTV 452  RTV 232 الدرامااإلذاعيةوالتلفزيونية 

RTV 442 الميةالحمالتاإلع 

RTV 111-

121-122-

341 

CIS 341 تصميممواقعاالنترنت SCI 108 

 6ما عدا التدريب الميداني = ،3المساق= كل : عدد ساعات مالحظة

 

 

 قسم االذاعة والتلفزيون لطلبة رئيسي التخصص ال

 

ساعةمنالقسمالفرعي.21الطالبذويأخ,إجباري ساعة(60متطلباتالقسم)يكون،بالنسبةلخطةالبرنامجالرئيسي

 

 :(ساعة 60 ) متطلبات التخصص اإلجبارية

 اسم المساق رقم المساق
الساعات 

 المعتمدة
 المتطلب السابق

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  

RTV212 3 مبادئفيالتحريراالذاعيوالتلفزيونيRTV 111  

RTV 212 3RTV والتلفزيونيمدخلفياالعالناالذاعي  111  

RTV 231 3 فنالمقابلةفياإلذاعةوالتلفزيون 
RTV 121-  122 -

131 

RTV 232 3 الخبراإلذاعيوالتلفزيوني 
RTV 211-121-

122 

RTV 241 3RTV اإلعالناإلذاعيوالتلفزيوني  212  

RTV 242 3JRN اإلعالممتعددالوسائط  101  

RTV 321  3JRN102 باللغةاإلنجليزيةترجمةإعالمية 

RTV 322 6 تدريبميداني 

درسثمانينساعة

فمافوقأوآخرفصل

 صيفيللطالب

RTV 331 3 البرامجاإلذاعيةوالتلفزيونيةوإنتاجإعداد 
RTV 131-121-

122 

RTV 341 3 اإلخراجاإلذاعيوالتلفزيوني 
RTV331 

-231 

RTV422 3 اإلذاعةوالتلفزيونبحوثتطبيقيةفيRTV 111  

RTV 431  RTV322 3 مشروعتخرج 

RTV 441  RTV341 3 الفيلمالوثائقي 
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 الرئيسي:تخصص لل اتصميم شكل الخطة الدراسية تبًع

 

 6ما عدا التدريب الميداني = ،3المساق= كل : عدد ساعات مالحظة

 

(21) وخارجها داخل الكليةالتخصص الفرعي في قسم االذاعة والتلفزيون للطلبة من 

 ساعة 15المساقات اإلجبارية 

 متطلب سابق عدد الساعات اســـــم المســــاق رقم المساق

RTV1113ونمبادئاالذاعةوالتلفزي

RTV1213واالضاءةالتصويرالتلفزيونيRTV111 

RTV1223والتسجيلالصوتيالمونتاجااللكتروني 

RTV1313إلذاعةوالتلفزيونوالتحريرفياالكتابة 

RTV2113مبادئفيالتحريراإلذاعيوالتلفزيونيRTV 111  

 ساعات من التالية: 6المساقات االختيارية 

 متطلب سابق عدد الساعات اســـــم المســــاق المساقرقم 

RTV1233فناإللقاءاإلذاعيوالتلفزيونيRTV111 

RTV2123مدخلفياإلعالناإلذاعيوالتلفزيونيRTV111 

( ساعة21متطلبات الكلية اإلجبارية )  ساعة (60) متطلبات التخصص اإلجبارية  

السابقالمتطلب  اسم المساق رقمالمساق  بقالمتطلب السا اسم المساق رقم المساق 

JRN101 مدخلفياالتصال ---- RTV111 مبادئفياالذاعةوالتلفزيون  

SCI 108 مهاراتحاسوب 

PRA 111 
مبادئالعالقاتالعامة

واإلعالن
 

JRN102 
مهاراتإعالميةباللغة

اإلنجليزية
----

RTV201 معاصرةنظرياتإعالميةJRN101 RTV 121  RTV111 التصويرالتلفزيونيواالضاءة 

PRA 201مدخلفيالبحثاإلعالميJRN101 RTV 122  
والتسجيلالمونتاجااللكتروني

 الصوتي
RTV111 

STAT108 
لطلبة–مدخلالىاإلحصاء

 كليةاإلعالم
RTV 123  RTV111 فناإللقاءاإلذاعيوالتلفزيوني 

ARAB216 
–مهاراتاللغةاإلعالمية

 لطلبةكليةاإلعالم
RTV 131  RTV111 الكتابةلالذاعةوالتلفزيون 

( ساعات من التالية:3متطلبات الكلية األختيارية )  RTV 211  
مبادئفيالتحريراالذاعي

 والتلفزيوني
RTV111 

 المتطلبالسابق اسمالمساق رقمالمساق

RTV 212  
االعالناالذاعيمدخلفي

 والتلفزيوني
RTV111 

RTV 231  
ذاعةفنالمقابلةفياال

والتلفزيون

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 تشريعاتاإلعالموأخالقياته ------ RTV321 
ترجمةإعالميةباللغة

 اإلنجليزية
JRN102 

PRA311 إعالمعربيودولي ------ RTV322 تدريبميداني 

درسثمانين

ساعةفمافوق

آخرفصلأو

 صيفيللطالب

JRN 271 التصويرالصحفيالرقمي ------ RTV331 
مجاإلذاعيةإعدادالبرا

 والتلفزيونية

RTV131-

121-122 



RTV إذاعةوتلفزيون:

PRAعالقاتعامةوإعالن:

JRNصحافة:

RTV341 
اإلخراجاإلذاعي

 والتلفزيوني

RTV331 

-231 

RTV422 
اإلذاعةبحوثتطبيقيةفي

 والتلفزيون
RTV111 

RTV431 مشروعتخرج RTV322 

RTV441 الفيلمالوثائقي RTV341 
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RTV2323الخبراإلذاعيوالتلفزيونيRTV211 

RTV3313إعدادالبرامجاإلذاعيةوالتلفزيونيةRTV 131-

121-122  

RTV2253نظرياتإعالميةمعاصرةJRN 101  

 التفريع خارج القسم:

يسمحلطلبةقسماإلذاعةوالتلفزيونبالتفريعفياألقسامالتالية:

قسمالعالقاتالعامةواإلعالن.,الصحافةكليةاإلعالم:قسم

قسمالتاريخ.,حديثةقسماللغاتال,قسماللغةاإلنجليزية,كليةاآلداب:قسماللغةالعربية

كليةالقانون

الجميلةكليةالفنون

 



 

 

 أعضاء هيئة التدريس في قسم اإلذاعة والتلفزيون

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 mohadsalous@yu.edu.joدكتوراهأستاذمحمدهاشمانيسبكرالسلعوس

 m.mahroum@yu.edu.joماجستيرمدرس محمدخليلمحمدمحروم

 nadeem@yu.edu.joماجستيرمدرس نديمعبدالباسطعليالروابده

 adma@yu.edu.joبكالوريوسمساعدتدريس ادمايعقوبسعيدابوالشعر

 qosai.rashdan@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس قصيمحمدخلفالرشدان

 mkhateeb@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس محمداحمدابراهيمالخطيب
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 واإلعالن العامة العالقات قسم

ويهدفالقسمإلىتعريفالطلبةبطبيعةعملمعنشأةالكلية2008بدأقسمالعالقاتالعامةواإلعالنكقسممستقلالعام

والعواملالتيتؤثرعلىتطورها واألسسالعلميةلممارستها ووظائفها لطلبةبطبيعةكعمليةتعريفا،العالقاتالعامةوأهدافها

امةواإلعالنلتمكينويوجدفيالكليةمختبرللعالقاتالع.اإلعالنومجاالتهالمختلفةوأسستصميمهودورهفيالتسويقوالترويج

.الطلبةمناإلنتاجواإلخراجالصحفيواإلعالن



Relation.dept@yu.edu.jo

6940فرعي7211111200962هاتف:
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 واإلعالن العامة العالقات في البكالوريوس لدرجة الدراسية الخطة

الصادرةبموجبنظاممنحالدرجاتوتعديالتها1991(لسنة2وفقتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم)

تقومالخطةالدراسيةفيكليةاإلعالمعلىمايلي:،2003لسنة118العلميةوالشهاداتفيالجامعةرقم

-التخصصاتالتالية:اإلعالمدرجةالبكالوريوسفيتمنحكلية

 قسم الصحافة.  •

 قسم العالقات العامة واإلعالن. •

 قسم اإلذاعة والتلفزيون. •

موزعة،(ساعةمعتمدة132دنىللساعاتالمعتمدةالمطلوبةللحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيأقسامكليةاإلعالمهو)الحداأل

 علىالنحوالتالي:

الصحافة لبرنامجالساعات المعتمدة توزيع 

 المجموع اختياري اجباري مجموعة المساقات

121527متطلباتالجامعة

21324متطلباتالكلية

1581 66القسممتطلبات

132المجموع
 

 تشملالخطةالدراسيةلكلقسمالمتطلباتالتالية:

 معتمدة(ساعة  27أّوال: متطلبات الجامعة )

 ساعة معتمدة( 12ات اإلجبارية )المتطلب .أ

رمز 

 المساق
 اسم المساق رقم

عدد 

 الساعات

المتطلب 

 سابق

AL 101 3 1لغةعربية  

El 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT 100 3 علومعسكرية  

EL 99استدراكيإستدراكي.–مهاراتلغةإنجليزية  

AL 99استدراكيستدراكيا–لغةعربية  

COMP 99استدراكيإستدراكي.–مهاراتحاسوب  



ويختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:,ساعة معتمدة( 15متطلبات الجامعة اإلختيارية ) .ب

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum102 3ماءالمواطنةواالنت 

2.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

3.Hum 104 3الفنوالسلوك 

4.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

5.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

6.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

7.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

8.Hum109 3النظماإلسالمية

9.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

10.Hum111 3تاريخالقدس
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 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

11. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

12. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

13. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

العلميةلمساقات ا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3المعلوماتوالمجتمعتكنولوجيا 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

7.Sci 107 3البحثالعلمي 
 

 ساعة معتمدة( 21ثانًيا:  متطلبات كلية اإلعالم )

 ساعة معتمدة( 21جبارية )متطلبات الكلية اإل -أ

رمز ورقم 

 المساق
 اسم المساق

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 متطلب سابق االسبوعية

 عملي نظري

JRN 101 33مدخلفياالتصال

SCI 108 33حاسوبمهارات

JRN 102 33مهاراتإعالميةباللغةاإلنجليزية

RTV 201 33نظرياتإعالميةمعاصرةJRN 101 

PRA 201 33مدخلفيالبحثاإلعالميJRN 101 

STAT 108 33لطلبةكليةاإلعالم–مدخلالىاإلحصاء

ARAB 216 
لطلبةكلية–مهاراتاللغةاإلعالمية

اإلعالم
33

 

 ساعات معتمدة( 3المتطلبات االختيارية ) - ب

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز ورقم المساق
 ت االسبوعيةالساعا

 عملي نظري

PRA 211 33الرأيالعام

RTV 101 33اإلعالماألردني

RTV 242 33إعالممتعددالوسائط

JRN 411 33تشريعاتاإلعالموأخالقياته

PRA 311 33إعالمعربيودولي

RTV 201 33التصويرالصحفيالرقمي

 

 ة معتمدة(ساع 81:  متطلبات القسم )اثالًث

 ساعة معتمدة( 66التخصص اإلجبارية ) متطلبات .1

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق

JRN 111 ----3مبادئالتحريرالصحفي 

RTV 111 ----3اإلذاعةوالتلفزيونمبادئ 

PRA 111 ----3مبادئالعالقاتالعامةواإلعالن 

PRA 121  3PRA 111تطبيقاالعالننظريةو 

PRA 211  ----3الرأيالعام 
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 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق

241 RTV 3االعالناالذاعيوالتلفزيوني----

PRA222 3قراءاتالعالقاتالعامةباللغةاالنجليزيةJRN 102 

PRA231 3العالقاتالعامةوادارةاالزمات----

PRA241 (1الكتابةللعالقاتالعامة)3PRA 111 

PRA243 241مطبوعاتالعالقاتالعامةتصميمPRA 

PRA311 3اعالمعربيودولي----

PRA331 3االتصالاالقناعيPRA 111 

PRA332 3للعالقاتالعامةستراتيجيةاالدارةاإلPRA 111 

PRA341 (2الكتابةللعالقاتالعامة)3PRA241 

PRA 342  3PRA 121تصميماالعالنواخراجه 

PRA 343 ساعهبنجاح680تدريبميداني 

PRA 421  3PRA 111العالقاتالعامةالدولية 

PRA 431 3343PRAاعدادوتنفيذالحمالتاالعالنية 

PRA 432 3343PRAاعدادوتنفيذحمالتالعالقاتالعامة 

PRA 441  3PRA 201بحوثتطبيقيةفيالعالقاتالعامة 

PRA 442  ----3جمشروعالتخر 

 

 ساعات معتمدة(: 15التخصص االختيارية ) متطلبات .2

 المتطلب السابق الساعات المعتمدة اسم المساق رقم المساق

RTV1223المونتاجااللكترونيRTV111

HOTL 142 3دارةالمؤتمراتوالمناسباتا 

PRA 1513اخالقياتالعالقاتالعامة----

JRN 223 3يةالصحافةااللكترون

JRN2613مقدمةفيإخراجالمطبوعات

PRA 1523االعالموالتسويقالسياحي----

PRA 2513والبروتوكوالتالمراسم----

PRA 2523االتصالالمؤسسي----

PRA 3513الدعايةاالعالمية----

PRA 4513االعالموالعولمه----

ISS 1303االسالميالمدخلالىالدعوهواالعالم----

CIS 341 3 تصميممواقعاالنترنت SCI 108 

 

 التخصص المنفرد: لـ  اتصميم شكل الخطة الدراسية تبًع

( ساعة21متطلبات الكلية اإلجبارية ) ساعة 66متطلبات التخصص اإلجبارية    

 الساعات اسم المساق رقم المساق
المتطلب 

 السابق
 اسم المساق رقم المساق

الساعات 

 معتمدةال

المتطلب 

 السابق

JRN 101 3مدخلفياالتصال-----JRN 111 ----3مبادئالتحريرالصحفي 

SCI 108 3مهاراتحاسوب-----RTV 111 ----3مبادئاإلذاعةوالتلفزيون 

JRN 102 مهاراتإعالمية

باللغةاإلنجليزية

3-----PRA 111 مبادئالعالقاتالعامة 

واإلعالن

3----

RTV 201 نظرياتإعالمية

معاصرة

3JRN 

101 

PRA 121  3PRA 111االعالننظريةوتطبيق 

PRA 201 مدخلفيالبحث

اإلعالمي

3JRN 

101 

PRA 211  ----3الرأيالعام 

STAT 108 مدخلالى

لطلبة–اإلحصاء

كليةاإلعالم

3-----RTV241 االعالناالذاعي

والتلفزيوني

3----
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ARAB216 غــة لــ لــ هــاراتا مــ

ـية ـبة–اإلعالم لطل

كليةاإلعالم

3-----PRA222 قراءاتالعالقاتالعامة

باللغةاالنجليزية

3JRN 102 

(ساعاتمنالتالية:3متطلباتالكليةاألختيارية)  
PRA 231 العالقاتالعامةوادارة

االزمات

3-----

المتطلب الساعات اسمالمساق رقمالمساق

 السابق

PRA241 الكتابةللعالقاتالعامة

(1)

3PRA 111 

PRA 211 3الرأيالعام-----

RTV 101 3اإلعالماألردني-----PRA243 تصميممطبوعات

العالقاتالعامة

PRA241 

RTV 242 إعالممتعدد

الوسائط

3----- PRA311 3اعالمعربيودولي----

JRN 411 تشريعاتاإلعالم

وأخالقياته

3----- PRA 331  3PRA 111االتصالاالقناعي 

PRA 311 إعالمعربي

ودولي

3----- PRA332 ستراتيجيةاالدارةاإل

للعالقاتالعامة

3PRA 111 

RTV 201 التصويرالصحفي

الرقمي

3----- PRA341 الكتابةللعالقاتالعامة

(2)

3PRA241 

 

 

JRNصحافة:

RTV ةوتلفزيون:إذاع

PRAعالقاتعامةوإعالن: 

HOTLاالدارةالفندقية:

ISS:الدراساتاإلسالمية

ARABاللغةالعربية:

CISنظمالمعلوماتالحاسوبية:

PRA  342 3تصميماالعالنواخراجهPRA 121  

343PRA  ساعه680تدريبميداني

 بنجاع

PRA 421 عالقاتعامةدوليةPRA 111 

PRA 431 اعدادوتنفيذالحمالت

االعالنية

3PRA 343

PRA 432 اعدادوتنفيذحمالت

العالقاتالعامة

3PRA 343 

PRA 441 بحوثتطبيقيةفي

العالقاتالعامة

3 PRA 201 

PRA 442 3مشروعالتخرج

(ساعاتمعتمدةمنالتالية15المساقاتاالختيارية)  

 اسم المساق رقم المساق

عاالسا

ت 

المعتمد

 ة

المتطلب 

 السابق

HOTL142 المؤتمراتدارةا

والمناسبات

3 

PRA 1513اخالقياتالعالقاتالعامة----

PRA 1523االعالموالتسويقالسياحي----

PRA 2423العالقاتالعامةواالنترنت-----

PRA 2513المراسموالبروتوكوالت----

PRA 2523ؤسسياالتصالالم----

PRA 3513االعالميةالدعاية----

PRA 4513االعالموالعولمه----

JRN 223 3الصحافةااللكترونية

JRN261 مقدمةفيإخراج

المطبوعات

3

CIS34

1 

SCI10 3 تصميممواقعاالنترنت

8  

ISS 130المدخلالىالدعوه

واالعالماالسالمي

3----

 

  



 

393 



 التخصص الرئيسي: ثانًيا:

( ساعة21متطلبات الكلية اإلجبارية ) ساعة 60متطلبات التخصص اإلجبارية    

 اسم المساق رقم المساق
المتطلب 

 السابق
 اسم المساق رقم المساق

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

JRN 101 3مدخلفياالتصالJRN 111 ----3مبادئالتحريرالصحفي 

SCI 108 3حاسوبمهاراتRTV 111 ----3مبادئاإلذاعةوالتلفزيون 

JRN 102 مهاراتإعالميةباللغة

اإلنجليزية

3PRA 111 مبادئالعالقاتالعامة 

واإلعالن

3----

RTV 201 3نظرياتإعالميةمعاصرةPRA 121  3PRA 111االعالننظريةوتطبيق 

PRA 201 مدخلفيالبحث

اإلعالمي

3PRA 211  
العامأيالر

3---- 

STAT108 مدخلالىاإلحصاء–

لطلبةكليةاإلعالم

3241 RTV االعالناالذاعي

والتلفزيوني

3----

ARAB216 مهاراتاللغةاإلعالمية–

لطلبةكليةاإلعالم

3PRA222 قراءاتالعالقاتالعامة

باللغةاالنجليزية

3JRN 102 

ةساع( 3متطلبات الكلية االختيارية )  PRA231العالقاتالعامةوادارة

االزمات

3-----

 الساعات اسم المساق رقم المساق

PRA 211 3الرأيالعامPRA241 (1الكتابةللعالقاتالعامة)3PRA 111 

RTV 101 
اإلعالماألردني

3PRA243 تصميممطبوعاتالعالقات

العامة

3PRA241 

RTV 242 3الوسائطإعالممتعددPRA 331  3PRA 111االتصالاالقناعي 

JRN 411 تشريعاتاإلعالم

وأخالقياته

3PRA332 ستراتيجيةاالدارةاإل

للعالقاتالعامة

3PRA 111 

PRA 311 3إعالمعربيودوليPRA341 (2الكتابةللعالقاتالعامة)3PRA241 

RTV 201 3التصويرالصحفيالرقميPRA 342 3عالنواخراجهتصميماالPRA 121  

JRNصحافة:

RTV إذاعةوتلفزيون:

PRAعالقاتعامةوإعالن:

343PRA 
تدريبميداني

ساعه80 6

بنجاح

PRA 431 اعدادوتنفيذالحمالت

االعالنية

3343PRA

PRA 432تنفيذحمالتواعداد

عالقاتعامة

3 343PRA 

PRA 441تطبيقيةفيالعالقاتبحوث

مةالعا

3PRA 201 

PRA 442 3مشروعالتخرج 

 
 

 ( ساعة21التخصص الفرعي في قسم العالقات العامة واالعالن للطلبة من خارج كلية االعالم )

 ساعة 15المساقات االجبارية  

 رقم المساق اسم المساق الساعات متطلب سابق

 PRA 111 واالعالنمبادئالعالقاتالعامة 3 

PRA 111 3 ننظريةوتطبيقاالعال PRA 121 

PRA 111 3 (1الكتابةللعالقاتالعامة) PRA 241 

PRA 241 3 تصميممطبوعاتالعالقاتالعامة PRA 243

PRA 111 3 االتصالاالقناعي PRA 331

 ساعات من التالية 6المساقات االختيارية 

PRA 111 العالقاتالعامةاخالقيات 3 PRA 151 

مةوادارةاالزماتالعالقاتالعا 3  PRA 231

االعالموالعولمة 3  PRA 451

PRA 111 العالقاتالعامةالدولية 3 PRA 421

 التفريع خارج القسم:

:النبالتفريعفياالقسامالتاليةيسمحلطلبةالعالقاتالعامةواالع

قسماالذاعةوالتلفزيون،:قسمالصحافةالصحافةواالعالمكلية

فسمالعلومالسياسية،قسماللغاتالحديثة،قسماللغةاالنجليزية،:قسماللغةالعربيةدابكليةاآل

 قسمالتسويق،كليةاالقتصاد:قسماالدارةالعامه
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 ( ساعة21كلية االعالم ) داخل  للطلبةالتخصص الفرعي في قسم العالقات العامة واالعالن 

ساعة 15المساقات االجبارية    

ساعاتال متطلب سابق  رقم المساق اسم المساق 

 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 للعالقاتالعامةستراتيجيةاإلدارةاإل  PRA 332 

ساعات من التالية 6مساقات االختيارية ال  

 رقم المساق اسم المساق عدد الساعات متطلب سابق

PRA 111 3 مراسموبورتوكوالت PRA 251

 PRA 231 العالقاتالعامةوادارةاالزمات 3 

االعالموالعولمة 3   PRA 451

PRA 111 3 العالقاتالعامةالدولية PRA 421 

قسم:التفريع خارج ال  

يسمحلطلبةالعالقاتالعامةواالعالنبالتفريعفياالقسامالتالية:  

قسماالذاعةوالتلفزيون،عالم:قسمالصحافةكليةالصحافةواإل  

سمالعلومالسياسيةق،قسماللغاتالحديثة،قسماللغةاالنجليزية،داب:قسماللغةالعربيةكليةاآل  

قسمالتسويق،ةالعاماالدارة:قسمكليةاالقتصاد  

 





 

 أعضاء هيئة التدريس في قسم العالقات العامة واالعالن

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 tmansour@yu.edu.joدكتوراهأستاذتحسينمنصوررشيدمنصور

 amjed.alkadi@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد امجدبدرمنصورالقاضي

 khalaf.alhammad@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد الحلباالحمادخلفالفي

 gh_shatanawi@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد غالبعليمحمدشطناوي

 farhan.olaimat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد فرحانراشدامفيلحالعليمات

 yousef.n@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد ابوعيديوسفسامينمر

 doaa.adnan@yu.edu.joماجستيرمدرس دعاءعدنانمحمودالشكري

 nawzat@yu.edu.joماجستيرمدرس نوزاتصالحمصطفىابوالعسل

 emad.atoom@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس عمادياسريوسفالعتوم

 



 

395 



والفنادق السياحة كلية  

الفنادقفيجامعةالير ضمنتوجهاتالجامعةلتوفير2011/2012موكفيالعامالدراسيتأسستكليةالسياحةوإدارة

االقتصاديةواالجتماعية التنمية فيدفععجلة تساهم فيالنهوضبجودة،المحليةكوادربشريةمؤهلةومتخصصة وللمساهمة

ستراتيجيةالتحقيقأهدافاإلوسعًي،وفيركوادربشريةمؤهلةومدربةفيقطاعالسياحةالخدماتالسياحيةمحلياوإقليميامنخاللت

 .الوطنيةللسياحةالتيتهدفلتعزيزانجازاتالقطاعالسياحيالمحليوتنافسيته

قسمالسياحةكمايمنح،ويمنحاندرجةالبكالوريوس،وقسماإلدارةالفندقية،وتضمالكليةقسمينأكاديميينهماقسمالسياحة

وكانلهمساهمةكبيرةفي1999وقدبدأالعملبهعام،وحيدعلىمستوىالجامعاتاألردنيةويعتبرالبرنامجال،درجةالماجستير

توفيركوادرمؤهلةأثبتتكفاءتهافيالعملفيالعديدمنالمؤسساتاألكاديميةوالفعالياتالسياحيةداخلاألردنوخارجه.ويمنح

والذييهدفإلىتخريج2006/2007بدأالعملبهفيالعامالجامعيأيضادرجةالبكالوريوسفياإلرشادالسياحيالذيالقسم

مرشدينسياحيينمنالشبابالطموحالمؤهلعلمياوعمليا.وبدأقبولالطلبةفيبرنامجبكالوريوساإلدارةالفندقيةفيالعامالدراسي

اوإقليميااستجابةللطلبالمتزايدعلىالخدماتاألفقيوالعموديفيالفنادقومؤسساتالضيافةمحليلتعزيزالتوسع2011/2012

التعزيزالصورةالذهنيةلألردنكمقصدسياحيوالتوجهاتالسياحيةوالحاجةالماسةلكوادربشريةمؤهلةفيمختلفالمجاالتسعًي

 .دولالمجاورةالسياحيةوالنموالمتسارعللقطاعالسياحيفيال

والمهاراتالعمليةالتييحتاجهاالعامللضمان،والمساقاتالنظرية،لىاللغاتاألجنبيةزالخطةالدراسيةبتركيزهاعوتتمّي

.مستوىمنافسمنالخدماتالمقدمةللضيوفالمحليينوالدوليين



http://tourism.yu.edu.jo/ 

Tourism.dept@yu.edu.jo

2863فرعي0096227211111هاتف



 

 األقسام األكاديمية

قسمالسياحةوالسفر •

 الفندقيةدارةاإلقسم •

http://tourism.yu.edu.jo/
mailto:Tourism.dept@yu.edu.jo
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 والسفر السياحة قسم

المملكةعلىمستوىالدراساتالعليافيالسياحةيشملقسمالسياحةبرنامجماجستيرالسياحةالذييعتبرالبرنامجالوحيدفي

وكانلهمساهمةكبيرةفيتوفيركوادرمؤهلةأثبتتكفاءتهافيالعملفيالعديدمنالمؤسسات1999أالعملبهعاموالذيبد

حيةالذيبدأالعملبهعامدارةالسيااألكاديميةوالفعالياتالسياحيةفيالمملكةوخارجها.كمايشملالقسمبرنامجبكالوريوساإل

 . ااوعملًيومرشدينسياحيينمنالشبابالطموحالمؤهلعلمًيبهدفتخريجكوادر2011/2012



Tourism.dept@yu.edu.jo

3038فرعي0096227211111هاتف

 

mailto:Tourism.dept@yu.edu.jo
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 السياحية دارةاإل في البكالوريوس لبرنامج الدراسية ةالخط

 ة بعد إتمام  المتطلبات اآلتية:دارة السياحيإلمنح درجة البكالوريوس في  اـُت

وتعديالتهاالصادرة2008(لسنة6الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم) :أواًل

م.1976(لعام76جامعةاليرموكرقم)بموجبنظاممنحالدرجاتالعلميةوالشهاداتفي

 موزَّعةعلىالنحوالتالي:،ساعةمعتمدة132دراسة :اثانًي

    ( ساعة معتمدة كما يلي: 27متطلبات الجامعة المنصوص عليها في التعليمات المذكورة ) .1

 ساعة معتمدة( 12المتطلبات اإلجبارية ) -أ

رمز 

 المساق
 اسم المساق رقم

عدد 

 الساعات

المتطلب 

 سابق

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  



 سانيةوالعلميةالتالية:ويختارهاالطالبمنالمساقاتاإلن،ساعة معتمدة( 15متطلبات الجامعة اإلختيارية ) -ب

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3وحضارةاإلسالمفكر 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3يةإسهاماألردنفيالحضارةاإلنسان 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3النظماإلسالمية

10.Hum111 3تاريخالقدس

11. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

12. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

13. Hum114 3ميةالرشيدةوالنزاهةالحاك

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

7.Sci 107 3البحثالعلمي 
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 ساعة ممثلة في المساقات التالية:  21متطلبات الكلية ويخصص لها  :ثالًثا

 رمز ورقم

 المساق
 سم المساقا

 الساعات المعتمدة
 المتطلب السابق

 عملي نظري الفعلية

TOUR 11130 3مبادئفياإلدارةالسياحية 

TOUR 131330يافةمناهجبحثللسياحةوالض

TOUR 140330السياحةفياالردن

HOTL 111330صناعةالضيافةمبادئاإلدارةفي

HOTL 114330 مراسالتسياحيةوفندقية

HOTL 142330المؤتمراتوالمناسباتإدارة

SCI 108330مهاراتحاسوب

 



 ترتيب التالي:ساعة معتمدة وفق ال 84متطلبات القسم ويخصص لها  .2

 ساعة معتمدة موزعة كما يلي: 84دارة السياحية ويخصص له إلالتخصص المنفرد في ا:أواًل

 ساعة معتمدة ممثلة في المساقات التالية: 75متطلبات إجبارية ويخصص لها  .1

 رمز ورقم

 المساق
 سم المساقا

 الساعات المعتمدة
 لسابقا المتطلب

 عملي نظري الفعلية

TOUR 142330ثاراألردنعبرالعصورآ

TOUR 21230 3اإلرشادالسياحي

TOUR 222306شركاتالسياحةوالسفرأعمالTOUR 111

TOUR 232330مهاراتاإلتصالالسياحي

TOUR 233(1لغةإنجليزيةللسياحةوالسفر)30 3

TOUR 234(2لغةانجليزيةللسياحةوالسفر)06 3TOUR 233

TOUR 314 6 30 السياحةاإللكترونية 

TOUR 32130 3إدارةالمقاصدالسياحية

HOTL 321330الضيافةالدوليةنظمالمعلوماتفيمؤسسات

TOUR 322330التسويقالسياحيوالفندقي

TOUR 335306نظمالمعلوماتالسياحية

TOUR 336330إحصاءسياحيوفندقي

TOUR 345330الجغرافياالسياحية

TOUR 346330وأخالقياتسياحيةتشريعات

TOUR 34712024التدريبالعملي

TOUR 415330إدارةالمطاراتوشركاتالطيران

TOUR 426330القيادةوالريادةفيالسياحة

TOUR 427330إقتصادياتالسياحة

TOUR 428330فيالسياحةوالسفرستراتيجيةاإلاإلدارة

HOTL 441330ادارةالمواردالبشريةفيالسياحةوالضيافة

TOUR 44830 3السياحةالمستدامة

TOUR 449306مشروعتخرج
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 ساعات معتمدة من المجموعة التالية: 9متطلبات اختيارية ويخصص لها 

 رمز ورقم

 المساق
 سم المساقا

 المتطلب ساعات المعتمدةال

 عملي نظري الفعلية السابق

TOUR 250 330السياحةالبديلة

TOUR 252330السياحةواالعالم

TOUR 337330سلوكالمستهلكفيالسياحة

TOUR 338 330اإلتيكيتفيالسياحةوالسفر

TOUR 339 330االتصاالتالتسويقيةفيالسياحة

TOUR 344330السياحةوالمجتمعالمحلي

TOUR 424 330إدارةوتفسيرالمواقعالسياحية

HOTL 442330القراراتالماليةفيالسياحةوالضيافة

TOUR 447330موضوعاتمختارةفيالسياحةوالسفر

 

 ة موزعة كما يلي:ساعة معتمد 63التخصص الرئيسي في االدارة السياحية ويخصص له : اثانًي

 ساعة معتمدة ممثلة في المساقات التالية: 48متطلبات إجبارية ويخصص لها  .1

 رمز ورقم

 المساق
 سم المساقا

 الساعات المعتمدة
 المتطلب السابق

 عملي نظري الفعلية

TOUR 142330آثاراألردنعبرالعصور

TOUR 21230 3اإلرشادالسياحي

TOUR 222306ركاتالسياحةوالسفرشأعمالTOUR 111

233TOUR (1لغةإنجليزيةللسياحةوالسفر)30 3

TOUR 234(2لغةانجليزيةللسياحةوالسفر)06 3TOUR 233

TOUR 32130 3إدارةالمقاصدالسياحية

HOTL 321330نظمالمعلوماتفيمؤسساتالضيافةالدولية

TOUR 322330السياحيوالفندقيالتسويق

TOUR 335306المعلوماتالسياحيةنظم

TOUR 336330إحصاءسياحيوفندقي

TOUR 34712024التدريبالعملي

TOUR 44830 3السياحةالمستدامة

TOUR 449306مشروعتخرج


 من المساقات التالية: ساعات معتمدة يختارها الطالب 15متطلبات اختيارية ويخصص لها  .2

 رمز ورقم

 المساق
 سم المساقا

 الساعات المعتمدة
 المتطلب السابق

 عملي نظري الفعلية

TOUR 250 330السياحةالبديلة

TOUR 252330السياحةواالعالم

TOUR 314 6 30 السياحةاإللكترونية 

TOUR 337330المستهلكفيالسياحةسلوك

TOUR 338 330اإلتيكيتفيالسياحةوالسفر

TOUR 339 330االتصاالتالتسويقيةفيالسياحة

TOUR 344330السياحةوالمجتمعالمحلي

TOUR 415330إدارةالمطاراتوشركاتالطيران

TOUR 456330موضوعاتمختارةفيالسياحةوالسفر
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ساعة معتمدة في كل من  21ويخصص له  من خارج كلية السياحة والفنادق لسياحيةدارة االتخصص الفرعي لطلبة اإل .3

 :ات التاليةتخصصمن الالتخصصات التالية حسب الخطة الدراسية لكل 

،اللغاتالساميةوالشرقية،علماالجتماعوالخدمةاإلجتماعية،العلومالسياسية،اللغاتالحديثة،كليةاآلداب)اللغةاالنجليزية

االدارية،الترجمة(،جغرافياال والعلوم االقتصاد الرياضية،جميعتخصصاتكلية التربية جميع،جميعتخصصاتكلية

)نظمالمعلوماتكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلومالحاسوب،جميعتخصصاتكليةالفنونالجميلة،تخصصاتكليةالقانون

جميعتخصصاتكليةالسياحة،جميعتخصصاتكليةاالعالم،لوجياجميعتخصصاتكليةاآلثارواألنثروبو،اإلدارية(

.والفنادق





 من المساقات التالية: 21دارة السياحية من داخل كلية السياحة والفنادق ويخصص له التخصص الفرعي في اإل: اثالًث

 ساعة معتمدة ممثلة في المساقات التالية: 15إجبارية ويخصص لها متطلبات  .1

 رمز ورقم

 اقالمس
 سم المساقا

 الساعات المعتمدة
 المتطلب السابق

 عملي نظري الفعلية

TOUR 222306شركاتالسياحةوالسفرأعمال

TOUR 32130 3إدارةالمقاصدالسياحية

TOUR 335306المعلوماتالسياحيةنظم

TOUR 415330إدارةالمطاراتوشركاتالطيران

TOUR 44830 3المستدامةالسياحة

 

 ساعة معتمدة يختارها الطالب من المساقات التالية: 6متطلبات إختيارية ويخصص لها  .2

 رمز ورقم

 المساق
 سم المساقا

 الساعات المعتمدة
 المتطلب السابق

 عملي نظري الفعلية

TOUR 212330االرشادالسياحي

TOUR 250 330البديلةالسياحة

TOUR 252 330سياحةواالعالمال

TOUR 314306السياحةاالكترونية

TOUR 345330الجغرافياالسياحية

 

ساعة معتمدة موزعة كما يلي  21السياحة والفنادق ويخصص له التخصص الفرعي في االدارة السياحية من خارج كلية : ارابًع

 لطلبة التخصصات التالية:

،اللغاتالساميةوالشرقية،علماالجتماعوالخدمةاإلجتماعية،العلومالسياسية،اللغاتالحديثة،زيةكليةاآلداب)اللغةاالنجلي

جميعتخصصاتكليةاالقتصادوالعلوم،علوماألرضوالبيئة(،صاءاإلح،كليةالعلوم)الفيزياءالطبية،الترجمة(،الجغرافيا

جميعتخصصات،جميعتخصصاتكليةالتربيةالرياضية،ندسةالعمارة(كليةالحجاويللهندسةالتكنولوجية)ه،االدارية

جميع،الحاسوبجميعتخصصاتكليةتكنولوجياالمعلوماتوعلوم،جميعتخصصاتكليةالفنونالجميلة،كليةالقانون

جميعتخصصاتكليةالطب.،جميعتخصصاتكليةاالعالم،تخصصاتكليةاآلثارواألنثروبولوجيا
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 ساعة معتمدة ممثلة في المساقات التالية: 15لبات إجبارية ويخصص لها متط .1

 رمز ورقم

 المساق
 سم المساقا

 الساعات المعتمدة
 المتطلب السابق

 عملي نظري الفعلية

TOUR 111 30 3مبادئفياإلدارةالسياحية

TOUR 212330االرشادالسياحي

TOUR 222306فرشركاتالسياحةوالسأعمال

TOUR 321330إدارةالمقاصدالسياحية

TOUR 322330التسويقالسياحيوالفندقي

 

 يختارها الطالب من المساقات التالية:ساعة معتمدة  6متطلبات إختيارية ويخصص لها  .2

 رمز ورقم

 المساق
 سم المساقا

 الساعات المعتمدة
 المتطلب السابق

 عملي نظري الفعلية

TOUR 140330السياحةفياالردن

TOUR 232330مهاراتاالتصالالسياحي

TOUR 252330السياحةواالعالم

TOUR 314306االكترونيةالسياحة

TOUR 335306نظمالمعلوماتالسياحية

TOUR 448330السياحةالمستدامة

 

 

 

 

 حة والسفرالسيا قسم في أعضاء الهيئة التدريسية

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 areejo@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك اريجشبيبشامخالعودات

 akram_r@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك اكرمعاطفعبدالرحيمرواشده

 bashar.maaiah@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك بشارشكريفرحانمعايعه

 sharahsheh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك سالمهطالقحراحشهسالم

 saed@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك سعداحمدبريثعالسعد

 abdelkader@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عبدالقادرعبدالرحمنمحمدعبابنه

 fdarabseh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك فخريهماجدقاسمدرابسة

 sawsan.k@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعدسوسنحيدرعبداهللخريس

 mb.badarneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد محمدبدرهاللالبدارنه
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 الفندقية دارةاإل قسم

وديفيلتعزيزالتوسعاألفقيوالعم2011/2012قبولالطلبةفيبرنامجبكالوريوسإدارةالفنادقفيالعامالدراسيأبد

الخدماتالسياحيةوالحاجةالماسةلكوادربشريةمؤهلةفيااستجابةللطلبالمتزايدعلىاوإقليمًيالفنادقومؤسساتالضيافةمحلًي

التعزيزالصورةالذهنيةلألردنكمقصدسياحيوالتوجهاتالسياحيةوالنموالمتسارعللقطاعالسياحيفيمختلفالمجاالتسعًي

المهاراتالعمليةالتييحتاجهاالعاملزالخطةالدراسيةبتركيزهاعلىاللغاتاألجنبيةوالمساقاتالنظريةووتتمّيورة.الدولالمجا

لضمانمستوىمنافسمنالخدماتالمقدمةللضيوفالمحليينوالدوليين.



hotel.dept@yu.edu.jo

3076فرعي0096227211111هاتف

 

mailto:Tourism.dept@yu.edu.jo
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 الفندقية اإلدارة في البكالوريوس لبرنامج الدراسية الخطَّة

 بعد إتمام المتطلبات اآلتية: الفندقية دارةإلُتمنح درجة البكالوريوس في  ا

الصادرةوتعديالتها2008(لسنة6الشروطالمنصوصعليهافيتعليماتمنحدرجةالبكالوريوسفيجامعةاليرموكرقم) :أواًل

م.1976(لعام76اليرموكرقم)بموجبنظاممنحالدرجاتالعلميةوالشهاداتفيجامعة

موزَّعةعلىالنحوالتالي:،ساعةمعتمدة132دراسة :اثانًي

    ( ساعة معتمدة كما يلي: 27متطلبات الجامعة المنصوص عليها في التعليمات المذكورة ) .1

 عتمدة(ساعة م 12المتطلبات اإلجبارية ) -أ

رمز 

 المساق

 رقم

المس

 اق

 اسم المساق
عدد 

 الساعات

المتطلب 

 سابق

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( 15متطلبات الجامعة اإلختيارية ) -ب

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3وحضارةاإلسالمفكر 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3ميةالنظماإلسال

10.Hum111 3تاريخالقدس

11. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

12. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

13. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

لمساقات العلميةا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

7.Sci 107 3البحثالعلمي 
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 ساعة ممثلة في المساقات التالية:  21متطلبات الكلية ويخصص لها  :ثالًثا

 رمز ورقم

 المساق
 إسم المساق

المتطلب  اعات المعتمدةالس

 عملي نظري الفعلية السابق

TOUR 11130 3مبادئفياإلدارةالسياحية 

TOUR 131330مناهجبحثللسياحةوالضيافة

TOUR 140330ردنالسياحةفياأل

HOTL 111330صناعةالضيافةمبادئاإلدارةفي

HOTL 114330 مراسالتسياحيةوفندقية

HOTL 142330إدارةالمؤتمراتوالمناسبات

SCI 108330مهاراتحاسوب

 

 ساعة معتمدة ( 84ثالثا: متطلَّبات القسم )

موزَّعة على النحو التالي: ،( ساعة معتمدة75متطلَّب تخصُّص إجبارٍي ) -أ

رمز ورقم 

 المساق
 سم المساقا

الساعات 

 المعتمدة
مجموع 

الساعات 

 ةالمعتمد

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 عملي نظري     

Hotl 112 (1لغةأجنيةمتخصصةللضيافة) 3 0 3  
تعديلطفيففي

 وصفالمساق

Hotl 121 3 0 3 إدارةقسمالغرف Hotl111 
تعديلفياسمالمساق

 والوصف

Hotl 211 (1تدريبميدانيفيإدارةالضيافة) 6 12 0  
تعديلفيوصف

 المساقطبيعة

Hotl 212 (2لغةأجنبيةمتخصصةللضيافة) 3 0 3  
تعديلفيوصف

 المساق

Hotl 213 
اإلتيكيتوالبروتوكولفيصناعة

 الضيافة
 مساقجديد  3 0 3

Hotl 214 
مهاراتالبيعوخدمةالعمالءفيصناعة

 الضيافة
3 0 3 Hotl212 مساقجديد 

Hotl 221 3 6 0 الغرفتطبيقاتإدارةقسم Hotl121 مساقجديد 

Hotl 231 3 0 3 صحةاألغذيةوسالمتها  
تعديلفيمساققديم/

 وصفالمساق

Hotl 232 (1إنتاجاألغذيةوالمشروبات) 3 6 0 Hotl111 وصفجديد 

Hotl 311 (2تدريبميدانيفيإدارةالضيافة) 6 12 0  
تعديلفيوصف

 وطبيعةالمساق

Hotl 321 
مؤسساتالضيافةالمعلوماتفينظم

 الدولية
3 0 3 Hotl111 

تعديلفيوصف

 المساق

Tour322 قديم  3 0 3 التسويقالسياحيوالفندقي 

Hotl 332 (2إنتاجاألغذيةوالمشروبات) 3 6 0 Hotl232 
تعديلفيوصف

 المساق

Hotl 334 3 6 0 خدمةاألغذيةوالمشروبات Hotl232 
تعديلفيوصف

 المساق

Tour336 قديم  3 0 3 حصاءسياحيوفندقيا 

Hotl 435 
إدارةالموادوالرقابةعلىالتكاليففي

 الضيافة
3 0 3 Hotl111 

دمجمادتينفياسم

 ووصفمساقجديد

Hotl 441 
ادارةالمواردالبشريةفيصناعة

 السياحةوالضيافة
3 0 3 Hotl111 

تعديلفيوصف

 المساق

Hotl 442 
ماليةفيالسياحةصناعةالقراراتال

 والضيافة
3 0 3 Hotl111 

قديم/تعديلفي

الوصف+نقلمن

 اختياريالىاجباري

Hotl 443 3 0 3 فيصناعةالضيافةستراتيجيةاالدارةاإل Hotl111 جديدمساق 
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رمز ورقم 

 المساق
 سم المساقا

الساعات 

 المعتمدة
مجموع 

الساعات 

 ةالمعتمد

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 عملي نظري     

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 *موافقالقسم 3 6 0 مشروعتخرج 
تعديلفيقديم/

 وصفالمساق

(ساعةمعتمدةعلىاألقلبنجاح.90*بموافقةالقسمعلىأنيتمالطالب)

 

 ( ساعات معتمدة يختارها الطالب من بين المساقات التالية:9)اختياري تخصصمتطلبات  -ب



 

 

 

 

 في قسم اإلدارة الفندقية أعضاء الهيئة التدريسية

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 kmagablih@yu.edu.joدكتوراهأستاذخالدمصطفىعليمقابله

 ahmad.makhdmeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك احمدعبدالمنعماكريمالمخادمه

 o.ananzeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك عمرعبداهللاحمدالعنانزه

 hakamss@yu.edu.joدكتوراهمساعدأستاذ حكمسالمعوادشطناوي

 furat.m@yu.edu.joماجستيرمدرس فراتمعنشوكتالمحيسن

  

رمز ورقم 

 المساق
 سم المساقا

الساعات 

 المعتمدة
مجموع 

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق
 مالحظات

 عملي نظري

Hotl 151 3 0 3 فيصناعةالضيافةمهاراتمالية Hotl 111 مساقجديد 

Hotl 252 
يافةتشريعاتمؤسساتالض

 ةخالقياتالمهنأو
3 0 3 Hotl 111 مساقجديد 

Hotl 446 
إدارةالمشاريعالصغيرةوالمتوسطة

 فيالسياحةوالضيافة
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

طالبفياألعوامالدراسيةالماضية.700دقبلتالكليةأكثرمن.وق2013/2014تأسستكليةالطبفيالعامالدراسي

 .الطبيةاألساسيةوقسمالعلومالسريريةتحتويكليةالطبعلىقسمينهماقسمالعلوم

ىالعاليمتميزةبالمستو،اوعالمًياوإقليمًيانتطلعفيكليةالطبأنتكونكليتناإحدىالكلياتالرائدةفيمجالالطبمحلًيالرؤية:

. فيمجاليالتعليموالبحثالعلمي

يساهمفيتطويرالعلومالطبيةوفيخدمةالمجتمعالمحليواإلقليميوالعالميويأتيامتميًزاتسعىكليةالطبلتكونصرًحلرسالة:ا

اطفيكافةالقطاعاتقادرينعلىاالنخر،ذلكمنخاللتخريجأطباءمؤهلينعلىدرجةعاليةمنالكفاءةالعلميةوالعملية

 . الصحيةوالبحثيةوالعلمية

تهدفكليةالطبإلى:ألهداف:ا

.تخريجأطباءأكّفاءمسلحينبالمعرفةالعلميةوالعملية .1

.مواكبةأحدثالتطوراتفيمجالالتعليموالبحثالعلمي .2

.التشجيععلىالبحثالعلميوتطويرهلدىالطالبوأعضاءهيئةالتدريس .3

.معالمحليخدمةالمجت .4

.تلفةالتعاونوالتكافلمعمؤسساتالقطاعالصحيالمخ .5

.اوإقليمًيااإلسهامفيرفعمستوىالتعليمالطبيمحلًي .6

ترسيخمبادئالمسؤوليةالمهنيةلتقديمالرعايةالطبيةاآلمنةبأفضلالممارساتوفيإطارأخالقياتالمهنة. .7

 

http://medicine.yu.edu.jo/

medicine.fac@yu.edu.jo 

3037فرعي0096227211111هاتف



 

 األقسام األكاديمية

العلومالطبيةاألساسيةقسم •

 العلومالسريريةقسم •

mailto:medicine.fac@yu.edu.jo
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 الطب في البكالوريوس لبرنامج الدراسية الخطَّة

-اعةمعتمدةبنجاحموزعةعلىالنحوالتالي:(س257إتمامدراسة)تمنحدرجةالبكالوريوسفيالطببعد

 المتطلبات
عدد الساعات 

 المعتمدة اإلجبارية

 عدد الساعات 

 المعتمدة االختيارية
 المجموع

121527متطلباتالجامعة

39039متطلباتالكلية

1883191متطلباتالتخصص

23918257المجموعالكلي

 

 كما يلي:  ،ساعة معتمدة( 27متطلبات الجامعة ): أواًل

 ساعة معتمدة( 12المتطلبات اإلجبارية ) -أ

رمز 

 المساق

 رقم

 المساق
 اسم المساق

عدد 

 الساعات

المتطلب 

 سابق

AL 101 3 1لغةعربية  

El 101 3 مهاراتلغةإنجليزية  

PS 102 3 التربيةالوطنية  

MILT* 100 3 علومعسكرية  

EL 99استدراكيتدراكي.إس–مهاراتلغةإنجليزية  

AL 99استدراكياستدراكي–لغةعربية  

COMP 99استدراكيإستدراكي.–مهاراتحاسوب  

علومMILT 100أمساًقابدياًللمساق376ردنالحديثتخنيدرسوامساق"تاريخاألأردنيينللطلبةغيراأليجوز*

بمعدالتالطالب.عسكريةوفيهذهالحالةتدخلعالمةهذاالمساقفيحسا



 ويختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:،ساعة معتمدة( 15متطلبات الجامعة اإلختيارية ) -ب

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

6.Hum 106 3مقدمةفيدراسةالثقافاتاإلنسانية 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنياحيةوالفندقيةالثقافةالس

11. Hum111 3تاريخالقدس

12. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

13. Hum113 3الفكرالتربوياإلسالمي

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

العلميةلمساقات ا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 

2.Sci 102 3لمجتمعتكنولوجياالمعلوماتوا 



 

408 



 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعاإل 

7.Sci 107 3البحثالعلمي 

 

 التالي:موزَّعة على النحو  ،( ساعة معتمدة وجميعها إجبارية39: متطلَّبات الكلية: )اثانًي

 -وهي: ،( ساعة معتمدة12متطلبات من كلية العلوم ) .أ

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز ورقم المساق

Bio 111 3علومحياتيةعامةلطلبةالكلياتالطبية

Phys 108 3لطلبةالكلياتالطبيةفيزياءعامة

Chem 103 3كيمياءعامةلطلبةالكلياتالطبية

Chem 2153ضويةكيمياءع

12المجموع
 

 

 -وهي: ،( ساعات معتمدة3متطلبات من كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب ) .ب

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز ورقم المساق

CS 110 3مختارةالبرمجةبلغة

3المجموع 
 

 

 :ساعة معتمدة موزعة على النحو التالي (24ج. متطلبات من كلية الطب )       

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز ورقم المساق

Med 216 3مقدمةفيالصحةالعامة

Med 214 2طرقبحثعلميوإحصاءحيوي

Med 3101أخالقياتوآدابالمهنةالطبية

Med 312 3علمالنفسالسريري

Med 1133كيمياءحيويةعامة

Med 2103وراثةجزيئية

Med 4309لسريريةواالتصاالتالمهاراتا

24المجموع
 

 : متطلَّبات التخصص موزَّعة على النحو التالي:اثالًث

 ( ساعة معتمدة:188المتطلبات اإلجبارية ) .أ

 موزَّعة على النحو التالي: ،( ساعة معتمدة22مساقات عامة ) -1

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز ورقم المساق

Med 110 3تشريحعام

Med 1113بيولوجياخلويةوأنسجة

Med 112 3فسيولوجياعام

Med 2113علماألمراضالعام

Med 2153علمالمناعة

Med 2123علماألدويةالعام

Med 2133عامةأحياءدقيقة

Med 3111اإلدارةالصحية

22المجموع
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 تالي:موزَّعة على النحو ال ،( ساعة معتمدة52مساقات أجهزة الجسم ) -2

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز ورقم المساق

Med 2206الجهازالتنفسي

Med 2216الجهازالدوري

Med 2226الجهازالدمويواللمفاوي

Med 3206الجهازالهضمي

Med 3216جهازالغددالصماء

Med 323(1الجهازالعصبي)4

Med 322 6الجهازالحركيوالجلدي

Med 324(2الجهازالعصبي)4

Med 3258الجهازالبوليوالتناسلي

52المجموع
 

 

 موزَّعة على النحو التالي: ،( ساعة معتمدة114مساقات العلوم السريرية ) -3

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز ورقم المساق

Med 431 (1الجراحةالعامة)9

Med 432 (1الطبالباطني)9

Med 433 9(1باألطفال)ط

Med 410 (1طبالمجتمع)9

Med 530 (1النسائيةوالتوليد)9

Med 531 4.5(1األولية)طباألسرةوالرعايةالصحية

Med 532(1األمراضالنفسية)4.5

Med 533(1أمراضاألذنواألنفوالحنجرة)2.25

Med 534(1جراحةالعظام)2.25

Med 5362.25بعلوماألعصا

Med 535(1التخدير)2.25

Med 537(1أمراضالعيون)2.25

Med 538(1األمراضالجلدية)2.25

Med 539(1األشعةالتشخيصية)2.25

Med 540(1الطبالشرعيوالسموم)2.25

Med 630 (2الجراحةالعامة)9

Med 631(2الطبالباطني)9

Med 632(2أمراضاألطفال)9

Med 633(2النسائيةوالتوليد)9

Med 6416مشروعتخرج

114المجموع

 
 

 يختارها الطالب من المجموعة التالية: ،ساعات معتمدة( 3المتطلبات االختيارية ) .ب

رمز ورقم 

 المساق
 سم المساقا

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

Med 635 3(3)الجراحةالعامة

Med 636 3(2)معطبالمجت

Med 637 3المهنيالطب

Med 638 3(3)الطبالباطني

Med 639 3(3)أمراضاألطفال

Med 640 3الطبالوبائي

Med 642 3(3)النسائيةوالتوليد

Med 643 (2طباألسرةوالرعايةالصحيةاألولية)3
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رمز ورقم 

 المساق
 سم المساقا

الساعات 

 المعتمدة

المتطلب 

 السابق

Med 644 (2األمراضالنفسية)3

Med 645 3(2األذنوالحنجرة)أمراضاألنفو

Med 646(2جراحةالعظام)3

Med 6473الطوارئطب

Med 648(2التخدير)3

Med 649(2أمراضالعيون)3

Med 650(2األمراضالجلدية)3

Med 651 (2األشعةالتشخيصية)3

Med 652 (2الطبالشرعيوالسموم)3

Med 653 3يةجراحةالمسالكالبول

Med 6543علماألمراضوالمختبرات



 

قسم العلوم الطبية السريريةأعضاء هيئة التدرريس في   

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 zain.a@yu.edu.joدكتوراهأستاذزينالعابدينعبدالعزيزعبداهللعبداهلل

 wshihadeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ وساماحمديوسفشحاده

 Hakam.k@yu.edu.joدكتوراهمشاركأستاذ حكمحسنمفلحالخطيب

 ali.rawabdeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك علياحمدعوادالروابده

 mszoubi@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك مظهرسليمسعودالزعبي

 moawia.m@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك معاويةمحمدحسينخطاطبة

 waleed.momani@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك وليدمحمودحسينالمومني

 ahmad.helaly@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد احمدمحمدنبيلزكيهاللي

 ayman.alzubi@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد ايمنمحمدعبداهللالزعبي

 gamal.abdelhady@yu.edu.joهدكتوراأستاذمساعد جمالطهالسيدعبدالهادي

 doaa.ghorab@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد دعاءشمسالديناحمدغراب

 rami.omari@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد راميموسىفرحانالعمري

 ramada@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد رماداراتبعبدالكريمخصاونه

 romany.gerges@yu.edu.joدكتوراهمساعدأستاذ رومانيحلميثابتجرجس

 reema.karasneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد ريماعبداهللعليكراسنه

 z.altaany@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد زيدنايفحسنالطعاني

 samir.balas@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد سميرمصطفىبركاتالبلص

 ola.soudah@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد عالعليصالحسوداح

 fatimah.mahasneh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد فاطمهعليعيسىالمحاسنه

 laila.m@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد ليلىمحمودعليمطالقه

 maryam.o@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد مريممحمدصالحالعمري

 nesreen.bataineh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد اينةنسرينمحمدرضوانبط

 almutaz.alahmad@yu.edu.joالبوردأستاذمساعد المعتزباهللمحمدجميلاالحمد

 ehab.abumarar@yu.edu.joالبوردأستاذمساعد ايهابابراهيمعيسىابومرار

 husam.barakat@yu.edu.joالبوردأستاذمساعد حسامعليفالحبركات

 firas.rabi@yu.edu.joالبوردأستاذمساعد فراسعطااهللزايدربيع

 m.athamneh@yu.edu.joالبوردأستاذمساعد محمدجميلسعيدعثامنه

 raed.ennab@yu.edu.joتدريباختصاصفيالطبأستاذمساعد رائدمحمودحسنعناب

 asmaa.mnayyis@yu.edu.joلةشهادةالزماأستاذمساعد اسماءمحمدحسنالمنيص

 ala.ibrahim@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد االءيونسعبداهللابراهيم

 msaraireh@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد المثنىمحمدعطويالصرايره
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 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 anas.jaiuossi@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد انسمحمودمحمدالجيوسي

 ihab.jaradat@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد ابراهيممحمدجراداتايهاب

 batool.eldos@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد بتولتيسيرمحمدالدوس

 jomana.a@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد جمانهوليدعلوهالسليمان

 hasan.albalas@yu.edu.joلزمالةشهادةاأستاذمساعد حسنابراهيممحمودالبلص

 khaled.seetan@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد خالدعيسىصالحسيتان

 dema.atoum@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد ديمامصطفىسليمانعتوم

 soha.beitawi@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد سهانافذعبداللطيفالبيتاوي

 suhair.qudsieh@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد رمحمدعادلمحمودقدسيهسهي

 salah.daradkeh@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد صالحتوفيقخليلدرادكه

 adel.alsharei@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد عادلصالحعبدالغنيالشرع

 abdalla.fayyad@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد عبداهللمصطفىعبداهللالفياض

 qasem.shehab@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد قاسمجميلقاسمشهاب

 mzubi@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد محمدطاللعبداهللالزعبي

 mohammad.awwad@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد محمداكرمنايفسعيدعواد

 hadeel.heilat@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد هديلبهجتقسيمهيالت

 wedad.dolat@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد ودادماجدموسىالدوالت

 yasser.rashdan@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد ياسرحسنالزاهيرشدان

 osama.hamdiyah@yu.edu.joاختصاصالعاليفيالطبرسمد اسامهجمالاحمدابوحمديه

 aseel.gharaibeh@yu.edu.joاختصاصالعاليفيالطبمدرس اسيلواصفعبدالرحمنالغرايبة

 razan.dodein@yu.edu.joاختصاصالعاليفيالطبمدرس رزانعزاتنمردودين

 rawan.masri@yu.edu.joاختصاصالعاليفيالطبمدرس روانمحمدطعمهالمصري

 Abdallah.khateeb@yu.edu.joاختصاصالعاليفيالطبمدرس عبداهللقاسممحمدالخطيب

 adnan.almasri@yu.edu.joاختصاصالعاليفيالطبمدرس عدنانفايزمحمدالمصري

 ghalia.a@yu.edu.joاختصاصالعاليفيالطبمدرس غاليهمحمدحامدابومحسن

 maryam.dodin@yu.edu.joاختصاصالعاليفيالطبمدرس يعبدالعزيزدودينمريمغاز

 nahd.hussein@yu.edu.joاختصاصالعاليفيالطبمدرس ناهداحمدطالبحسين

 osama.hamdiyah@yu.edu.joماجستيرمدرس اسامهرجاعيدجهماني

 muntaser.omari@yu.edu.joماجستيرمدرس منتصرمحمدناصرعمري

 noor.saleh@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس نورصبحياحمدالصالح



 األساسيةقسم العلوم الطبية أعضاء هيئة التدرريس في 

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 wshihadeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذ وساماحمديوسفشحاده

 zain.a@yu.edu.joدكتوراهأستاذ هللزينالعابدينعبدالعزيزعبداهللعبدا

 ahmad.helaly@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد احمدمحمدنبيلزكيهاللي

 rami.omari@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد راميموسىفرحانالعمري

 almutaz.alahmad@yu.edu.joالبوردأستاذمساعد المعتزباهللمحمدجميلاالحمد

 ehab.abumarar@yu.edu.joالبوردأستاذمساعد هيمعيسىابومرارايهابابرا

 husam.barakat@yu.edu.joالبوردأستاذمساعد حسامعليفالحبركات

 firas.rabi@yu.edu.joالبوردأستاذمساعد فراسعطااهللزايدربيع

 m.athamneh@yu.edu.joالبوردأستاذمساعد محمدجميلسعيدعثامنه

 raed.ennab@yu.edu.joتدريباختصاصفيالطبأستاذمساعد دمحمودحسنعنابرائ

 asmaa.mnayyis@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد اسماءمحمدحسنالمنيص

 ala.ibrahim@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد االءيونسعبداهللابراهيم

 msaraireh@yu.edu.joشهادةالزمالةدأستاذمساع المثنىمحمدعطويالصرايره

 anas.jaiuossi@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد انسمحمودمحمدالجيوسي

 ihab.jaradat@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد ايهابابراهيممحمدجرادات
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 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 batool.eldos@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد بتولتيسيرمحمدالدوس

 jomana.a@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد جمانهوليدعلوهالسليمان

 hasan.albalas@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد حسنابراهيممحمودالبلص

 khaled.seetan@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد خالدعيسىصالحسيتان

 dema.atoum@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد ديمامصطفىسليمانعتوم

 soha.beitawi@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد سهانافذعبداللطيفالبيتاوي

 suhair.qudsieh@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد سهيرمحمدعادلمحمودقدسيه

 salah.daradkeh@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد صالحتوفيقخليلدرادكه

 adel.alsharei@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد عادلصالحعبدالغنيالشرع

 abdalla.fayyad@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد عبداهللمصطفىعبداهللالفياض

 qasem.shehab@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد قاسمجميلقاسمشهاب

 mzubi@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد الزعبيمحمدطاللعبداهلل

 mohammad.awwad@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد محمداكرمنايفسعيدعواد

 hadeel.heilat@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد هديلبهجتقسيمهيالت

 wedad.dolat@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد ودادماجدموسىالدوالت

 yasser.rashdan@yu.edu.joشهادةالزمالةأستاذمساعد ياسرحسنالزاهيرشدان

 osama.hamdiyah@yu.edu.joاختصاصالعاليفيالطبمدرساسامهجمالاحمدابوحمديه

 aseel.gharaibeh@yu.edu.joاختصاصالعاليفيالطبمدرس اسيلواصفعبدالرحمنالغرايبة

 razan.dodein@yu.edu.joاختصاصالعاليفيالطبمدرس عزاتنمردودينرزان

 rawan.masri@yu.edu.joاختصاصالعاليفيالطبمدرس روانمحمدطعمهالمصري

 Abdallah.khateeb@yu.edu.joاختصاصالعاليفيالطبمدرس عبداهللقاسممحمدالخطيب

 adnan.almasri@yu.edu.joاليفيالطباختصاصالعمدرس عدنانفايزمحمدالمصري

 ghalia.a@yu.edu.joاختصاصالعاليفيالطبمدرس غاليهمحمدحامدابومحسن

 maryam.dodin@yu.edu.joاختصاصالعاليفيالطبمدرس مريمغازيعبدالعزيزدودين

 nahd.hussein@yu.edu.joاختصاصالعاليفيالطبمدرس ناهداحمدطالبحسين

 muntaser.omari@yu.edu.joماجستيرمدرس منتصرمحمدناصرعمري
 

 

 كلية الطبأعضاء هيئة التدرريس في 

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 noor.saleh@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريسنورصبحياحمدالصالح
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 الصيـــدلة كلية

ُتمنحدرجةبقرارمنمجلسالتعليمالعالي.حيث2013الصيدلةفيجامعةاليرموكعامإطالقبرنامجالبكالوريوسفيتّم

ساعةمعتمدة(بالتنسيقبينأقسام165سنوات)5البالكولوريوسبعدإتمامالطالبللبرنامجالدراسيالمعتمدخاللمدةأقصاها

مجالالرعايةالصحيةوفينامجعلىالمسؤولياتاألساسيةللصيدليفيلصيدالنيةوالممارسةالصيدالنية.يرّكزالبرالعلوما-الكلية

لتهييءالخريجللعملفيمختلفمجاالتالعملالصيدالنيفيالبحثوالتطويروالمجالاألكاديميوالصناعةوالتسويق،الصناعة

 وفيشركاتومستودعاتاألدوية.

2016والعددفيتزايدكلسنة.عام،طالب800مالكليةحالياحواليوتض.2018كليتناالفوجاألولمنطالبهاعامخّرجت

2015فقطبدونمساراتحيثشملالقرارالطلبةالذينالتحقوابالدراسةعاميالخطةالدراسيةلتصبحتخصصصيدلةتمتعديل

إلدارةواألعمال.فيإختيارمسارالصناعةأومسارا2014و2013لطلبةعاميتركحريةالقرارمع،2016و



بصيادلة خبراء قادرين على:  ملتزمون بتزويد المجتمع ،في كلية الصيدلة ،نحن

صرفالوصفاتالطبيةوالتواصلمعالمرضىوتثقيفهمحولاالستخداماألمثلللدواءورصداآلثارالجانبيةللعالج. •

بالمعلوماتالدقيقةوتقديمالمشورة،توالهيئاتالتنظيميةفيالمجتمعوالمستشفيا،األخرىمنالمهنيينالصحيينتزويدالفئات •

الفوريةحولالتأثيرالدوائيواستخداماتاألدوية.

اإللمامالشاملباألبعادالقانونيةواألخالقيةالمتعلقةبالمنتجاتالصيدالنية. •

فرص العمل

الصيدلياتالمجتمعية. •

صيدلياتالمستشفياتالعامةوالتخصصية. •

والمراكزالطبية.العيادات •

افيمجالتسويقاألدويةوكذلكاألقسامالتنظيمية.المكاتبالعلميةلشركاتاألدويةخصوًص •

مصانعصناعةوتطويراألدوية. •

مراكزأبحاثتطويرالدواء. •

شركاتالتأمينوالحوسبةالصحية. •

ة.والدواءووزارةالصحالعامةللغذاءهيئاتوالجهاتالتنظيميةكالمؤسسةال •

http://pharmacy.yu.edu.jo/ 

Pharmacy.fac@yu.edu.jo 

2760فرعي0096227211111هاتف

 

 األكاديميةاألقسام 

العلومالصيدالنيةقسم •

 الممارسةالصيدالنيةقسم •

mailto:Pharmacy.fac
mailto:Tourism.dept@yu.edu.jo
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 الصيدلة في البكالوريوس لبرنامج الدراسية الخطَّة

(ساعةمعتمدةبنجاح.165متطلباتالحصولعلىدرجةالبكالوريوسفيتخصصالصيدلةدراسة)

-البكالوريوسفيتخصصالصيدلةكمايلي:توزعالساعاتالمعتمدةالمطلوبةللحصولعلىدرجة

 الساعات المعتمدة المساقـــات

 27 متطلباتالجامعة
 جباريةإ12

 إختيارية15

 إجبارية32 32 متطلباتالكلية

 106 متطلباتالتخصص
 إجبارية97

 إختيارية9

165المجمــوع

 

 كما يلي:  ،( ساعة معتمدة27أواًل: متطلبات الجامعة )

 ساعة معتمدة( 12المتطلبات اإلجبارية ) -أ

 المتطلب سابق عدد الساعات اسم المساق المساق رقم رمز المساق

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  

علومMILT 100أمساًقابدياًللمساق376نيدرسوامساق"تاريخاالردنالحديثتخأيينردنيجوزللطلبةغيراأل*

عسكريةوفيهذهالحالةتدخلعالمةهذاالمساقفيحسابمعدالتالطالب.



 ويختارهاالطالبمنالمساقاتاإلنسانيةوالعلميةالتالية:،ساعة معتمدة( 15متطلبات الجامعة اإلختيارية ) -ب

 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

 المساقات االنسانية

1.Hum 101 3الثقافةاإلعالمية 

2.Hum102 3المواطنةواالنتماء 

3.Hum 103 3اإلسالمفكروحضارة 

4.Hum 104 3الفنوالسلوك 

5.Hum 105 3إسهاماألردنفيالحضارةاإلنسانية 

6.Hum 106 3ةالثقافاتاإلنسانيةمقدمةفيدراس 

7.Hum 107 3حقوقاإلنسان 

8.Hum 108 3مهاراتالتفكير 

9.Hum109 3النظماإلسالمية

10.Hum110 3 فياألردنالثقافةالسياحيةوالفندقية

11. Hum111 3تاريخالقدس

12. Hum112 3مقدمةفيجغرافيةاألردن

13. Hum113 3يالفكرالتربوياإلسالم

14. Hum114 3الحاكميةالرشيدةوالنزاهة

العلميةلمساقات ا  

1.Sci 101 3البيئةوالصحةالعامة 
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 الساعات المعتمدة اسم المساق رمز المساق الرقم

2.Sci 102 3تكنولوجياالمعلوماتوالمجتمع 

3.Sci 103 3اللياقةالبدنيةللجميع 

4.Sci 104 3مهاراتالتواصلالفعال 

5.Sci 105 3الطاقةالمتجددة 

6.Sci 106 3دارةوتنميةالمجتمعإلا 

7.Sci 107 3البحثالعلمي 

 

 وتشمل: إجباريةساعة معتمدة   (32):متطلبات الكلية ثانًيا:

 اسم المادة رمز ورقم المساق
الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

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 (1)فيزياءعامة - - 

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 اءالحيوياإلحص

اإلحصاء(
3 3 - MATH 101 

 
 ( ساعة معتمدة:106) متطلبات التخصص: .2

 وتسعون ساعة معتمده تشمل المواد التالية: سبع  (97: )متطلبات التخصص اإلجبارية -

رمز ورقم 

 المساق
 اسم المادة

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

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 صيدلةفيزيائيةعمليPHARأومتزامن 

PHAR 220 215 - 3 3 تراكيبوحساباألشكالالصيدالنيةPHAR 

221PHAR
تراكيبوحساباألشكالالصيدالنية

 عملي
1 - 3 220PHARامنأومتز 

310PHAR 210 - 3 3 وكيمياءالعقاقيرالعقاقيرPHAR 
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رمز ورقم 

 المساق
 اسم المادة

الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

311PHAR 310 3 - 1 مختبرالعقاقيروكيمياءالعقاقيرPHARأومتزامن 

312PHAR 3 3 التحليلاآلليالصيدالني - 
PHAR 213 + 

PHAR 210 

313PHAR 312 3 - 1 التحليلاآلليالصيدالنيعمليPHARأومتزامن 

PHAR 315 3 3 سريريةكيمياءحيوية - PHAR 212 

320PHAR 220 - 3 3 تكنولوجياالصيدلةPHAR 

321PHAR 320 3  1 تكنولوجياالصيدلةعمليPHARأومتزامن 

322PHAR 332 - 2 2 مبادئاألعمالللصيدلةPHAR 

330PHAR 230 - 3 3 علماألحياءالدقيقةالصيدالنيPHAR 

331PHAR 330 3 - 1 الدقيقةالصيدالنيعملياءعلماألحيPHARأومتزامن 

332PHAR (1علماألدوية) 231 - 3 3PHAR 

333PHAR (2علماألدوية) 332 - 3 3PHAR 

410PHAR (1كيمياءطبية) 333 - 3 3PHAR 

411PHAR (2كيمياءطبية) 410 - 2 2PHAR 

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 (اسابيع8صيدالنيميداني)تدريب 

431PHAR (1علمالمداواة) 333 - 3 3PHAR 

432PHAR (2علمالمداواة) 431 - 3 3PHAR 

532PHAR 3 3 علمالسموم - 
PHAR 330 + 

PHAR  333 

533PHAR 333 - 2 2 علمالمناعةواألمصالالصيدالنيPHAR 

440PHAR 422 - 3 3 تسويقالصيدالنيالPHAR 

441PHAR 311 - 3 3 البديلباألدويةالطبيعيةوالطبالعالجPHAR 

510PHAR 411 - 3 3 تصميماألدويةPHAR 

520PHAR 420 - 2 2 أنظمةإيصالالدواءللجسمPHAR 

523PHAR 320 - 3 3 تكنولوجياالصيدلةالمتقدمةPHAR 

530PHAR 432 - 3 3 ةالسريريعلمالمداواPHAR 

540PHAR 3 3 الحيويةالصيدالنيةالتقنية - PHAR  330 

541PHAR 3 3 البحثوالتطويرفيالصيدلة - PHAR 420 
 

 

ساعاتمعتمدةمنمساقاتكليةالصيدلةاالختياريةكما(9)علىالطالباختيارمساقاتبمايعادلالختياريةامتطلبات التخصص 

 فيالجدول:هومبين

 اسم المادة رمز ورقم المادة
الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

PHAR 314 
مواضيعمختارهفيالكيمياءالتحليلية

 والتحليلاآللي
3 3 - PHAR 312 

413PHAR 1 1 ندوةفيالصيدلة - PHAR 433 

424PHAR 3 3 نيةوالجودةالشؤونالتنظيميةالصيدال  PHAR 322 

PHAR 425 
السياسةالصحيةومتطلباتتداول

 األدوية
3 

3 

 
- PHAR 440 

433PHAR 333 - 2 2 علمالوراثةالدوائيPHAR 
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 اسم المادة رمز ورقم المادة
الساعات 

 المعتمدة

الساعات 

 المتطلب السابق األسبوعية

 عملي نظري

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 


 

 

قسم العلوم الصيدالنيةأعضاء هيئة التدريس في   

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 m.zaitoun@yu.edu.joدكتوراهأستاذمحمداحمدمحمدزيتون

 alaaj@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك الجباليعالءاحمدعلي

 Hassan.Alhmoud@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد حسنعليمصطفىالحمود

 dimabals@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد ديماعليعليانالبلص

 r.sharedeh@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد روانحمدانحمدالشريده

 reem.issa@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد محمودعيسىريمعدنان

 derar.m@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد ضرارمحمدابراهيمالعمري

 ghinaa@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد غيناءاسماعيلمحمدابوذياب

 m.obeid@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد محمدعليراضيعبيد

 meriem.rezigue@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد محمدالصادقاعمررزيقمريم

 yazan.a@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد يزنحسيناحمدعكام

 alaa.qudah@yu.edu.joماجستيرمدرس االءمحمدمصطفىالقضاة

 bayan.malkawi@yu.edu.joماجستيرمدرس بيانسليماحمدملكاوي

 lorca@yu.edu.joماجستيرمدرس لوركااسامهيوسفالزعبي

 yasmin@yu.edu.joماجستيرمدرس ياسمينمحمدحسينحمزات

 rasha.bashatwah@yu.edu.joماجستيرمساعدتدريس توهرشامحمدظاهربشا
 

 قسم الممارسات الصيدالنية أعضاء هيئة التدريس في 

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 fawzi.alsheyab@yu.edu.joدكتوراهأستاذفوزيمحمدفنديالشياب

 mervat.alsous@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك مصباحزكيالصوصميرفت

 Osama.Yousef@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك الرباسامهيوسفعبدالرحمنابو

 g.altaani@yu.edu.joدكتوراهأستاذمشارك غيثمحمديوسفالطعاني

 alaa.yehya@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد االءمخيمرصالحيحيى

 haneen.amawi@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد حنيناحمدعبدعماوي

 rasha.arabyat@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد رشامحمودرضوانعربيات

 saja.alnahar@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد سجىعبدالمنعمموسىالنهار

 nusair@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد محمدبساممحمدنصير

 dua.smadi@yu.edu.joماجستيرتدريسمساعد دعاءحسنمصطفىالصمادي

mailto:rasha.bashatwah@yu
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 العليا والدراسات العلمي البحث عمادة

،لتتولىتنظيمشؤونالبحثالعلميوالدراساتالعليافيالجامعة1/6/1977أنشئتعمادةالبحثالعلميوالدراساتالعليافي

لعمادةعلىتهيئةالبيئةالمناسبةللبحثالعلميعنطريقتقديمالتسهيالتالالزمةألعضاءهيئةيمجالالبحثالعلميتعملافف

التدريسوالباحثينإلجراءالدراساتالعلميةداخلالجامعةوخارجها.هذاوقدساهمفيتطويرالعمادةمنذتأسيسهانخبةمناألساتذة

 العلمي.أسهموابإثراءمسيرةالبحثينزينالذالمتمّي

إذأنهاتصدرعدًدامن،اوتقومالعمادةبمساعدةالباحثينعلىنشربحوثهمفيالمجالتالعلميةالمحكمةوالمصنفةعالمًي

صدارهادورًيا.ةإالمجالتلكلمنهاهيئةتحريرعلميةمستقلةتتابعتحكيمالبحوثالمقدمةإليهاوقبولمايستحقمنهاللنشرومتابع

تشرفالعمادةعلىقبولالطلبةفيبرامجالماجستيروالدكتوراهفيمختلــفالتخصصاتوتتابع،دراساتالعلياوفيمجالال

الماجستيروأطروحاتالدكتوراه بموضوعاتالبحثالعلميورسائل وتعتنيالعمادة األكاديميوالبحثيحتىتخرجهم. أداءهم

العلـوموالدراساتاألدبيةبحاجاتالمجتمعاألردنيوالعربيواإلسالميوحلالمجالتالصادرةعنهابربطفيوالبحوثالمنشورة

اكانالتقدمفيالبحثالعلمـييستوجبالتطويرالمستمرللتجهيزاتوالمعداتالالزمةفإنالعمادةتعملالمشكالتالمستجدة.ولّم

المالئمإلجراءالبحوثالعلمية.دماتالالزمةلتهيئةالمناخالخعلىتقديمالدعملمختبـــراتالبحثو

،وفيمجالالنشرالعلمييقومقسمالنشرالعلميبتحريرالكتبوالمجالتوالدورياتالعلميةالمحكمةالتيتصدرعنالجامعة

دة.باإلضافةوإصدارهافيالمواعيدالمحدويقومبتنفيذقراراتهيئاتتحريرالمجالتوتنفيذاإلجراءاتالمتعلقةبتدقيقهاوإخراجها

كاديمية.إلىذلكيقومقسمالنشرالعلميبإصدارالكتبالمحكمةوالتقاريروالنشراتالمتعلقةبالشؤوناأل



http://graduatestudies.yu.edu.jo 

Scientificresearch.f@yu.edu.jo

2071يفرع 0096227211111  هاتف

  

mailto:Scientificresearch.f@yu.edu.jo
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 الطـلبة شــؤون عمـادة

فالطالبباعتبارهمحورالعملية،زفيتحقيقرسالةالجامعةتقومعمادةشؤونالطلبةفيجامعةاليرموكبدوركبيروممّي

امليشملهتمبشخصيةالطالببشكلمتكوعليهفالعمادةت،هوالركيزةاألساسيةالتيتقومعليهافلسفةالجامعة،التعليميةوالتربوية

الجامعةالمختلفةكماتعملكهمزةوصلبينالطالبودوائر،الجوانبالنفسيةواالجتماعيةوالماديةفتقدمكلمايحتاجهمنخدمات

 والمجتمعالمحليمنجهةثانية.،منجهة

تحقيقرسالتهاوتعملضمنإطارياةالجامعيةوهيتسعىإلىابالحزللعمادةيجعلهاأكثرالعماداتتأثيًرهذاالدورالممّيإّن

ادةشؤونالطلبةمعأهدافالجامعةوتمتزجأهدافعمواحدمنالخططوالبرامجالمدروسةمنخاللدوائرهاوأقسامهاالمختلفة.

المجاالتوالمشاركة الغاليفيكافة البلد لهذا القياداتالمستقبلية بإعداد لتحالمجتالمتمثلة المدني المجتمع في التنميةمعية قيق

نجازاتهمفيإيةوإبرازطاقاتهماإلبداعإضافةلالرتقاءبمستوىالطلبةوصقلمواهبهموتفجير،المستدامةوالشاملةألردنناالعزيز

نحفظهاهلل.امعمسيرةاإلصالحوالتطويرالتييقودهاجاللةالملكعبداهللالثانيابنالحسيكافةالجوانبانسجاًم

وتقومبإعدادالبرامجالمتنوعة،دةشؤونالطلبةحياةالطالبالجامعيةخارجقاعاتالدراسةكلرعايةواهتماملذلكتوليعما

شخصيةالطالبومساعدتهعلىتخطيأيةعقباتقدتعترضمسيرتهاألكاديميةوبمايحققرسالةالجامعةوأهدافيةبهدفتنم

حيثتتضمنرسالتهاالعملعلىتوفيرنشاطاتفكريةوثقافيةوفنيةورياضية،منخاللدوائرهاالمتعددةعمادةشؤونالطلبة

املةلطلبةالجامعةولتتحققرؤيتهاللوصولبالطالبالجامعيإلىاإلبداعفيجميعمتوازنةمتكوإرشاديةتساهمفيتكوينشخصية

المجاالت.

النشا أربعدوائرهي: العمادة إضافة،والنشاطالرياضي،والرعايةالطالبية،الطالبيةوالخدمات،طالثقافيوالفنيتضم

الوظيفي.للديوانومكتبصندوقالملكعبداهللالثانيللتنمية/للتأهيل
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 دائـرة النشـاط الثقافـي والفنــي

امعهذاالهدفوانسجاًم،الحديثةتوفرالجامعةأنشطةمختلفةهدفهاتطويروصقلشخصالطالبامناألطرالتربويةانطالًق

وتقومبرعايةسلوكطلبةالجامعةمن،واجتماعيةللطلبة،وفنية،بتوفيرأنشطةثقافيةالتربويتقومالدائرةفيعمادةشؤونالطلبة

وتهيئةمناخجامعيمناسبللطلبةمنخاللالمشاركةالفعالة،لدىالطالبنتماءخاللبرامجمدروسةلتنميةروحالمسؤوليةواإل

بيةوإتاحةالفرصةألكبرعددممكنمنامبالهيئاتواألنديةالطالوكذلكاالهتم،فيمختلفاألنشطةالثقافيةواالجتماعيةوالفنية

طلبةوقدراتهمعنطريقاتحادالطلبةوالهيئاتالنشاطيةالطلبةلتحقيقرغباتهموهواياتهمبأنواعهاالمختلفةواكتشافمواهبال

النشاطا،والنواديالطالبية دائرة نالطلبةمنخالللثقافيوالفنيفيعمادةشؤووذلكمنخاللالمرافقالمختلفةالتيتوفرها

 األقسامالتالية:

 (3606قسم النشاط الفني هاتف ) .1

إشرافهعلىالفرقالموسيقيةوالفلكلوريةوالمرسمالنشاطاتذاتالطابعالفنيوالترويحيمنخالليشرفالقسمالفنيعلىكافة

النشاطاتوالتنس.،والسنوكر،لبلياردووا،وقاعاتالشطرنج،المسرحو،وستديوالخزف،وستديوالنحتوالفسيفساء،الجامعي

الفنيةوالترويحيةالتيينظمهاالقسم:

داخلوخارجالجامعة.المعارضالفنية .1

الحفالتالموسيقيةوالفلكلوريةداخلوخارجالجامعة. .2

والتنس.،والسنوكر،بطوالتالشطرنجوالبلياردو .3

رجالجامعة.المسرحياتالهادفةداخلوخا .4

فالعز،)الملصق(تصميمجرافيك،الكاريكاتير،التصويرالفوتوغرافي،الخطالعربي،يةمثل)الرسمالمسابقاتالفن .5

العرضالمسرحي(.،والغناءالفرديوالجماعي

تالالزمةعقددوراتفيفنالرسمالتشكيليوالخرفوالفسيفساءلطلبةالجامعة.يوفرالقسمكافةالمستلزماتواألدوا .6

وبإشرافكادراغبينمنطلبةالجامعةممارسةهذهالنشاطاتفيقاعاتومراسممجهزةلهذهالغايةلهذهاألنشطةللر

 فنيمتخصصفيالقسموعلىمدارالعام.



 (2957القسم الثقافي واالعالمي هاتف ) .2

رباالنتماءوالوالءشهريةتهدفإلىتنميةالشعوويشرفالقسمعلىإصدارجريدة"طلبةاليرموك"وهيجريدةإخباريةثقافية

وإبرازمواهبهمونشرنتاجهماإلبداعيوالفكريفيمختلفالمجاالتاألدبيةوالثقافية،عندالطلبةلجامعتهموقيادتهموبلدهم

ة.كماتهدفإلىالتغطيةاإلعالميةألنشطتهمالجامعي،والعلميةوالفنيةوتوفرفرصالتعبيرعنأرائهم

نالكريموتالوتهآةحقولمنهاحفظالقرلقسمعلىالمسابقاتالثقافيةعلىمستوىطلبةالجامعةفيعدباإلضافةإلىذلكيشرفا

والشعروالقصةالقصيرةوالمسرحيةوالمقالةوالتحقيقالصحفي.

عرفريجينوينظمالقسمبرنامجاويشرفالقسمعلىإصدارالكتابالسنويالخاصبطلبةالجامعةوتوزيعهعلىالطلبةالخ

لمالنهضةالشاملةالتييشهدهاالوطنإضافةإلىتنظيمزياراتتتبعوطنكإلتاحةالفرصةأمامطلبةالجامعةلالطالععلىمعا

مرةويشرفالقسمعلىتسييررحلةألداءمناسكالع،وزياراتإلىالمؤسساتالحكوميةوالخاصة،لمسارالثورةالعربيةالكبرى

معكليةالشريعةوالدراساتاإلسالمية.لطلبةالجامعةبالتعاون
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 فةقسم التصوير واألرش .3

،يقومالقسمبتصويرجميعأنشطةالطلبةالثقافيةوالرياضيةوالفنيةإضافةإلىتصويرحفالتتخريجالطلبةواإلشرافعليها

قالصورواألفالمالمتعلقةبالطلبةكمايعملالقسمعلىتوثي،يكذلكتجهيزصورالعاملينوطلبةالجامعةلغاياتالكتابالسنو

وأنشطتهموفقأسسعلميةفيالفهرسةوالتصنيففضالعنإشرافالقسمعلىالطلبةمنهواةالتصويرفيالعمادة.كمايقوم

القسمبإعدادومتابعةانجازالكتابالسنوي)السنابل(للخريجين.

 (2057) ف قسم الهيئات الطالبية هات .4

ىإعمالاتحادطلبةجامعةاليرموكواألنديةالطالبيةبعمادةشؤونالطلبةويشرفعلىالرحالتالداخليةيتولىاإلشرافعل

والخارجيةإضافةإلىالنشاطاتالثقافيةواالجتماعيةوالفنيةالخاصةبالعمادةواألنديةالطالبيةفيها.



 اتحاد طلبة جامعة اليرموك

الحرمالجامعيويعملعلىبناءالشخصية،ولهشخصيةاعتبارية1992ادطلبةجامعةاليرموكعاماتحتأسس ومقره

لينالطالبيةالمتكاملةالواعيةلقضاياأمتهاوتعزيزاالنتماءللجامعةوالوطنواألمةويوثقالصلةبينالطلبةوالهيئةالتدريسيةوالعام

ويعتبركلطالبمسجل،مصالحهموفقتشريعاتوتعليماتالجامعةامعةويتبنىقضاياهملتحقيقويمثلالطلبةأمامالج،فيالجامعة

فيالجامعةعضواًفيالهيئةالعامةلالتحادويشاركفيانتخاباتمجلساتحادالطلبةالتيتجريكلعام.



 األندية الطالبيـــة

نشاطاتهموهواياتهمالمختلفةمنكنالطلبةمنممارسةمختلفلفرصلنشاطاتمتخصصةتمتوفرهذهاألنديةمزيداًمنا

كماتهتمبمناقشةومعالجةالقضاياالفكرية،حيثتهتمهذهاألنديةبتقديمالخدماتاإلنسانيةلطلبةالجامعةوالمجتمعالمحلي،خاللها

لمواهبالمختلفةللطلبة.وتهتمكذلكبصقلا،ناءوالثقافيةوالتدريبعلىالحوارالديمقراطيوالنقدالب

ا:ــناألنديةالقائمةحالًيوم

،ناديأصدقاءالطلبةذوياالحتياجاتالخاص،النادياألدبي،نادياإلعالميخصصلطلبةكليةاإلعالم،ناديالحواروالفكر

ليةالطبالناديالطبييخصصلطلبةك،نادياألردنأوال،الثقافةالجامعيةنادي،ناديالثورةالعربيةالكبرى،ناديالتراثالشعبي

.لكترونياتيخصصلطلبةكليةالحجاويوكليةتكنولوجياالمعلوماتنادياإل،وكليةالصيدلة

طلبعلىبناًء،ويتمتأسيسهذهاألنديةبموجبتعليماتخاصةبقرارمنرئيسالجامعةوتنسيبمنعميدشؤونالطلبة

إذيكتفي،نيةالناديويستثنىمنذلكناديذوياالحتياجاتالخاصةامحددهترفدميزاعونرسوًم(طالبيدف200يتقدمبهأكثرمن)

(طالب.100لتأسيسهبعدد)

النشاطالثقافيوالفنيبرنامج"اعرفوطنك"الذييهدفإلىاطالعطلبةالجامعةعلىالفعالياتالسياسي ةوتنظمدائرة

لتقاءمعتالميدانيةوذلكبغيةاطالعهمعلىالمعالمالحضاريةواإلفيالمملكةعنطريقالزياراواالقتصاديةوالعسكريةوالتعليمية

ردنية.أصحابالقرارمنأجلتوطيدأواصرالتعاونوالمحبةبينالجامعةوالمؤسساتالوطنيةاأل

شرافعلىتنظيمنشطةالمختلفةإذتتولىاإلاوفياألزينأكاديمًيالطلبةالمتمّيوهناكلجنةاستقبال)االشرز(يتمتشكيلهامن

الحفالتوالندواتالتيتنظمهاالجامعةوالمجتمعالمحلي.كماتقومباستقبالومرافقةالوفودالطالبيةالتيتستضيفهاالجامعةفي

مختلفالنشاطاتداخلالجامعةوخارجها.
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 الخـدمــات الطـالبيـةدائــرة 

فهيالتيتستقبلالطلبةالجددوتقدمالخدمات،واالجتماعية،والمادية،ةيةبأشكالهاالمختلفةالصحيتعنىبتقديمالخدماتالطالب

اإلرشاديةللطالبطوالفترةدراسته.

وتضمالدائرةاألقسامالتالية:

 (2064 /2054)هاتف  (123 ،122 ،106مكتب ) قسم أحوال الطلبة/ .1

يقومهذاالقسمبتقديمالخدماتالتالية:

للطالب.أ.إصدارالبطاقةالجامعية

والنفقةالخاصة.،ب.عملسجلمعلوماتللطالبوإصدارالعديدمنالوثائقالتيتهمهمثلحسنالسلوك

يحضرالطالبصورةشخصيةواثباتشخصية.،ج.لغاياتإصدارالبطاقةالجامعية

حتىاليساء،كتبةالجامعةالجامعيوقسماإلعارةفيمىالطالبالذييفقدالهويةالجامعيةإبالغدائرةاألمند.عل

استعمالهاممايترتبعليهتحملمسؤوليةسوءاالستخدام.

ةهـ.استكمالاإلجراءاتالخاصةبتأجيلوترصيدرسومالساعاتالدراسيةلفصلماإذاأصيبالطالببحالةمرضي

هذاالفصل.نهغيرقادرعلىاالستمرارفيالدراسةلأتثبتللجنة
 

 (.2058،2086،2964(هاتف )115و114و113و112كاتب أرقام )قسم التأمين/ م .2

يقومهذاالقسمبتقديمالخدماتالتاليةوفقتعليماتالتامينالصحي:

والمستشفياتالحكوميةومستشفياتالقواتالمسلحةمينالصحيمنخاللتوفيرالمعالجةفيالعياداتالخاصةأالت -أ

القطاعالخاصالمتعاقدمعها.ردنيةومستشفياتجامعاتاألومستشفياتال

وعلىوليأمرالطالبمراجعة،(دينارأردنيفيحالةالوفاة3000التامينعلىحياةالطالببمبلغحدهاألعلى) -ب

العمادةلإلبالغعنمثلهذهالحاالت.



 (2056/2958) (هاتف121،111) مكتب قسم القروض والمساعدات/. 3

ويكونموعدتقديمالطلباتفينهايةالفصلالصيفيمن،المحتاجينبدونفوائدالمساعداتوالقروضللطلبةتقديم -أ

وخاللالفصلاألولبعدصدورنتائجصناديقدعمالطالبالذيتقدمه،كلعامجامعيللفصلاألولالذييليه

زارةالتعليمالعاليوالبحثالعلميللفصلالثاني.و

ويكونموعدتقديم،مرافقالجامعةالمختلفةأثناءالدوامالرسميللطلبةشغيللطلبةالبكالوريوسفيتوفيرفرصت -ب

الطلباتفيأولأسبوعينمنالفصلاألولوالفصلالثانيمنكلعامجامعي.

يميةحسبالمعدلالتراكميالسنوي.منحأوائلالطلبةفياألقساماألكاد -ج

وائلالطلبةفياألقساماألكاديميةالتيتمنحالدرجةالجامعيةلعاليبخصوصتقديمبعثاتألالتنسيقمعوزارةالتعليما -د

األولىحسبالمعدلالتراكميفينهايةالفصلالثانيبحيثتغطيرسومالساعاتالدراسيةالتيسجلهاالطالبفي

قعلىلوحاتفينهايةالفصلالصيفيوتعلاألولوالثانيمنكلعامجامعي(ويتمإعدادالقوائماألولية)الفصلين

الكلياتالطالعالطلبةعليهالغاياتاالعتراض.

أوتشاركفيهاالجامعةسواء،تقديمالحوافزللطلبةالمشاركينفياألنشطةالطالبيةالتيتنظمهاعمادةشؤونالطلبة -ه

علمابأنهناكتعليماتتحكمهذاالموضوع.،األردنأوخارجهداخل

لطالبالمحتاجمنخاللأبناءالمجتمعالمحليوالمؤسساتوالشركاتوالعاملينبحثعنمصادرتمويلصندوقاال -و

فيالجامعةلغاياتتقديمالمساعدةللطلبةالفقراء.
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ويكونتقديمالطلباتفيمكاتب،لغاياتدعمالطلبةالفقراءالتنسيقمعالصندوقاألردنيالهاشميللتنميةالبشرية -ز

لمختلفة.صندوقفيمحافظاتالمملكةاال



 (2034( هاتف )110مكتب رقم ) . قسم اإلسكان/4

السكنالمسمىيقومهذاالقسمبتنفيذفلسفةالجامعةالمتعلقةبتأمينسكنمناسبللطالباتالقادماتمنخارجمدينةاربدويبعدهذا

وكافةالخدماتالضرورية.امعةوهيأتفيهسبلالراحة(مترعنالبوابةالشماليةللج100)ذاتالنطاقين(حوالي)

(غرفةمؤثثهومجهزةبكافةالمستلزماتالضروريةومقسمةعلىالنحوالتالي:غرفةمفردهومزدوجة60يتألفالسكنمن)

وثالثيةورباعية.



الخدماتالتالية:ويوفرالسكن

قاعةخاصةللمطالعة. •

قاعةلمشاهدةالتلفاز. •

تدفئةوالماءالساخن.خدماتال •

االتالهاتفية.االتص •

خدمةإسعافوعالجالطالباتفيالحاالتالمرضيةالطارئة. •



عمادةشؤونالطلبة/ويشرفعلىالسكنمشرفاتمتخصصاتيسعينلتقديمأفضلالخدماتالمطلوبةومتابعةمايلزملذلكمع

دائرةالخدماتالطالبيةحسباإلمكاناتالمتاحة.



السكنعلىالنحوالتالي:إجراءاتالقبولواإلقامةبتحدد

الطالبةالمقبولةفيالجامعةوالراغبةفيااللتحاقبالسكننموذجاخاصافيعمادةشؤونالطلبةقبلأسبوعينعلىتعبئ .1

ورتينالدراسيبحضوروليأمرهاوترفقصورةعنجوازسفرهاأوصورةعندفترالعائلةوصاألقلمنبدايةالفصل

دةخلومناألمراضالمعدية.شخصيتينللطالبةوشها

بعدالموافقةعلىإقامةالطالبةفيالسكنمنقبلاللجنةالمختصةبعمادةشؤونالطلبةتأخذإشعارالقبوللدفعالقسط .2

اااللتحاقفيالماليةوتحضرإيصاالبذلكلقسماإلسكانللحصولعلىهويةالسكنوبعدهايحقلهالمطلوبفيالدائرة

السكن.

طلقبولالطالباتأواستمرارهنفيالسكنااللتزامبالتعليماتالداخليةللسكنوالمقترنةبتوقيعوليأمرها.ويشتر



 دائــرة الرعايـة الطالبيــة

إلبداعيالجامعةعلىضرورةالتحديثوالتطويرالمستمرينوالحرصعلىتطويراألداءالخدميوالوظيفيواترتكزفلسفة

 لطلبتها.

الطلبةواستحداثدائرةجديدةبتعديلالهيكلالتنظيميلعمادةشؤون12/11/2007جاءقرارمجلسالجامعةفيوعليهفقد

وقسمشؤون،وقسماإلرشاد،أقسامرئيسةهيقسمرعايةالطلبةالوافدينأربعةلتحتضنالطالبيةالرعايةدائرةبمسمىفيها

ايةالطلبةالمعوقين.وقسمرع،الخريجين
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الدائرة ومسؤولياتها مهام

: قسم رعاية الطلبة الوافدينأواًل

اعيةالمالئمةللطلبةالوافدينغنيبالتنوعوالتعددالثقافيمنجنسياتمختلفةيسعىالقسمإلىتوفيرالبيئةاألكاديميةواالجتم

جنسية.45تصلإلى

ومساعدة،يفيةالحياةالجامعيةواالجتماعيةفياألردنشاملةعنالجامعةوطبيعةوكويهدفالقسمإلىتوفيرمعلوماتدقيقةو

وتوفيرالبيئةالجامعيةالجاذبةوالعملعلىاستقطابالطلبةمن،الجامعيالطلبةالوافدينعلىالتكيفواالندماجمعالمجتمع

ةالوافدينالتيتتمثلبمايلي:واألكاديميةالمناسبةللطلبالدولالعربيةواألجنبيةوذلكمنخاللتوفيرالبيئةاالجتماعية

باإلضافةإلىتسهيلأمورسكنهموقبولهموتسجيلهم،وتنظيماللقاءاتالترحيبيةوالتعريفيةلهم،استقبالالوفودالطالبية-

.واستصدارالهويةالجامعيةلهم

.السيربإجراءاتعملاإلقامةالسنويةلهم-

.مسيرتهمالدراسيةوحياتهماالجتماعيةليلالعقباتالتيقدتعترضتذ-

.بمعالماألردنالسياحيةالحضاريةوالتاريخيةتنظيمرحالتتعريفية-

تنظيمالنشاطاتالثقافيةوالرياضيةوالفنيةالتيغالًباماتكونمشتركةمعالطلبةاألردنيينبهدفالتفاعلوالتناغمواالندماج-

.معالمجتمعالجامعي

للغةالعربيةوتسهيلإجراءاتإقامتهموتنظيمالرحالتتقبالالوفودالطالبيةاألجنبيةالتيتؤممركزاللغاتلدراسةااس-

التعريفيةوالترفيهيةلهم.

 

ثانًيا: قسم اإلرشاد

إلىتقديمخدماتاإلرشادلطلبةالجامعةوفيالمجاالتكافةا القسم ويةواألسريةلدراسيةواالجتماعيةوالتربيسعىهذا

عنايةفائقةيمكنتلخيصهابمايلي:وذلكمنخاللوسائلمدروسةوب،والنفسيةوالمهنية

خططدراسية(منخاللبرنامجمحاضراتولقاءات،برامج،توفيرالمعلوماتالوافيةللطالبعنالجامعة)تعليمات-

.متكررةمعالطلبة

وسائلاإلعالمالمقروءة،ستفادةمنخدماتهوذلكمنخاللاإلعالنالمتكرر)ملصقاتالطلبةعلىزيارةالقسمواالتشجيع-

.وإصدارنشرةتعريفيةبالقسمومهامهونشاطاتهوالمسموعة(

،لبتقديمخدماتاإلرشادالجمعيوالفرديللطلبةمعالحرصعلىأمانةالسروالمحافظةعلىخصوصيةالطا-

.التالطالبيةوالعملعلىتقديمالحلولالمناسبةلهارصدومتابعةالمشك-

إجراءدراساتتربويةهادفةعلىطلبةالجامعةبهدفاالستشعاربالمشكلةوالعملعلىتفاديهاقبلوقوعها.-

،تماعياج،أسري،نفسي،كاديميأت)تقديماالستشاراتالمناسبةوفقمنهجعلميللطلبةالمراجعينفيمختلفالمجاال-

.خدماتي(،مهني

الموضوعاتالتيتهمالطلبة.عقدندواتحواريةلمختلف-

.نجازإعقددوراتوورشعملمتخصصةبالتعاونمعصندوقالملكعبداهللومؤسسة-

 

  



 

427 



 قسم شؤون الخريجين  ثالًثا:

يمالخدماتالتيمنشأنهاتسهيلمهماتهمالطلبةخريجيالجامعةوتقديهدفالقسمإلىتعزيزعالقاتاالتصالوالتواصلمع

ومساعيهمالحياتيةبعدالتخرجوذلكمنخاللمايلي:

.تصالالمباشرمتابعةالخريجينوالتواصلمعهممنخاللمراسلتهمبالبريدالعاديوااللكترونيباإلضافةإلىاال-

.تالتيتطلبهاةبأسماءالخريجينوالتخصصاتزويدالمؤسساتالعامةوالخاص-

.توفيرقاعدةبياناتمتطورةعنالخريجينوسوقالعملاألردنيةوالعربية-

.تزويدالجسمالطالبيبخريطةمهنيةواضحةعنالسوقاألردنيةوالعربية-

.ؤونالخريجينوشجونهموتعزيزالتواصلفيمابينهمإصدارمجلةفصليةتعنىبش-

.وأخيًراالجامعةلخدمةالخريجأواًلالتعاونمعناديخريجي-

دعوةالقياديينمنخريجيالجامعةللمشاركةفيالندواتوإلقاءالمحاضراتالعلميةوالمهنيةوالتوعويةبهدفإفادةمنهم-

وتجاربهم.علىمقاعدالدرسبخبراتالسابقين

 

قسم رعاية الطلبة المعوقين  رابًعا:

بهدفرعايةالطلبةالمعوقينومساعدتهمفيمجاالتالقبولوالتسجيل2010صفالثانيمنعامإنشاءهذاالقسمفيالنتّم

وكافةاإلجراءاتالمتعلقةبوضعهمالخاصفيمسيرتهمالدراسية.

الطلبةالمكفوفينفيكتابةاالمتحانات ،قلداخلالحرمالجامعيلتنوا،كماسيقومالقسمبتكليففريقمنالطلبةلمساعدة

باإلضافةإلىمتابعةتنفيذاإلنشاءاتفي،وتنظيماألنشطةالثقافيةوالرياضيةوالفنيةلهمبهدفإدماجهمفيالمجتمعالطالبي

مبانيالجامعةوالتيمنشأنهاتسهيلحركتهمداخلالحرمالجامعي.

 

قسم الطلبة الوافدين

النا.العلموالحياةاألردنيةومنعاداتناوتقاليدنامايجعلهمإخواًنوسينهلونمن،مننسيجناجزأالطلبةالوافدينجزءاليتّنإ

لىالرقيإيسعىحيثأنالمكتبيدركأنللطلبةالوافديناهتماماتواحتياجاتتختلفعننظرائهممنالطلبةاألردنيين.كماأنه

ببيئةتعليميةذاتثقافاتوحضاراتمتنوعة.

أيوقتلمساعدتهممنقبلطاقمعملمنموظفينلهمخبرةواسعةفيأمورالوافدينلزيارةالمكتبدعوةنوجههاالىالطلبةهذهو

وقضاياالطلبةالوافدين.

 

الخدمات التي يقدمها المكتب للطلبة الوافدين:

لتسجيلحيثيتماستقبالعدتهمفيإجراءاتالقبولواومسا:يقومالمكتبباستقبالالطلبةالوافدينالجدداستقبال الطلبة الجدد-

االطلبةالجددمنقبلممثليالمكتبالذينيقدمونالمساعدةفيمتابعةاإلجراءاتاإلداريةالخاصةبالقبولوالتسجيللهمتمهيًد

اللتحاقالطلبةبالدراسة.

لخاصةبإقاماتالطلبةفيالمملكةاامالتواإلجراءاتالرسميةيتعلقبالمع:يقومالمكتببمتابعةكلمانجاز معامالت االقامةإ-

األردنيةالهاشمية.

يقومالمكتببمساعدةالطلبةفيإيجادالسكنالمناسبلهموتوفيرفرصالمشاركةفيمابينهمفيالسكن.الجانب االجتماعي:-

لتبادلالخبراتوالتجاربواالستفادةبينهملتقاءفيماإلةفرصايوفرللطلببملتقى دائم ألصدقاء الطلبة الوافدين داخل المكتتنظيم-

منبعضهمالبعضوهوملتقىمفتوحللطلبةالوافدينوالطلبةاألردنيين.
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:المساهمةمعدائرةالنشاطالرياضيفيإعدادبرامجلبطوالترياضيةولقاءاتوديةبينطلبةالجاليات.المجال الرياضي-

للط:مجال الصحيال- الحاالتالصحية أوالمستشفياتلبةفيحالتعرضأًيمتابعة الطلبة منهملوعكةصحيةسواءمععيادة ا

إضافةإلىتشكيلمجموعاتمنالطلبةلزيارةومرافقةالطالبفيكافةمراحل،واالطمئنانعلىمراحلالعالجالالزمة،األخرى

العالج.

ينمعاألستاذرئيسالجامعةخاللالعامالدراسيلطرحومناقشةالمكتبلقاءللطلبةالوافدينظمافدين:لقاء الرئيس بالطلبة الو -

اذيعملالمكتبعلىتذليلالصعوباتوحلالمشكالتالتيقدتواجهالطلبةخالل،القضاياوالمشاكلالتيتواجهالطلبةالوافدين

فترةدراستهمفيالجامعة.

المعرضالتراثيالسنويوالذييضمأجنحةشطةالثقافيةوفيمقدمتهابعلىتنظيمالعديدمناألنيعملالمكت:المجال الثقافي-

،تمثلالدولالمشاركةإضافةإلىإقامةالعشاءالشعبيالذيتقدمفيهأطباقومأكوالتشعبيةتشتهربهاالبلدانالعربيةواألجنبية

يقدمهاالطلبةالوافدونمنمختلفالجنسيات.ويشتملعلىفقراتفلكلوريةلوريالوطنيكماينظمالمكتبالحفلالفنيالفلك

،:يعملالمكتبوبشكلدوريعلىدراسةعلميةمسحيةللوقوفعلىمستوىالتوافقللطلبةالوافدينالمجال التوافقي للطلبة-

والوحصرالمشكالتفيالمجاالتالدراسيةواالقتصاديةواالجتماعيةواال الطال،صحيةنفعالية ينظم،بالتييعانيمنها كما

النفسيللطلبةمنخاللبرامجموجهةلخدمةقطاعاتالمجتمعاألردنيكرعايةالمكتبنشاطاتهادفةإلىالتوافقاالجتماعي

األيتاموالعجزةوكبارالسن.



الرحالت الثقافية والسياحية -

ألثريةفيالمملكةمنها:واللمناطقالحضاريةوالسياحيةئرةالرعايةالطالبيةالعديدمنالرحالتاتنظمد

مدينةالبتراء. •

منطقةالعقبةاالقتصاديةالخاصة. •

واديرم. •

جرشوعجلون. •

محميةضاناوحماماتعفرا. •

أمقيسوالحّمةاألردنية. •

.وباقيالمحافظاتعمان •

.البحرالميتوالمغطس •

.زياراتعلميةواجتماعي •

داءمناسبكالعمرة.وديةألالسعلكةالعربيةمدينيةللمينظمالمكتبرحلة •

  

 دائــرة النشـاط الرياضـي

يتعلقبالنشاطاتالرياضيةوالنشاطاتالكشفية )الجوالة(والمعسكراتتقومالدائرةبإعدادالخططالفصليةوالسنويةفيما

الرياضيةأممنالطلبةاألخرينسواءأكانوامنالفرق،طلبةوبرامججائزةاألميرالحسنللشبابوتعميمهاعلىأكبرعددممكنمنال

الرياضيوالكشفي تفاعلالجامعةمعالمجتمعوالمؤسساتالشبابيةوالتربوية،الراغبينفيممارسةنشاطهم وتعملعلىزيادة

محليالرياضيينوالمجتمعالرفينوتسعىإلىعقدالندواتالرياضيةالتيتتعلقبالتدريبللمش،والرياضيةمنخاللهذهاألنشطة

وتقومبخدمةالمؤسساتالرياضيةواألنديةوالمراكزفيالمحافظات.،بقصدرفعكفاءةالتدريبالرياضي

كما،وتشرفالدائرةعلىالعديدمناألنشطةالتيتقامبالمناسباتواألعيادالوطنيةوبمايختصبالجانبالرياضيمنها

إلىالحرمالجامعيوكذلكحفالتالتخريجلطلبةالجامعةكلعام.منموقعمعركةاليرموكرموكتشرفعلىنقلشعلةالي
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وتضمالدائرةاألقسامالتالية:

 (3064. قسم التدريب الرياضي ) هاتف 1

يقومهذاالقسمبتقديمالنشاطاتالتالية:

الجامعةواإلشرافعلى وضعخططالتدريبالرياضيالعامةلطلبة وإفساحالمجالألكبرتنأ. ممكنمنالطلبةفيذها عدد

للمشاركةببرنامجالتدريبالرياضي.

ب.متابعةالخططالخاصةالختباراتالمستوىللفرقالرياضيةفيالجامعةوالعملعلىتطويرها.

تراكبالمبارياتوالبطوالتشج.متابعةالطلبةالمقبولينعلىنظامالتفوقالرياضيمنحيثانتظامهمبالتدريبالرياضيواال

الرياضيةوتنسيبالعقوباتالالزمةللمخالفينمنهم.

د.وضعجداولالتدريبالرياضيللفرقالرياضيةبالتنسيقمعالمشرفينوالمدربينالمعنيين.

هـ.إقامةاللقاءاتالرياضيةواإلشرافعلىتنظيمالدوراتالرياضيةفيالكلياتواألقسام.

(40وعددهم)ايالتيتعقدقبلبدايةكلعامدراسيلقبولالطلبةالمتفوقينرياضًيعلىاختباراتالتفوقالرياضاإلشرافو.

وطالبة.ًباطال

ز.تنظيمالدوراتوالبطوالتالرياضيةالداخليةوالخارجيةفياأللعابالمختلفة.

ةوالفردية.الجماعيح.االحتفاظبسجلخاصللطلبةالرياضيينفيجميعاأللعاب



 (2070رات والجوالة وجائزة الحسن للشباب ) هاتف . قسم المعسك2

يقومهذاالقسمبتقديمالنشاطاتالتالية:

المعسكرات،المعسكراتالترويحية،أ.وضعخطةعملسنويةإلقامةالمعسكراتالطالبيةوتشمل)معسكراتالعملالتطوعي

سكراتحواراتشبابيةلطلبةالجامعاتاالردنيةمع،اتجائزةالحسنللشباب(معسكر،الرياضيةالمعسكرات،التدريبية

بحيثتنسجممعأهدافوفلسفةجامعةاليرموك.

تشكيلعشائرالجوالةوالجواالتمنطلبةالجامعة وتنظيمالمسابقاتالكشفيةالخاصةبمرحلةالجوالةفيمجالخدمة،ب.

ةسيراًعلىاألقدام.حالتاالستكشافيوتنميةالمجتمعوالر

قامةمعسكراتالعملداخلالحرمالجامعيوخارجهبقصدالمساهمةفيخدمةوتنميةوتطويرالمجمع.ج.إ

شرافعلىبرنامججائزةالحسنللشبابالذهبيةوتنظيمانتسابالطلبةإليهووضعخطةالتدريبوالمتابعةلكلطالبد.اإل

يينللبرنامج.لمشرفينوالتابعوطالبةوتحديدا

ىإنشاءمخيمتدريبيمتعدداألغراضلطلبةالجامعةعنطريقمعسكراتالعملالتطوعية.هـ.العملعل

و.تنظيمدوراتتدريبيةكشفيةلطلبةالجامعةبقصدإعدادالقياداتالكشفيةالتيتؤهلالطلبةللعملالقياديالكشفيمستقبال.

يةعلىالمستوىالمحليوالعربي.الجوالةوالمعسكراتالطالبالكشفيةلمرحلةز.إقامةالتجمعات

ح.تنظيمفرقعملتطوعيوفرقطوارئداخلالجامعةتتولىتقديمالخدماتلمختلفكلياتودوائرالجامعةبعدتدريبالطلبة

لهذاالنشاط.

الجامعة.ط.المشاركةفيالحفالتوالمناسباتالوطنيةالتيتقيمها
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 سن للشبابجائزة الح

والذهبية(.،والفضية،)البرونزيةالجائزةتطوعيولهاثالثمستوياتالعملفيبرنامج

عامباالنخراطفيالمشاركةالذاتيةفيأربعةبرامجشبابية25-14وتتجسدفكرةالجائزةإتاحةالفرصةللشباباألردنيمنسن

اإلقامةالخارجيلمستوىالجائزةالذهبيةلنشاطالرياضي.وكذلكمشروعا،الرحالت،المهارات،الخدماتتربويةالمنهجيةهي:

،العدالة،التيتنطبقعلىطلبةالجامعات.يعتمدنجاحالجائزةعلىتفهمالمشاركينألهميةالبرامجحيثأنهاتجسدمفاهيمالحرية

ةوخدمةالمجتمع.المحبةوتحملالمسؤولي،التعاونوالمشاركة

اصةحولالجائزةمنمكتبقسمالمعسكراتوالجوالة.الجامعةالحصولعلىنشراتخويمكنلطلبة



 (2050قسم التنظيم الرياضي ) هاتف .3

يقومهذاالقسمبتقديمالنشاطاتالتالية:

تأمينالمواصالتوالتغذيةالالزمةللفرقالرياضية. -أ

فةأشكالهالمبنىالجمنازيوم.متابعةالصيانةالمستمرةبكا -ب

جوجميعالمناسباتواالحتفاالتالتيتقامفيمبنىالجمنازيوم.إعدادالصالةلحفالتالتخري -ج

االحتفاظبالسجالتالتالية: -د

.سجلالفرقالرياضيةوأسماءالالعبين.1

.سجلالبطوالتوالمسابقاتالرياضيةالرسمية.2

الرياضيةالودية..سجلاللقاءاتواأليام3

طوالتوالمسابقاتالرياضية..سجلالنتائجللب4

تأميناإلسعافاتاألوليةللفرقالرياضيةخاللالمبارياتوالبطوالتالرياضية. -ه

توفيرالحجوزاتللقاعةوالمالعبالمرافقةللطلبةواألنديةوالمؤسساتالوطنية. -و



لعابالجماعيةوالفرديةالتالية:ويستطيعالطالبأنيمارسرياضتهالمفضلةفياأل

.كرةاليد3.كرةالسلة2كرةالقدم.1

.التنساألرضي6.كرةالطاولة5.كرةالطائرة4

.الكاراتيه9.التايكواندو8.االسكواش7

.الشطرنج12احة.السب11.الجمباز10

الرمي(.،الوثب،)الجري.ألعابالقوى14.المبارزة13



 القبول حسب التفوق الرياضي والفني 

فيبدايةكلعاممنخريجيحيثيتماختيارهماوفنًياالمتفوقينرياضًيامنالمقاعدكلعامللطلبةتخصصالجامعةعدًد

%فيكلية80لثانويةالعامةالذينيتمتعونبقدراترياضيةوفنيةمتفوقةعلىأناليقلمعدلالطالبفيالثانويةالعامةعنا

%فيبقيةالتخصصات.وهناكالئحةللتفوق65و،%فيكلياتالشريعةوالقانونواإلعالم70وعن،الحجاويللهندسةالتكنولوجية

هؤالءالطالببموجبهاعلىأساستنافسيوفقنظامنقاطمحددومعتمدمنمجلسالتعليمالعالي.يقبلالرياضيوالفنييتماختيار
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يزادالطالبعالماتعلىمعدلهالطالببعداجتيازهامتحانالقدراتالفنيةوالرياضيةالذيتعقدهعمادةشؤونالطلبةلهذهالغايةوال

العامة.فيالثانوية

 

 عبد اهلل الثانـي للتنمية/ للتأهيل الوظيفيمكتب صندوق الملك 

ردنيةقامتاستجابةلرغبةوتوجيهاتصاحبالجاللةالملكعبداهللالثانيباستحداثمكاتبلإلرشادالمهنيفيالجامعاتاأل

ةواإلرشادالمهنيليتولىخدماتالمشورةالفنيلتنفيذهذهالرغبةالساميةفيعمادةشؤونالطلبةجامعةاليرموكباستحداثمكتب

.فيمجاالتمهاراتاالتصالوطرقالحصولعلىفرصالعملبمايعززالفرصالتسويقيةلخريجيالجامعات

 

 الفكــــرة

شرافعماداتشؤونالطلبةفيالجامعاتاالردنيةجاءإنشاءمكاتباستشاراتمهنيةمتخصصةفيحرمالجامعاتوتحتإ

واإلرشادالمهنيفيمجاالتمهاراتاالتصالوطرقالحصولعلىفرصالعملبمايعززمنفرصقديمخدماتالمشورةالفنيةلت

سساتالقطاعبحيثتكونهذهالمكاتبحلقةمنحلقاتالتواصلبينالمجتمعالطالبيومؤ،العملالتسويقيةلخريجيالجامعات

.اوإقليمًياالخاصوهيئاتالمجتمعالمدنيمحلًي


 

 األهداف

.خدماتالنصحواإلرشادبمايحققالموائمةبينمخرجاتالنظامالتعليميومدخالتسوقالعملوذلكمنخاللتقديم

.توفيرقاعدةبياناتعناحتياجاتأسواقالعملمنالمواردالبشرية -

ا.وإقليمًياعملمحلًيالحتياجاتالحقيقيةلسوقالمهاراتاالتصالالتييتمبموجبهاتدريبالطالبعليهامعاالموائمةبين -

.مساعدةالطلبةفيتأمينفرصعملدائمةبعدالتخرجأومؤقتهخاللمرحلةتعليمهمالجامعي -

.لخاصوهيئاتالمجتمعالمدنيوفعالياتالقطاعا،فتحقنواتاالتصالبينالمجتمعالطالبيفيالجامعات -



جامعةومنضمنهاجامعة23مكاتبخاصةللتأهيلالوظيفيفي2004هللالثانيللتنميةعامنشىءصندوقالملكعبداهللأ

:نخراطفيالتدريبالالزملدخولسوقالعملمنخاللواإل،حيثتساعدالطلبةعلىاكتسابالخبرات،اليرموك

ةإنشاءمشاريعإعدادالسيرةالذاتيةوكيفيالمختصةوورشالعملفيمجاالتمختلفةكمهاراتاالتصالوالقيادةوعقدالدورات

منخاللربطهمبسوقالعملوإتاحةالفرص،ومساعدةالطلبةالخريجينفيالحصولعلىفرصعملدائمةومؤقتة،اقتصادية

.التيتنظمفيفتراتمختلفةمنالسنةأمامهمللقاءأربابالعملعبراأليامالوظيفية

زينفيالجامعاتوعددمنالمؤسساتالتيتنفذبرامجتسهمفيحلقةوصلبينالطلبةالمميتشكلمكاتبالتأهيلالوظيفي

شطةشبابيةإذتتيحهذهالمؤسساتللطلبةفرصالمشاركةفيأن،التنميةالشبابيةوعلىرأسهاصندوقالملكعبداهللالثانيللتنمية

.محليةوخارجية

. وجستيالطالبيةوتقديمالدعمالليتبنىمكتبالتأهيلالوظيفيالمبادرات

.تنفذمكاتبالتأهيلالوظيفيبرامجأخرىتعنىبالتوعيةوالتثقيفبأمورتهمالطلبة
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 خدمات المكتب

: تدريبالطلبةعلىمهارات

.للوظائفإجراءمقابالتالعملعندالتقديم -

.إعدادالسيرةالذاتية -

.عقدورشاتالعملالمتخصصة -

وذلكضمن.طورةلتمكينالطلبةمنالحصولعلىالحدودالدنيامنالخبرةالعمليةمبرامجتدريبيةتطبيقيةمتعدادوتنظيإ -

.تخصصاتهمقبلالتخرج

.األكاديميةإلىالبيئةالمهنيةوالعمليةألسواقالعملتوفيرمتطلباتووسائلانتقالالطلبةمنالبيئةالجامعية -

.زينمنطلبةالجامعةنوالمتمّياناتالمناسبةلدعمالمبدعيتوفيرالظروفالبيئيةواإلمك -

. نتماءللوطنتشجيعالطلبةللمشاركةفيالمعسكراتوبرامجالعملالتطوعيونشاطاتالخدمةالعامةلتعزيزاإل -

.بينالمجتمعالطالبيفيالجامعةوفعالياتالقطاعالخاصفتحقنواتاالتصال -

،صندوقالتنميةوالتشغيل،الوطنيلتنميةالماردالبشريةاتحكوميةوخاصةمثلالمركزفتحقنواتاالتصالمعمؤسس -

.منآمؤسسةانجازوذلكلتوسعةمداركالطلبةللوصولإلىأفاقجديدةوالتفكيرالخالقوالبحثوالتطويرلمستقبل


 : برامج المكتب

 : برنامج درب .1

 "LOYAC"نيللتنميةوشريكهمركزصندوقالملكعبداهللالثامنقبل،وهوبرنامجتدريبمحّلي "Drab" يطبق

حيثيقومونباالنضمامإلىشركة،للطلبةاألردنيينفيالجامعاتاألردنية،وبدعممنوزارةالتخطيطوالتعاونالدولي

.لأسابيعمدفوعةعلىاألق8ضمنقطاعخاص/عامأومؤسسةغيرحكوميةتستضيفهمكمتدربينلـ


 امج دعم السفربرن .2

بهدفدعمطلبةالجامعات،2006ملكعبداهللالثانيللتنميةبإطالقبرنامجدعمالسفرالدوليفيالعامقامصندوقال

،(اأوكلًيااألردنيةللمشاركةفياألنشطةالشبابيةالمختلفةفيأنحاءالعالم.يغطيهذاالبرنامجتكاليفتذاكرالسفر)جزئًي

البرنامجهوالحدمنأيةعقباتأوللطلبةالمتمّيزينفياألنوتكاليفالفيزا شطةالالمنهجيةالهادفة.إنالهدفمنهذا

،المؤتمرات،برامجتبادلالطالب،صعوباتماليةقدتمنعالطلبةاألردنيينمنالمشاركةفيتلكالفعالياتمنالندوات

ةيرجىزيار،الطلبتعبئةيدعنشروطالبرنامجوعمليةالبرامجالتدريبيةوالنشاطاتاألخرى.لمعرفةالمز

http://www.kafd.jo/sites/default/files/International_Travel_Support_Application.pdf

 برنامج دعم مشاريع التخرج .3

الملكعبداهللمنخاللصندوق،هدفهذاالبرنامجإلىتمويلتكاليفالبحثوالتطويرلمشاريعالتخّرجلطالبالجامعات

وذلكاستجابةلرؤيةجاللةالملكعبداهلل،وهويستهدفالمشاريعالتيينفذهاالطالبفيالجامعاتاألردنية،يةالثانيللتنم

منخاللتهيئةالظروفوالبيئةالمالئمةومنحهم،الثانيالمعظمفيدعماإلبداعوالمبدعينوالمتميزينمنطلبةالجامعات

لمساعدةمسيرةاألردنفيعمليةالتطوروالتقدم،إبداعاتهمالفكريةوالفنيةازلوسائلالتيتمّكنهممنإبراإلمكانياتوا

.وتحقيقنتائجإيجابيةوملموسة

لمزيدمنالمعلوماتواالستفساراتمراجعةمكتبالتأهيلالوظيفي/عمادةشؤونالطلبة/الطابقاألرضي

kafd@yu.edu.jo     يلكترونالبريداإل

2280فرعي7211111هاتف
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واإلدارية ةـــالعلمي زـــالمراك
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 اللغات مركز

يتولىالمركزالمهامالتالية:،كبرالمراكزفيالجامعةأوهومن1979أنشىءالمركزعام

فصلًيابهدفختلفالتخصصاتاآلفطالبوطالبةمنم6نجليزيةلمايقاربتدريسمتطلباتالجامعةفياللغةاإل .1

 .تحسينأداءالطلبةفياللغةاإلنجليزيةوإكسابهممهاراتهاالمختلفة

 .فيحالةنجاحهبه99تدريسمساقينإجباريينفياللغةاإلنجليزيةفيمستوىالبكالوريوسيعفىمنمساقل.ز .2

المساقاتعقد .3 لهذه التوفلالمحلينجليزيةمثلدوراتامتحانودوراتفيمختلفمهاراتاللغةاإل،دوراتمساندة

وذلكبالتعاونمعمركزالملكةرانياللدراساتاألردنيةوخدمةالمجتمعمنأجلخدمةأبناءالمجتمعالمحلي،والدولي

 .والمؤسساتالحكوميةوالخاصة

 .بستةأالفطالبوطالبةتدريسمتطلباتالجامعةفياللغةالعربيةلمايقار .4

للناطقينبغيرهاويتمتنفيذهذاالبرنامجمنخاللاتفاقياتدوليةمعمؤسساتأجنبيةبرنامجاللغةالعربيةطويرتقديموت .5

فرجينياالصيفيالذييعدمنأقدمبرامجاللغةالعربية–ومنأهمهابرنامججامعتياليرموك،أكاديميةحكوميةوخاصة

مينيسوتاوريتشموندوتكساسالباوسووعددنفيذهابالتعاونمعجامعاتوهناكبرامجأخرىيتمت،ياألردنلألجانبف

إضافةإلىبرامجاللغةالعربيةللطلبةالماليزيينبالتعاون،وبرنامجاللغةالعربيةللدبلوماسيين،منالجامعاتاألوربية

 .جللطلبةمنكورياوتايوانمععددمنالجامعاتفيماليزياإضافةإلىبرام

ياتيخضعالطلبةالمسجلينفيالبدايةإلىامتحانمستوىومنثميدرسالطالباللغةالعربيةفيعدةمستوتدريس .6

 .االلغةالعربيةألغراضخاصةويدرسالمركزأيًض،المهاراتاألساسيةالمختلفة:القراءةوالكتابةوالمحادثةواالستماع

تائجللطلبةوضمانالحيادالتامفيريةلضمانسرعةإستخراجالنلمستوىوامتحاناتالمساقاتاإلجباحوسبةامتحانا .7

.قياسأداءالطلبةوتقويمتحصيلهم



http://langcenter.yu.edu.jo

languages.cen.edu.jo

2251فرعي0096227211111هاتف
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 أعضاء هيئة التدريس في مركز اللغات

 البريد اإللكتروني  المؤهل العلمي الرتبة االسم

 omarokasha@yu.edu.joتوراهدكأستاذمريوسفعكاشهحسنع

 ahlamm@yu.edu.joماجستيرأستاذمساعد احالمواصفقاسممسعد

 anatour@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد املشحادهعليالناطور

 dima.h@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد ديماعليمحمدحجازي

 saharmad@yu.edu.joماجستيرأستاذمساعد سحرمحمدشريفالجاداهلل

 safa_s@yu.edu.joماجستيرأستاذمساعد صفاءشريفكليبالشريده

 linda@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد لينداءعبدالرحمنراضيعبيد

 halah@yu.edu.joدكتوراهأستاذمساعد هالهفايزفارسالحمد

 asma.alheeh@yu.edu.joماجستيرسمدر اسماءعبدالسالماسماعيلالحيح

 banan.k@yu.edu.joماجستيرمدرس بنانمحمدعبداهللالقرعان

 halimah.salleh@yu.edu.joماجستيرمدرس حليمهصالحمصطفىابوالعسل

 dghazaleh@yu.edu.joماجستيرمدرس دياالحاتمصديقابوغزاله

 rijan.o@yu.edu.joماجستيرمدرس ريجانعبدهحسنعبيدات

 salemsaadeh81@yu.edu.joماجستيرمدرس ينسعادهسالممصطفىحس

 sumayahfk@yu.edu.joماجستيرمدرس سميهفؤادسليمخصاونه

 abdullahamer@yu.edu.joماجستيرمدرس عبداهللعامرمصطفىالبركات

 emadcorner@yu.edu.joماجستيرمدرس عمادصالحمحمودعوض

 maramf@yu.edu.joتيرماجسمدرس دفالحالعبداهللمراممفي

 manarasqalan@yu.edu.joماجستيرمدرس منارمحمدمحمودعسقالن

 meera.hijazi@yu.edu.joماجستيرمدرس ميرهعبدالرحمنمحمدالحجازى

 nadiam@yu.edu.joماجستيرمدرس ناديهموسىسليمانالذياب
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 اتــموالمعلو بــالحاس زــمرك

لوحداتالجامعةالمختلفةوالمجتمعالمحليالحاسوبيةتقديمالخدماتل،30/6/1979بتاريخمعلوماتأنشئمركزالحاسبوال

منخاللاألقسامالتالية: أنظمة،كاديميةنظمةاألوقسماأل،قسمالديوانوتطويراألنظمةوتقديمالدعمالفنيوغيرها وقسمإدارة

وقسمخدمات،المواردالبشريةنظمةأوقسم،نظمةالماليةوالتأمينالصحياألوقسم،ظمةالحاسوبوالشبكاتوقسمأن،المعلومات

.نظمةاللوازموالخدماتوالصيانةأوقسم،رشفةالويبواأل

 ويتولىالمركزالمهامالتالية:

 لتلبياحتياجاتالعمل.برمجةأنظمةالمعلوماتالحاسوبيةلوحداتالجامعةالمختلفةوإدامتهاوتطويرها .1

 االلكترونيةالمتعددة.ةوتطويرمواقعالجامعةوالخدماتإدام .2

 تشغيلوإدامةأجهزةالخوادمالرئيسيةووحداتتخزينبياناتالجامعةالرئيسيةوتحديثهاوتطويرها. .3

 تقديمخدماتالدعمالفنيإلدامةعملأجهزةالحواسيبالشخصيةوتوابعها. .4

 بأعضاءهيئةالتدريسوالموظفين.ترنتلجميعمختبراتالجامعةومكاتةالجامعةوتوفيرخدمةاإلنتشغيلوإدامةشبك .5

للدراسات .6 تقديمخدماتالتدريبواالستشاراتفيحقولأنظمةالحاسباتوالمعلوماتبالتنسيقمعمركزالملكةرانيا

 األردنيةوخدمةالمجتمع.

 .مناليونسكوفياستخدامالحاسوبالمعتمديحتضنالمركزامتحاناتالرخصةالدولية .7

والبرمجياتوالتطبيقات،وأجهزةومعداتالشبكات،تمربوضعالمواصفاتالفنيةلألنظمةالحاسوبيةيقومبشكلدائمومس .8

 وأجهزةالحواسيبالشخصيةوتوابعهاوملحقاتهاالمختلفةالتيتتطلبهاطبيعةأعمالوحداتومرافقالجامعةالمختلفة.

العطاءاتالمركزيةولجنةالمشترياتالتابعةلدائرةاللوازمياللجانالفنيةالمنبثقةعنلجنةيشاركالعاملونفيالمركزف .9

 لدراسةعروضشراءتلكاألنظمةوالبرمجياتواألجهزةوالمعدات.



http://cic.yu.edu.jo  

computer.center@yu.edu.jo 

 2551فرعي0096227211111هاتف
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 القسرية والهجرة والنازحين الالجئين دراسات مركز

بتوجيهمنصاحبالسموالملكياألميرالحسنبنطاللالمعظمأنشئمركزدراساتالالجئينوالنازحينوالهجرةالقسرية

والمركزهوامتداد،28/7/1997خ(بتاري1396يمالعاليرقم)وقدتأسسالمركزبموجبقرارمجلسالتعل،بجامعةاليرموك

.12/7/1992لبرنامجدراساتالالجئينوالنازحينالذيتأسسفيالجامعةبتاريخ

ويعتمدالمركزفيتمويلهبشكلرئيسعلىماتخصصهلهإدارةالجامعةضمنموازنتهاالسنويةإضافةإلىماتقدمهبعضالمنظمات

خصصعمادةالبحثالعلميوالدراساتالعليافيالجامعةموازنةسنويةخاصةلدعمبعضكمات،اإلقليميةمنتبرعاتالدوليةو

األبحاثالتيينفذهاالمركز.

 

 :المهام التاليةالمركز  يتولى

ظاهرةعالميةتؤثرك،إجراءوتشجيعإجراءالبحوثوالدراساتالمتعلقةبقضايااللجوءوالنزوحالتيتتفاقميومابعديوم .1

 ضواإلنسان.ىاألرعل

وقدبدأالمركز،اقتراحتدريسمساقاتتتعلقبالهجرةالقسريةفيالجامعةكمتطلباتاختياريةفيالخططالدراسيةللطلبة .2

 .1997/1998فعليابتدريسمساق"السكانالالجئونوالنازحون"لطلبةالجامعةبدايةالعامالدراسي

 .حالتيأصبحتتبعاتهاالمتعددةتؤثرعلىالبشريةجمعاءوالنزودراكبقضايااللجوءتنميةالوعيواإل .3

 .وتبادلهامعمراكزالبحثالمشابهةفيالعالم،إصدارالنشراتوالمطبوعاتالخاصةبالهجراتالقسرية .4

 .عقدالمؤتمراتوالندواتحولمختلفالقضاياذاتالعالقةبقضايااللجوءوالنزوح .5

.فيمجالرعايةالالجئينلتكونقادرةعلىمجابهةاألحداثالطارئةوإقليميةعاملةكوادرمحليةتدريب .6

 

 :و يطمح المركز إلى أن

.فيمنطقةالشرقاألوسطامرموًقابحثًيايصبحمركًز •

 .يةفيالتنفيذواقتراحالمشروعاتالبحث،تعزيزكادرهمنخاللرفدهبباحثليكونمحورالعمليةالبحثية •

حيثكانهذا،الجئونوالنازحون"إلىخطةالبكالوريوسفيالجامعةكمتطلبجامعةاختياريإعادةمساق"السكانال •

لتوصياتالمؤتمرالدوليالذياحيثيأتيذلكتنفيًذ،(110المساقموطنافيقسماالقتصادفيماسبقتحترمزورقم)ق

نميةالمستدامةفيالشرقاألوسط:الحاجةإلى"الالجئونواألمنوالتحول(2016آذار16–15عقدهالمركزفيعمان)

.الجنوب"وذلكتحترعايةدولةرئيسالوزراء–حوارالشمال

إقامةبرنامجماجستيرفيدراساتالهجرةالقسرية. •

 

http://rdfmsc.yu.edu.jo/  

refuge@yu.edu.jo 

  3603فرعي0096227211111هاتف

http://rdfmsc.yu.edu.jo/
mailto:refuge@yu.edu.jo


 

439 



 الجودة وضمان االعتماد مركز

امنالجامعةلالرتقاءبمكانتهاالُمستحقةومتابعةمدىتطبيقالمعاييرالعالميةوالوطنيةفيكافةالخدماتالتيتقدمهاسعًي

م.حيثيضطلعالمركزبمهماتمتابعةمؤشراتاالعتمادوضمان2003امفقدتمتأسيسالمركزفيالع،للمستفيدينمنتلكالخدمات

دكتوراه(.كمايقومالمركزوبشكلمستمر،ماجستير،الجودةلكافةالبرامجاألكاديميةفيالجامعةبمستوياتهاالثالثة)بكالوريوس

الحاجاتالتدريبيةلتوفيرالدعمالمهنيواألكاديميوبمايالجامعةقائمةعلىدراسةفبإعدادبرامجتدريبيةألعضاءالهيئةالتدريسية

)التدريس تتضمنأربعةمحاوررئيسة التدريسية الهيئة المجتمع،البحثالعلمي،يتناسبمعطبيعةعملعضو وخدمة،خدمة

الجامعة(.



 ويتولى المركز المهام التالية: 

للحصولعلىاعتماداتوشهاداتضمانالجودةعالميةبمايحققالكلياتاألكاديميةبالسعييقومالمركزبالتعاونمع .1

.ستراتيجيةرؤيةورسالةوأهدافوقّيمالجامعةوخطتهااإل

:يهدفالمركزإلىالعملعلىتحقيقاألهدافاآلتية .2

.عتماداألردنيةعلىمعاييراالمتابعةمؤشراالعتمادللتخصصاتاألكاديميةفيالجامعةبناًء .3

.االعتمادالمحليلجميعالبرامجاألكاديميةفيالجامعةالحصولعلى .4

.الحصولعلىاالعتمادالدوليلبرامجأكاديميةمختارةفيالجامعة .5

.لتنسيقمابينلجانهيئةاالعتمادورؤساءاألقسامالمعنيينبالزيارةا .6

.ةوأخذاإلجراءالالزمالزيارتابعةتقاريرهيئةاالعتمادالصادرةبعدم .7

.بعةامتحانالكفاءةالجامعيةوتحليلالنتائجعلىمستوىالجامعةتام .8

.لجامعةاليرموكستراتيجيةمتابعةتطبيقالمحاورالمتعلقةبمحورالجودةفيالخططاإل .9

.اإلسهامفيتحقيقمعاييرجودةمؤسساتالتعليمالعالياألردنية .10

ا.ودولًيايمًيوإقلاتصنيفالجامعاتمحلًيالجامعةضمناالرتقاءبوضع .11

.توفيرالتدريبالالزمألعضاءالهيئةالتدريسيةفيالجامعة .12

 .تأهيلاألعضاءالجددودعمهمألداءمهامهم .13

 تنفيذسياساتالجامعةوتطلعاتهاالتيتخصاالرتقاءبمستوىالهيئةالتدريسية. .14

عملالمناسبةلالرتقاءبمستوىالجامعةفيتلكللجامعاتواقتراحآلياتالفاتالعالميةمراقبةموقعالجامعةفيالتصني .15

التصنيفات.
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 المجتمع وخدمة األردنية للدراسات رانيا ةالملك مركز

المراكزالعلميةفيالجهوأ موذلكبعدأنتمدمــج:مركزالدراساتاألردنية2006آب28حيثتأسسفي،امعةحـد

بدورهاالجليلاوإيماًناعرفاًن،وقدتـمتوشيحالمركزباسمصاحبةالجاللةالملكةرانياالعبداهلل،ومركزاالستشاراتوخدمةالمجتمع

 .يركلأســبابالرقيواالزدهارألفـرادالمجتمعومؤسـســـاتهوعملهاالدؤوبمنأجـلتوفيخدمةقضاياالوطنوالمواطنف

تدريب من الميادين جميع في متميزة نوعية ذات واإلقليمي المحلي للمجتمع خدمة تقديم على المركز رؤية وتنطوي

تللمواطناألردنيمركزإلىتقديمأفضلالخدماالمجتمعالمحليوالعربي.ويتطلعالواستشاراتودراساتلتغطيجميعقضايا

والعربيوإكسابهالمهاراتالفنيةوالعلميةويتأتىذلكمنخاللالتوظيفالكاملللقدراتواإلمكاناتواالستغاللاألمثلللموارد

 .الماليةوالبشريةفيالجامعة

 ويتولى المركز المهام التالية: 

اإل .1 القضايا ستراتيجيةدراسة األردنيوالتي المجتمع كانتلواتواجه المشكالتوالمعوقاتسواء هذه قوفعلىطبيعة

 .اجتماعية..الخ(وأساليبمعالجتها،اقتصادية،)سياسية

لتغطيجميعتقديمخدمةللمجتمعالمحليواإلقليميذاتنوعيةمتميزةفيجميعالميادينمنتدريبواستشاراتودراسات .2

 العربي.قضاياالمجتمعالمحليو

للمواطناألردنيوالعربيوإكسابهالمهاراتالفنيةوالعلميةويتأتىذلكمنخاللالتوظيفالكاملتقديمأفضلالخدمات .3

 .للقدراتواإلمكاناتواالستغاللاألمثلللمواردالماليةوالبشريةفيالجامعة

ؤسساتفيالقطاعينالعامتأديةالخدماتالمساعدةللمفيواالسهاماالحتياجاتالمجتمعيةوتلبيةاالستشاراتالفنيةتقديم .4

والخاصسواءداخلالمملكةأوخارجهاوذلكوفقالمعاييرالدوليةوالمحليةالمعتمدةلكلبرنامجمنأجلتحقيقالكفاءة

 والفعالية.

 .ياديناتالمختلفةوالمتنوعةفيجميعالممنحدرجةالدبلوم)سنةدراسيةواحدة(باإلضافةللدور .5

 .تعلميةعنالمجتمعاألردنيونشرهاالقيامببحوثودراسا .6

 .عالقةبأهدافالمركــزالتنظيمالمؤتمراتوالندواتواللقاءاتالعلميةذات .7
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 األردنية المرأة لدراسات بسمة ةميراأل مركز

إلشراكالمرأةفيالمجتمعالمحليفيالقطاعين،األردنيةفيجامعةاليرموكجاءإنشاءمركزاألميرةبسمةلدراساتالمرأة

األنماطالسلبيةالسائدةعنالمرأةالبة(فيتغييراالتجاهاتوالعاموالخاصمعالمرأةفيالقطاعاألكاديمي)بوصفهامعلمةأوط

األردنية.

ترتكزعلى،الرجلفيالعمليةالتنمويةالشاملةوفقمنهجيةعلميةإلىجنبمعامنفهمألهميةإدماجالمرأةجنًباوإنطالًق

وإتاحة،ريكةفاعلةمعالرجلذمكانتهاودورهاالطبيعيشلتأخ،والعملعلىتمكينالمرأةوتأهيلها،نتائجالبحوثوالدراساتالعلمية

وعلىالمستوياتكافة.،الفرصأمامهافيالمجاالتالمختلفة

.3/1/2011تاريخ،(2011/1كزبموجبقرارمجلسأمناءالجامعةفيجلستهرقم)جاءتأسيسالمر



 ويتولى المركز المهام التالية:

تتمتعفيهالمرأةبتكافؤالفرص،طيةواحترامحقوقاالنسانبمزيدمنالتنوعوالديمقراالمساهمةفيبناءمجتمعيتميز .1

 .وسبلالتقدمفيمختلفمناحيالحياة

 .التطلعنحوريادةعلميةفيمجالالبحوثاالجتماعيةودراساتالمرأةاألردنية .2

 .جراءدراساتوأبحاثعلميةإ .3

 .تقديمخدماتاستشارية .4

 .القياداتالنسائيةقدراتالمرأةاألردنيةواعدادالمناسبةلتعزيزبيةتساعدعلىتوفيرالظروفتقديمبرامجتدري .5

توفيرمناخعلميمالئموذلكبتفعيلالبحثالعلميوتناولقضاياالمجتمعاألردنيومشكالتهوخاصةمايرتبطمنهابالمرأة .6

 .ضاءهيئةالتدريسواستثمارالكوادرالمتخصصةمنأع،للوصولألنسبالحلول

ال .7 االجتماعيةصناعة الشاملةعلىسياسة التنمية فيقيادة والتواصلمعالمخططينوصناعالقرارللمساهمة وتقويمها

 .المستوىالوطني
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واالبتكارالريادة  مركز

ساهمتاإلصالحاتاألخيرةفيتعليمتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتوالمطالبالصعبةلهافياألردنوالدولالمجاورة

التعلي لعب واالتصاالت. المعلومات تكنولوجيا شركات تنظيم طريقة في ملحوظ تحول في في العالي المعم لوماتتكنولوجيا

افيتعزيزأعمالتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتمنخاللإقامةالروابطوتعزيزالتعاونمنأجلتقديمارئيسًيواالتصاالتدوًر

ريادةالمركزأسيسفقدتمت،خدمةأفضلالحتياجاتالقطاعاتواالنتقالإلىاقتصادقائمعلىالمعرفة.وكجزءمنهذاالجهدالوطني

المعلوماتAECE)رواالبتكا (فيكليةالحجاويللهندسةالتكنولوجيةفيمحاولةلتعزيزاإلبداعواالبتكارفيمجالتكنولوجيا

والطالبوتحويلها،بلورةاألفكارالفكريةالقادمةمنقطاعاألعمالوأعضاءهيئةالتدريس،واألهممنذلك،واالتصاالتالتطبيقية

يقية.لىمنتجاتحقإ

 المعلوماتركزالموقام لتكنولوجيا والدولية الوطنية الشركات من الصلة ذات الصناعة حاضنات من عدد بتأسيس

 واالتصاالت.

 ويتولى المركز المهام التالية:

 البيئةالمالئمةوالخدماتألصحابالمشاريعالرياديةالفرديةوالشركاتالصغيرة.تقديم .1

طبيقاتبمافيذلكالتطبيقاتالطبيةوالصيدالنيةوالعلومالهندسيةوتصاميممجموعةمتنوعةمنالتاتفيتطويرالبرمجي .2

 ونمذجةالنظمالمعقدةوالمحاكاة.،استراتيجياتاألعمالوالحلول،النظام

وتلبيةاحتياجاتالصعبةاللطلبةوأعضاءهيئةالتدريسللعملفيالمشاريعالتييمكنأنتوفرخبراتالتعلمفرًصتقديم .3

 ومنالمتوقعأنيقبلخمسينطالبتدريبفيكلعامولمدةستةأشهرللتدريبفيالحاضنات.،وقالس

والمهاراتمنخاللالتدريبالعملي،والبحوث،الحاضناتبمساعدةالطالبعلىتعزيزقدراتهموالكفاءةالشخصيةقيام .4

 لقائمةعلىالمشاريع.تعلمافيحلالمشكالتوالمشاركةفيأنشطةال

 الطالبمنفهمطبيعةالتفاعالتفيمكانالعملواكتسابالمهاراتالمهنيةوالتقنيةوالعملالجماعي.تمكين .5

زيادةمعرفةالطالبوالتوعيةحولأحدثالتطوراتفيالمجاالتذاتالصلةبتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالتوتعزيز .6

 ألعماللديهم.يادةااإلبداعواالبتكارور

 فرصوظيفيةفيمختلفالتخصصاتللخريجينالمتميزين.توفير .7

علىالتقنياتالرائدةفيتكنولوجياالمعلوماتواالتصاالت.بصورةمشتركةالمهنيينوالمهندسينتدريب .8
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 الرسمية األردنية للجامعات المكتبية الخدمات في زـّالتمي مركز

زفيالخدماتالمكتبيةمعلوماتالمكتباتالجامعيةالرسميهاألردنيةباسممركزالتمّيتأسيس"تجمعمكتبي"إلدارةشبكةتّم

فيجامعةاليرموك)ومةجامعاتاألردنيةالرسميلل بناًء،ربدإقره إنشاؤه تفاهمموقعهمنجماألردن(حيثتم ةيععلىمذكره

نيسان27للمركزبتاريخااألردنيةوبموجبخطابمعاليوزيرالتعليمالعاليبأنتكونجامعةاليرموكمقًرةالجامعاتالرسمي

م.2004
 

 ام التالية:المهالمركز  ويتولى

 .األردنيةةالرسميةوماتالمكتباتالجامعيإدارةشبكةمعل .1

 .بغيةتحقيقترشيدالنفقاتةتنسيقخدماتهاالمختلف .2

 .بمصادرالمعلوماتةتنظيمالمشارك .3

.ةالرسميةاألردنيةتوصيدآلياتالعملوأدواتهبينالمكتباتاألعضاءفيتجمعالمكتباتالجامعي .4
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 المفتوحة التعليم ومصادر اإللكتروني التعّلم مركز

 

اتخذهفيجلستهإلىقرارمجلسالعمداءالذيواستناًدا(2/2018موافقةمجلساألمناءفيجلستهرقم)علىإنشاؤهبناًءتّم

.31/12/2017التيانعقدتبتاريخ(47/2017)رقم
 

الهدف والغاية من إنشاء المركز:

ويستخدمأحدثاألساليب،إنالهدفالرئيسمنإنشاءالمركزهواإلدارةالكلملةلموضوعالتعّلماإللكترونيفيالجامعة

الجامعةللبدءفيتطويرمساقاتتـُطرحعبرنمختلفالتخصصاتفيتمكينأعضاءهيئةالتدريسموالتقنياتلتدريبوتجهيزو

الدبلوم،اإلنترنت من بدًءا العلمية الدرجات لمختلف االنترنت عبر تـُطرح كاملة برامج لتصبح الوقت مع ستتطور والتي

يتوفرالع بالماجستيروالدكتوراهعندما منعمل،طروحةددالمطلوبمنالمساقاتالموالبكالوريوسوانتهاًء أساسًيا وإّنجزًءا

تـُطرحعبراالنترنتباللغةالعربيةتكونموجهةبشكلخاصالستقطابالطلبةمنالمركزستوجهنحوتصميموتطويرمساقات

ياهتماًمااإلضافةإلىتركياالتيتبدوماليزياب،أندونيسيا،معالتركيزعلىدولجنوبشرقآسيا،جميعالدولالعربيةواإلسالمية

متزايًدافيتعّلماللغةالعربيةوالشريعةاإلسالمية.

 

الرؤية:

التعليمي فيالنهوضبالنظام يساهم اإللكترونيعاليالجودة لتوفيرالتعّلم عالمية ذاتشهرة أنيصبحالمركزمؤسسة

والمنطقةوالعاليم.

 

الرسالة:

األساليبوالتكنولوجيالتدريبوتجهيزوتمكينأعضاءهيئةالتدريسّلماإللكترونييستخدمأحدثإنشاءمركزمستقلللتع

والدعمالكاملللمكوناتالرئيسيةاألربعة،يكونواقادرينعلىإنتاجمحتوىإلكترونيعاليالجودةيتوافقمعالمعاييرالعالميةل

وأساليبالتقييموالتواصلاإللكتروني.،مومحتوىالتعّل،والطالب،ريسللتعليماإللكترونيوالتيتشمل:أعضاءهيئةالتد

 

األهداف:

 افةالتعّلماإللكترونيعبراالنترنتبينأعضاءهيئةالتدريسوالموظفينوالطالبفيالجامعة.تعزيزونشرثق .1

بالنفععلىونيعبراالنترنتبمايعوداالعترافالعالميمنقبلاألوساطالعلميةوالدوليةبالتمّيزفيالتعّلماإللكتر .2

 المجتمعاألردني.

ويستخدمأحدثاألساليبوالتكنولوجيابما،يالجودةيتوافقمعالمعاييرالعالميةالريادةفيإنتاجمحتوىإلكترونيعال .3

فيالنهايةإلى تطبيقاتوتقنياتأويعودبالنفععلىقطاعالتعليمالعاليفياألردنوالمنطقةوالتييمكنترجمتها

 منتجات.

 المساهمةفيالتحّولالرقميالمعلوماتيلجامعةاليرموكبمايخصالتعليمالجامعيوالدراساتالعليا. .4

ثوقبهاونشطةفيالتعّلماإللكترونيعبراإلنترنتبالتعاونتعزيزمكانةجامعةاليرموكباعتبارهاجامعةرائدةومو .5

يفياألردنوالمنطقة.الوثيقمعالتعليمالعال
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 والتدقيق الداخلي الرقابة وحدة

الصادرة استناًدا إلى المادة جامعة اليرموك في  والتدقيق الداخليالرقابة  تعليمات وحدة 2019( لسنة 2رقم )بموجب تعليمات 

 ة إلى ما يلي:وتسعى الوحد ،2018( لسنة 18/ج/أ( من قانون الجامعات األردنية رقم )24)

 

 المهام بشكل عام: 

 القيام بالتدقيق والرقابة المالية واإلدارية والفنية وكشف حاالت عدم المطابقة.  -أ

 متابعة تنفيذ الجهات المختلفة في الجامعة للخطط المالية واإلدارية والفنية والبرامج الموضوعة لذلك.  -ب

 امعة والعائد الذي تحصل عليه مقابل ذلك. قتصادية الستثمار أموال الجاال ستراتيجيةمراقبة اإل -ت

 متابعة إجراءات العمل للتأكد من مدى كفاءتها وفعاليتها وتشخيص المشكالت اإلدارية في األقسام.  -ث

 تقديم التوصيات المتعلقة بالتشريعات لمواكبة التطورات الحديثة للنهوض بمستوى األداء في الجامعة.  -ج

 ى استيضاحات الديوان. إلجراءات التي تمت لمعالجة الخلل والرد علة تقارير ديوان المحاسبة وامتابع -ح

 
 مهام أقسام الوحدة: 

 أوال: قسم التدقيق والرقابة المالية ويقوم باألعمال اآلتية: 

 التحقق من صحة وسالمة التقديرات واإليرادات والنفقات الواردة في الموازنات. .أ

لمشفى( قد تّم تحصيل إيرادتها معة والمركز الصحي والمدرسة النموذجية )واحقوق المالية المستحقة للجاالتحقق من أن ال .ب

 في المواعيد المحددة.

التحقق من أن النفقات قد تّم صرفها بصورة سليمة وضمن بند الموازنة وفي حدود المخصصات المقررة لها في النظام  .ت

 المالي والموزانات السنوية. 

 باألمور المالية بالجامعة.  ن واألنظمة والتعليمات والقرارات المتعلقةن صحة وسالمة تطبيق القوانيالتأكد م .ث

 التأكد من صحة اإلجراءات المحاسبية للمعامالت والمستندات المالية والوثائق المعززة لها والمتعلقة بااليرادات والنفقات.  .ج

 التحقق من تطبيق سياسة ضبط النفقات. .ح

 ب األصول وصحة البيانات الواردة بها. ن القوائم المالية مبوبة حسالتأكد من أ .خ

 قبة حسابات التسوية من أمانات وسلف وحسابات جارية والتحقق من صحة القيود. مرا .د

 مراقبة استثمار أموال الجامعة ومدى العائد الذي تحصل عليه مقابل ذلك.  .ذ

 دمة بهدف تطويرها. والسجالت المحاسبية المستخ مراجعة وتقييم التعليمات المالية واإلجراءات المالية .ر

ة الجامعة وحقوقها المالية في أي مشروع أو اتفاق يتعلق بالمقاوالت والعطاءات والتوريدات التحقق من مراعاة مصلح .ز

 واإلنجازات وغيرها. 

 الجامعة.  تقديم االستشارة وإبداء الرأي في أي موضوع ذات طبيعة مالية بناء على طلب الرئيس أو رئيس  .س

 

 تدقيق والرقابة اإلدارية ويقوم باألعمال اآلتية: ثانًيا: قسم ال

 التأكد من تطبيق وتنفيذ القرارات اإلدارية وتوافقها مع التشريعات المعمول بها في الجامعة والوحدات التابعة لها.  -أ

ة بشأنها الحلول المناسبمعة واقتراح متابعة اإلجراءات وتشخيص المشاكل اإلدارية في الكليات والوحدات التابعة للجا -ب

 والتوصية باتخاذ ما يلزم لمنع تكرارها. 
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مراقبة مستودعات الجامعة والقيام بعمليات الجرد المفاجئ للمواد الموجودة فيها ودراسة أسباب التكدس والتلف من هذه  -ت

 المواد والتحقق من سالمة وقانونية إجراءات الشطب والتصرف. 

 قصور في العمل واإلنتاج واقتراح الحلول لتالفيها أو معالجتها. تحديد أسباب الاء اإلداري وتقييم مستوى األد -ث

متابعة الممارسات اإلدارية الخاطئة في الجامعة الناتجة عن ازدواجية أو/ و تداخالت في المهام الوظيفية بين الجهات وتقديم  -ج

 التوصيات الالزمة لتالفيها أو إزالتها. 

 ة المرفوعة. التعامل مع الشكاوى اإلداريالتحقق من صحة  -ح

التوصية بتبديل التشريعات اإلدارية التي تنظم العمل وتقديم المالحظات للجهات المختصة حول مدى مالءمتها لمواكبة  -خ

 التطورات الحديثة للنهوض بمستوى الجامعة. 

 التأكد من وجود وصف وظيفي لكل الوظائف في الجامعة.  -د

 بتعاث ألعضاء هيئة التدريس. اءات التعيين والترقية واالد من سالمة إجرالتأك -ذ

 التأكد من سالمة إجراءات التعيين والترقية للموظفين اإلداريين في الجامعة.  -ر

 

 ثالًثا: قسم التدقيق والرقابة الفنية ويقوم باألعمال اآلتية: 

 الجامعة. التأكد من اتباع أنظمة السالمة ومعاييرها في جميع مرافق  -أ

 ة الصحية في مختلف مرافق الجامعة. بة إجراءات النظافة والسالممراق -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

المراقبة ومطابقتها والتأكد من سالمة إجراءات التنفيذ والمتعاقد عليها مع الشركات مراقبة ومتابعة مراحل تنفيذ المشاريع  -ج

 للشروط والرسومات والمواصفات الفنية المتعاقد عليها. 

 الكشف الدوري على مباني الجامعة ومرافقها والتأكد من سالمتها وصيانتها.  -ح

 ق األغراض التي ُأنشئت من أجلها. مة تشغيلها وصيانتها وتحقيمتابعة المشروعات المنفذة والتي تّم إتمامها للتأكد من سال -خ

راقبة شروط السالمة العامة والسالمة الصحية في مطاعم الجامعة والمقاصف وخزانات مياه الشرب والمشارب وأماكن م -د

 إعداد الشاي والقهوة في الكليات والدوائر. 

 والمشاتل في الجامعة. برات وأماكن تربية الحيوان مراقبة أمور السالمة العامة والسالمة الصحية في المخت -ذ

 ات النظافة في المباني والحرم الجامعي. مراقبة إجراء -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

 فحة اآلفات والحشرات والقوارض. تأكد من معالجة إجراءات مكاال -ش

شف على مستودعات الجامعة من حيث الصالحية وحسن سير العمل من حيث التصنيف والتخزين والتأكد من عدم الك -ص

 وجود مواد راكدة.
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 الجامعــة رئــاسة دائرة

وتتولىالمهامالتالية:،1976سنةأنشئتالدائرة

 .اوتوثيقهإدارةمراسالترئاسةالجامعة .1

 .مةلصناعةالقراراتومتابعةتنفيذهاالمعلوماتالالزاستكمال .2

 .الثقافيةواألكاديميةوبرامجالعملاالتفاقياتالمساهمةفيإعداد .3

 .وبرامجالعملوتعميمهااالتفاقياتتوثيق .4

 .تنظيمالمعامالتوالمراسالتالمتعلقةبترقياتأعضاءهيئةالتدريسفيالجامعة .5

راجعيرئيسالجامعة.متقبالاستنظيم .6



 

 

https://presidency.yu.edu.jo

presidency.dept@yu.edu.jo

2114فرعي0096227211111هاتف

 

  

https://presidency.yu.edu.jo/


 

450 



 والتخطيط التنمية دائرة

 التنميةوالتخطيطمعتأسيسالجامعةعام التمّيزوالحاكميةنحوتعزيزحيثتسعى1976ُأنشئتدائرة استدامةو،ثقافة

فيهمصلحةالجامعة،التطويروالتحسينوفقأفضلالممارسات فيالتنميةوالتخطيطبما المنشودة وغايتها كما،وتفعيلدورها

التحدياتبشكلينسجم اتمعاألولويوتحرصالدائرةعلىاستمراريةنهجالتخطيطاالستراتيجيلمواكبةالمستجداتومواجهة

وفًقاإلجراءالعملالمعياريبمتابعةالخطة،لىاألداءالمتمّيزونوعيةالخدمةالمقدمةوتحقيقاألهدافلينعكسع الدائرة وتقوم

.للجامعةباعتمادالنهجالتشاركيوبمساهمةواسعةالنطاقمنالكلياتوالوحداتاإلداريةفيالجامعةستراتيجيةاإل

 الية:الدائرة المهام التوتتولى 

.للجامعةستراتيجيةجعةالخطةاإلالمشاركةبإعدادومرا .1

.إعدادوتنفيذالخطةالتشغيلية .2

.تقديمالدعموالمشورةلألقساموالوحداتاألخرىبالجامعةفيقضاياالتخطيط .3

.مراقبةتنفيذالخططوتصحيحاالنحرافاتإنوجدت .4

.لمدىتطبيقالخططإعدادوتقديمالتقاريرالدوريةحو .5

.يمجالالتخطيطإعدادالبرامجالتدريبيةف .6

إعدادالتقاريرنصفالسنويةوالسنويةعنجهودالجامعةووحداتهافيمايتعلقبمستوياتتنفيذالخططوالصعوباتالتي .7

.تواجهالتنفيذ

.ستراتيجيةإعدادالدراساتوالخططالمتعلقةبتوسعالجامعةبمايتفقمعالتوجهاتاإل .8

 .وبياناتونشاطاتالجامعةعلوماتيحويمختلفمعلوماتإنشاءبنكم .9

.نشرالوعيالتخطيطيفيالوحداتوالدوائرمنخاللعملمحاضراتتتعلقبالتخطيطوأهميته .10

.التعاونوالتنسيقمعالجهاتاألخرىذاتالعالقةفيالجامعةلتخطيطودراسةالمشاريعالتطويرية .11

 .عنيةبخصوصإعدادالموازنةوالتنسيقمعالجهاتالمالمشاركة .12

 .المساهمةفيإعدادوتحديثالهياكلالتنظيميةوالوصفالوظيفيلكافةالوظائففيمختلفمرافقالجامعة .13

 .إعدادجداولالعبءالتدريسيواإلضافيألعضاءهيئةالتدريسلجميعالفصولالدراسّية .14

 .نشراتاإلحصائيةدادالدراساتوالتقاريروالوإع،اإلحصائيةألنشطةالجامعةالمختلفةجمعالمعلومات .15

 .دراسةأساليبالعملواإلجراءاتاإلداريةوتحليلهاوتطويرها .16

ولجنةتوصيفالوظائف...،ولجنةالهيكلالتنظيمي،اإلشرافعلىاللجانالمتخصصةمثل:لجنةالتنميةوالتخطيط .17

 .عضويتهاوأمانةسرهانالتييتمتعمديرالدائرةبرئاستهاأووغيرهامناللجا
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 والتسجيل القبول دائرة

لقةبدراستهموإعدادالجداولالمتع،إجراءاتقبولالطلبةوتسجيلهموانتقالهمتنفيذحيثتقومب،1976عامأنشئتالدائرة

و األكاديميوامتحاناتهم داخل،وإجراءاتمنحالشهاداتللخريجين،متابعةسيرهم الجهاتالمعنية وذلكبالتنسيقوالتعاونمع

الجامعةوخارجها.

 

 وتتولى الدائرة المهام التفصيلية التالية:

 استكمالإجراءاتقبولالطلبةالمستجدين. .1

 المختصةللبتفيها.فصلدراسيوتحويلهاللجاناستقبالطلباتاالنتقالفيكل .2

 إعدادالجدولالدراسيلجميعالمساقاتوالشعبالمطروحةفيالجامعةلكلفصلدراسي. .3

 إعدادجدولاالمتحاناتالنهائيةلكلفصلدراسي. .4

 تنظيموتنفيذعمليةتسجيلالطلبةللمساقاتواإلنسحابواإلضافةفيكلفصلدراسي. .5

 ابالمعدالتالفصليةوالتراكميةوالخطةالدراسية.واحتس،رصدالعالماتالسيراألكاديميللطلبةمنمتابعة .6

 إصدارجميعالوثائقالتييحتاجهاالطلبةباللغتينالعربيةواإلنجليزية. .7

،بالخطةالدراسيةالتحققمناستيفاءالطلبةالمتوقعتخرجهملمتطلباتالحصولعلىالدرجةالعلميةالمسجلينلهاوحس .8

 دارالشهاداتالخاصةبهم.وإص،قوائمالخريجينواستخراج

 تزويدالجهاتالموفدةبنتائجالطلبةالموفدينعلىنفقتها. .9

 أيةمهامأخرىذاتعالقةبطبيعةعملالدائرة. .10
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 المالية دائرةال

طبًق وصرفها قبضها ذلك في بما الجامعة أموال إدارة بمهمة المالية الدائرة واألنظمةاتقوم الجامعاتاألردنية لقانون

،كافةاألعمالالماليةوتطويروتنفيذالسياساتواإلجراءاتوالخططوالبرامجالتيتتعلقب،والتعليماتوالقراراتالصادرةبمقتضاها

.ضافةإلىاتخاذكافةاالحتياطاتواإلجراءاتالالزمةووسائلالرقابةالكافيةلحمايةأموالالجامعةوسجالتهاالماليةباإل

 المهام التالية: الدائرة  وتتولى

 .لقواعدمحاسبيةسليمةالمحاسبيةللجامعةوفًقتنظيمالسجالتوالقيودا .1

للتعليماتالمعمولاولوبياناتوالمعلوماتالتفصيليةالمتعلقةبهاوفًقالجامعةوماتتضمنهمنجداإعدادمشروعموازنة .2

 .بها

 .اإعدادسنداتالصرفوالشيكاتآلًي .3

 .اأرشفةالمعامالتوالكتبالواردةوالصادرةآلًي .4

5.  للمسؤولين،لجامعةوتحليلالتقاريرالماليةالدوريةالتيتظهراالتجاهاتالهامةفيأنشطةاإعداد فيالجامعةوإبالغها

 .التخاذالقراراتالمناسبة

 .متابعةاألمورالماليةمعالجهاتذاتالعالقة .6

 .المشاركةفياللجانالمتعلقةباألمورالماليةفيالجامعة .7

.ةلضبطالعملوتحديثأساليبالتدقيقالداخليتطويراإلجراءاتالمالي .8
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 البشريـــة المــوارد دائــرة

موظفيهاحيثنظيمالعالقةبينالجامعةووتمثلالمحوراألساسيلت،تعددائرةالمواردالبشريةمنوحداتالجامعةالرئيسة

وتسعىمنذتأسيسهاإلى،تقومدائرةالمواردالبشريةبالتخطيطوالتنظيمواإلشرافعلىتنفيذالسياساتالمتعلقةباألفرادفيالجامعة

قهميةورواتبهموعالواتهموحقوالعناصرالبشريةذاتالكفاءةالعاليةوالمؤهلةوإدارةشؤونالموظفينوأعضاءالهيئةالتدريستوفير

والتحققمنتنفيذاألعمال،وامتيازاتهموتدريبهموتطويرهموتقييمهموقياسكفاءاتهمورفعمستوىاألداءالفرديوالعامفيالجامعة

.ولينذويالعالقةؤوذلكبالتنسيقمعالمسالمناطةباألفراد

.للقوانينواألنظمةالمعمولبهااوفًق،هادمةفيالجامعةوحتىانتهائبفترةالخاابتداءمناإلعالنعنالشواغرومروًر

  وتتولى الدائرة المهام التالية: 

.دراسةاحتياجاتوحداتالجامعةالمختلفةمنالكوادرالبشرية .1

.الكادرالوظيفيالمؤهلتوفير .2

.توجيهواقتراحدوراتتدريبيةلهمفيمجالعملهم .3

.لدوريللعاملينفيالجامعةاإلشرافعلىالتقييما .4

أداء .5 فيتطوير والخروجبالنتائجوالتوصياتالتيتساعد وتحليلها لدراستها التقييم عنهذا المعلوماتالناتجة تجميع

.العاملين

 للجامعة.ستراتيجيةططالمرحليةواإلاإلسهامفيوضعالخ .6

.توفيرقناةاتصالبينالعاملينوإدارةالجامعة .7
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 القانونيــــة الشـــؤون دائــرة

التالية:مهامالتتولىدائرةالشؤونالقانونية

 .إبداءالرأيفيالقضاياالحقوقيةوالجزائيةالمتعلقةبالعاملينفيالجامعة .1

 .قوانينواألنظمةوالتعليماتللجامعةومراجعتهاوتدقيقهاالمشاركةفيوضعمشاريعال .2

 .المشاركةبعضويةاللجنةالقانونيةالمنبثقةعنمجلسالجامعة .3

 .فيهاامالمشورةالقانونيةللمجالسالتأديبيةفيالجامعةفيصياغةالعقودواالتفاقياتوالتعهداتالتيتكونالجامعةطرًفيتقد .4

 .انونيةلجميعوحداتالجامعةمنخاللرئيسالجامعةتقديماالستشاراتالق .5

 تالعالقةتوثيقمنظومةالتشريعاتالمتعلقةبالجامعةوالتشريعاتاألردنيةذا .6

دليلإصدارومتابعةتعديالتالقوانينواألنظمةوالتعليماتالمعمولبهافيالجامعةواألسسوالقراراتالصادرةبمقتضاها .7

 .ظمةوالتعليماتالخاصةبالجامعةمجموعةالقوانينواألن

 .وإعدادكتبالتبليغبشأنها،استالمالتبليغاتالقضائيةالخاصةبالجامعةومتابعتها .8

نةأمانهسرلجانالتحقيقوالمجالسالتأديبيةاالستئنافيةواالبتدائيةألعضاءهيئةالتدريسوالموظفيناإلداريينوالفنيينوأما .9

نالطلبة.سرلجنةتحقيقعمادةشؤو

 

 

 

https://legalaffairs.yu.edu.jo 

legalaffairs.dept@yu.edu.jo 

  3521فرعي0096227211111هاتف

https://legalaffairs.yu.edu.jo/
mailto:legalaffairs.dept@yu.edu.jo


 

455 



 واإلعالم العامة العالقات دائرة

وتعتبرالدائرةحلقةالوصلبينكافةالوحدات،1976العالقاتالعامةواإلعالممعتأسيسالجامعةعامءدائرةتزامنإنشا

وتهدفإلىإبرازرسالةالجامعةوالسعيإلىتحقيق،األكاديميةوالعلميةواإلداريةفيالجامعةوترتبطمباشرةمعإدارةالجامعة

 .أهدافها

 تالية: المهام الوتتولى الدائرة 

والثقافيةوالفنيةوالرياضيةوالنشاطاتالطالبيةواالنجازات .1 العلمية لنشاطاتالجامعة األخباروالتقاريرالصحفية إعداد

،باريةبهاالعلميةالتيتحققهاحيثتقومبتزويدوسائلاإلعالمالمحليةوالعربيةالمقروءةوالمسموعةوالمرئيةوالمواقعاإلخ

.yunnةالجامعةاإلخباريةعلىشبكإضافةإلىنشرها

 وتعدتقريرايوميابهاإلىإدارةالجامعة.،توثقالدائرةماينشرعنالجامعةفيالوسائلاإلعالميةالمختلفة .2

 .رنشرةاألنباءاإلخباريةباللغةالعربيةاصدإ .3

 بها.توثيقالنشاطاتفوتوغرافياوتزويدوسائلاإلعالم .4

 .مؤتمراتوالندواتوورشالعملالتيتنظمهاالجامعةمنخاللمشاركتهابعضويةاللجانالتحضيريةللاإلعدادوالتنظيم .5

 .وتوفيرالهدايا،استقبالضيوفالجامعةوتأميناإلقامةوالضيافةالمناسبةلهم .6

 ا.إعدادالدعواتالخاصةبنشاطاتالجامعةوتوزيعهاداخلالجامعةوخارجه .7

الدارسينفيمركزاللغاتضمنبرنامجاللغةالعربيةللناطقينبغيرهاوتأمينالسكنلهموإعدادنبالطلبةاألجااستقبال .8

 باإلضافةإلىتأمينعودتهمإلىبالدهم.،برامجخاصةلهملزيارةالمناطقالحضاريةفياألردن

 .واتعلىالمدرجاتالرئيسةفيمبنىالمؤتمراتوالنداإلشراف .9

 بالجامعةفيالصحفالمحليةوالعربية.ةنشراإلعالناتالخاص .10

وعملياتاإلخراج،واللوحاتاإلرشاديةلمبانيالجامعة،وأغلفةالمطبوعاتوالمنشورات،تصميمالملصقاتاإلعالنية .11

ا.وطباعةكافةمطبوعاتالجامعةومنشوراته،والمونتاجالالزمللمطبوعاتوتجهيزهافنًياللطباعة
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 طالل بن الحسين مكتبة

:ليوتتلخصرسالتهاوأهدافهابماي،م1976أنشئتالمكتبةسنة

المعلومات .1 علىتوفيرمصادر بإسلوبفنيقائم وترتيبها وتنظيمها ومعالجتها التيتفيبإحتياجاتمستخدميالمكتبة

يمكنهممناإلستفادةالكاملة،المواصفاتالمكتبيةالمتقدمةوالممارساتالحديثة.كماإنهاتخلقوعياكافيالدىمستخدميها

.المستمروالتدريبللمستفيديناللآليةتقومعلىالتعليمنهذهالمصادرالتىتتيحهامنخم

منالمؤسساتالوطنيةواإلقليميةوالدوليةمنخاللالمشاركةبمصادر .2 تعزيزالتعاونوالتنسيقبينالمكتبةومثيالتها

والعملالمشترك،لمبذوللتقليلالكلفةوالوقتوالجهدا،المعلوماتوتقنينالسياساتوالممارساتوتقليصهاالىالحداألدنى

وقدقامتالمكتبةفيهذاالسياقبالمشاركةفيتأسيس،اممعلوماتمكتباتمحوسبمتكاملعلىالمستوىالوطنيبنظ

كتبةعضوفاعلوالم،تجمعللمكتباتالجامعيةاألردنيةالرسميةمركزالتميزلخدماتالمكتباتالجامعيةاألردنيةالرسمية

.م2004منذتأسيسهعامصةانهاتحتضنمركزالتميزفيهذاالتجمعخا

وتعكسعدةلغاتوتتفاوت،لفمصدرمعلوماتفيمختلفحقولالمعرفةأ(ستماية600000تضمالمكتبةأكثرمن) .3

،لفمجلدمنالكتبوالتقاريرالورقيةأ(خمسمايةوخمسةعشر515000أشكالهذهالمصادرمنورقيةالىرقمية.فمنها)

.(قرصمدمجلعددمنالصحفاليوميةالقديمةوالحديثة2000و)،الدورياتالسابقةعدادألفمنمجلداتأ(90و)

عدالبياناتالرقميةالتيتضماآلفالدورياتوالكتبوالتقاريروالرسائلالجامعيةالعالميةبالنصتوفرالمكتبةعددمنقوا .4

Proquestو,للكتب ebrary و،تبوالتقاريرللدورياتوالك EBSCO قاعدةوهيمتاحةعلىشبكةاإلنترنتمثل،الكامل

ومنالجديرذكرهأنابزيارةموقعالمكتبةاإللكترونيوغيرهامنالقواعدالتييمكناإلطالععليه،للرسائلالجامعية

القواعدمنخارجالحرمالجامعيإل،بالتعاونمعمركزالحاسب،المكتبة عضاءهيئةالتدريسباعتمادتتيحاآلنهذه

أرقامهممعلوماتالبريداإللكترونيالذيحصلواعليهمنمركزالحاسبفيالجامعةوطلبةالدراساتالعلياباستخدام

.السريةالخاصةبتسجيلالمساقات

ل .5 المكتبةالعربيةالرقميةلتكشيفورقمنةالدورياتوالكتبوالرسائلالجامعية توفيرخدماتالنصتتيحالمكتبةقاعدة

.الكامل

فيتنظيمونظامتصنيفمكتبةالكونجرساألمريكية21أمريكيةومعاييرمارك-عتمدالمكتبةقواعدالفهرسةاآلنجلوت .6

.وتستخدمنظامالمكتباتاآلليالعالمياألفقفيالتزويدوالتصنيفواإلعارةوالدوريات،وفهرسةمصادرالمعلومات

وكذلك،كتبةاآلليةللوصولالىالكتبالمتوفرةعلىرفوفالمكتبةرحاسوبللبحثفيفهارسالمتوفرالمكتبةمختب .7

صولالىالنصالكامللألبحاثوالدراساتوالرسائلالجامعيةوالكتب.للبحثفيقواعدالبياناتالعالميةللو
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 الهندسيـــة الدائـــرة

حيثقامتباإلشرافوتنفيذماتحتاجهالجامعةمنأبنيةوخدمات،1976إنشاءالدائرةالهندسيةمنذنشوءالجامعةعامتّم

 ومرافقوبنيةتحتيةمتكاملة.

 وتتولى الدائرة المهام التالية:

يطالهندسيلماتحتاجهمنقومبوضعالبرامجالهندسيةوكذلكالتخطتالجامعةومنثمخططاألكاديميةالتيتضعهادراسةال .1

 مرافقمختلفةأكاديميةوإداريةوترفيهية.

إعدادجميعالمخططاتوالدراساتالالزمةوإعدادوثائقالعطاءاتالمطلوبةوكذلكرصدالمخصصاتالماليةفيموازنة .2

 اريعواإلنشاءات.عةالالزمةلتنفيذهذهالمشالجام

المراقبةواإلشرافعلىأعمالالتنفيذواالستالماالبتدائيوالنهائيللمشاريعاإلشرافومتابعةوطرحالعطاءاتوكذلك .3

 ذاتالعالقة.اتبالتعاونمعالدائرةالماليةوالجه

 .متابعةجميعاألمورالمتعلقةبمبانيالجامعةوأراضيها .4

وكذلكإعداد،والتعديالتالتيتمليهاالحاجةةعنلجنةالمبانيوالمتعلقةبأعمالالصيانةتابعةجميعالقراراتالصادرم .5

 الكشوفاتالدوريةالمتعلقةبصيانةالمبانيومتابعةتنفيذها.

 توثيققيودأراضيومبانيالجامعةوعقاراتهابسجالتخاصةمعدةلهذاالغرض. .6

لهمتتضمنأعمالالتصميماألردنيةحيثيتمتصميمبرامجتدريبيةعمليةةالهندسةمنكافةالجامعاتتدريبطالبكلي .7

والدراساتوالتدريبالعمليفيمواقعالمشاريعوذلكبالتعاونمعكلياتالهندسةفيجامعاتهم.
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 اليرموك جامعة استثمار صندوق

لدعمأنشطةالجامعةوبصورة،ناشئةعنذلكأموالهوتخصيصاإليراداتالللعملعلىاستثمار،1979أنشئالصندوقعام

   خاصةتمويلمشاريعهاالتنموية.ويتمتعالصندوقبشخصيةاعتباريةذاتاستقاللماليوإداريولهموازنة

:ةممايليوتتألفمواردالصندوقالمالي،مستقلةيتمإقرارهامنمجلسأمناءالجامعة

.عةللصندوقالسنويةالتيتخصصهاالجامالمساهمة .1

الهباتوالتبرعاتوالمساعداتمناألموالالمنقولةوغيرالمنقولةالتيتقدمللصندوقوأيموارداخرىتردإليهيوافق .2

.عليهامجلساألمناءعلىأنتؤخذموافقةمجلسالوزراءعليهاإذاكانمنمصدرغيرأردني

 

 لصندوقعائدات استثمار أموال ا

توزيعأموالهعلىقطاعاتمختلفةمناألنشطةاالقتصاديةلتحقيقأعلىمستوياتقاالستثماريةفقدتّملتحقيقأهدافالصندو

.منالعائدعلىاألموالالمستثمرةوبأقلالتكاليفوالمخاطر



 :يقوم الصندوق بأنشطة متعددة أهمها

.الصندوقلطريقةالتيتتناسبومصلحةالمنقولةواستغاللهاباشراءوبيعاألصولغير .1

.شراءوبيعأسهمالشركاتوسنداتالدينالصادرةعنالحكومةأوالمكفولةمنهاداخلالمملكةوخارجها .2

.استثمارأموالالصندوقعنطريقإيداعهافيالبنوكأوأيمشروعذيمردودماليمضمون .3



والدخول،يثةفياالستثماراتفيالسوقالماليةلتتماشىمعالتوجهاتالحدحديثقنواتهاالستثماريويعملالصندوقعلىت

.فيالمحافظاالستثماريةوغيرهامنالقنواتاالستثماريةالجديدةوالتيتتصفبالمحافظةوالبعدعنالمخاطره
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 المدرسة النموذجية

اءالعاملينحيثأنهاتهدفالىتقديمخدماتتعليميةألبن،وتعملوفقتعليماتخاصةبها1979/1980المدرسةعامتأسست

ناءالمجتمعالمحليمنخاللبرامجتعليميةمتطورةوتستوعبالتجديداتالتربويةبليرموكوالعلوموالتكنولوجياوأفيالجامعتينا

ضافةلتوفيرفرصمناسبةألعضاءهيئةإ،بداعوالمشاركةوتنميةالقيمواالتجاهاتااليجابيةفيمناختربويسليميشجععلىاال

ءالدراساتالتربويةوالتطبيقالعمليبمايتفقومصلحةطلبةالمدرسة.سوالطلبةفيالجامعةالجراالتدري

المدرسةلَتحِرُصعلىاالنفتاحعلىالمجتمعالمحلي ،إنإدارة منها فيتحقيقرسالةالتعليمإيمانا آملينمنأولياءاألمور،بدوره

نائهموتوجيههموتحفيزهمالمستمر.حةالعامةومتابعةمسيرةأبالتواصلالمستمرمعالمدرسةلمافيهالمصل

:بـامجهًزجاءالصرحالمدرسي

والمجالتالدوريةالثقافية.اتوتضمبينجنباتهاالكتبالعلميةواألدبيةوالمصورالمكتبة •

.فيزياء(،كيمياء،)أحياءالحديثةالمختبراتالعلمية •

التعليمي.أستوديوالمدرسة •

لعقداالجتماعاتوإلقاءالمحاضراتالعلميةالنوعية.لحديثةالفيديوالمزودةباألجهزةاقاعة •

المتعددةالداخليةوالخارجية.الرياضيةصاالتاأللعاب •

.مشاغلالتربيةالمهنية •

التربوي.قسماإلرشاد •

العيادةالصحية. •

المسرحوالموسيقى. •

والوطنيةوالدينيةالتيتعيشهااألسرةاألردنيةوتحتفلبالمناسباتالقوميةالمرافقلتخرجالنشاطاتالتربويةهذهوتتناغم

طلبتهاوتنميمنظومةالقيمواالتجاهاتوالوالءلألسرةالهاشمية.لتثريخبرات

:وتعنىالمدرسةالنموذجيةبـ

منخاللالمرجعيةالتاريخية.،تعزيزمفاهيماالنتماءللوطنوللقيادةالهاشمية -

عززاالنتماءوالوالءوحبالوطن.يهالنشاطاتالمدرسيةبمايتوج -

أذهانالطلبةبالحجةوالبرهان.توضيحقيماإلسالمالسمحةفي -

تضمينمفاهيمالتربيةالوطنيةوالمدنيةفيالمناهجالتربويةلتحقيقالرؤيةالمستقبليةلبناءاألردناألنموذجووطنالعدالة -

.والمساواةوتكافؤالفرص

معتأكيددورالتربيةفيمرحلةيوتحسينمستوىالعمليةالتربويةومواصلةخططالتطويرالتربويرفعكفاءةالنظامالتعليم -

التحولالديمقراطي.

واالرتقاءبالعمليةالتربوية،كمالبوتقةالعملالصادقمعهمإلسعىتو،قنواتاالتصالفتفتحالمدرسةمعهمأولياءاألمورأما

الذيتمبدءالعملبهالمحوسبوالوقوفعلىنتائجأبنائهممنخاللنظامالمدرسةالنموذجية،خاللمجلساآلباءوالمعلمينمن

.اومسلكًياوالذييتيحألولياءاألمورمتابعةأبنائهمعلمًي2007/2008فيالعامالدراسي
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 الجامعــي األمــن دائــرة

.وتعتبرمنالدوائرالمهمةفيالجامعة،1991أنشئتدائرةاألمنالجامعيكوحدةمستقلةمرتبطةبرئاسةالجامعةعام

 ية:تتولى الدائرة المهام التالو 

 المحافظةعلىاألمنالداخليوسالمةمرافقهاوممتلكاتهاوذلكبالتعاونمعالجهاتالمعنيةفيالجامعة. .1

وانتخاباتإتحاالمشاركة .2 كتسجيلالطلبة التيتجريداخلالجامعة األنشطة واحتفاالتفياإلشرافعلىكافة الطلبة د

 وأيةأنشطةأخرى.لفنيةوالمؤتمراتوالندواتالتخريجوالمهرجاناتا

وتقديماإلسعافاتاألوليةالالزمةعندوقوعأيحادثوالعملعلى،المحافظةعلىالسالمةالعامةداخلالحرمالجامعي .3

الحيةوالتأكدمنص،ديريةالصحةفيمحافظةاربدإخالءالمصابينوالتنسيقمعاألجهزةالمختصةمثلالدفاعالمدنيوم

 أجهزةاإلنذار(وصيانتهابشكلدوري.،)طفاياتالحريقأجهزةالسالمةالعامة

 .إصدارالتصاريحالالزمةلدخولسياراتالعاملينواألشخاصالمسموحلهمبدخولالحرمالجامعي .4

لالطلبةوالعاملينوالزوارإضافةإلىتنظيمعمليةدخو،المبانيوالمرافقواآللياتمراقبةالبواباتالرئيسيةللجامعةوجميع .5

علىمدارالساعة.
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 ـــةالعام الخدمـــات دائــرة

قومالدائرةبدوركبيرومميزفيتوفيرالخدماتالالزمةوالضروريةت،1991لعامةكوحدةمستقلةعامنشئتدائرةالخدماتاأ

والجهاتالرسمية والعاملينفيالجامعةوضيوفها في،للطلبة والحيوية المهمة الخدماتالعامةمنالدوائراإلدارية دائرة وتعد

اشرةبكافةوحداتالجامعة.الجامعةوذاتصلةمب



 :وتتولى الدائرة المهام التالية

تأمينخدمةالنقللجميعمنتسبيالجامعةوضيوفهاالرسميين. .1

تأميناالتصاالتالهاتفيةوخدماتالفاكس. .2

عدادالطعاموالشرابوتقديمه.إتقديمخدمة .3

رالشروطالصحيةفيها.المحافظةعلىنظافةجميعمرافقالجامعةوساحاتهاوشوارعهاوتوفي .4

زالحدائقوالمسطحاتالخضراءوالعنايةبهاوادامةتخضيرهابحيثتظهركمعلمجميليدخلالبهجةوالسرورفيتجهي .5

ن.نفوسالطلبةوالزواروالعاملي

باالتفاقياتومراقبةعملهاوالتحققمنالتزامها،االشرافعلىاألكشاكوالمطاعموالمقاصفالمؤجرةداخلالحرمالجامعي .6

وااللتزامبالشروطالصحةوالسالمةالعامة.اوعدمبيعأيةموادمنالموادالممنوعةقانوًن،المبرمةمعها
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 اللـــــوازمالمشتريات و دائــرة

 المهمة الرئيسية: 

بالمواصفاتالمطلوبةوتخزينهاوالمحافظةعليهاوصرفهاوالعملعلىتوفيراللوازمالتيتحتاجهامختلفوحداتالجامعة

عة.معالجهاتالمعنيةفيالجاموذلكبالتنسيق،إعدادعقودالتأمينوالصيانةالالزمةلها

 

 المهام التفصيلية: 

نالشراءالمشكلةبموجبتوفيراحتياجاتالجامعةمناللوازموالخدماتعنطريقشرائهامحلًياأوخارجًيامنخالللجا .1

 لها.والمشكلةبموافقةرئيسالجامعةوحسبالصالحياتالمحددة2019(لسنة28نظامالمشترياتالحكوميةرقم)

 تعلقةباستيراداللوازمبالتنسيقمعالجهاتالمعنيةفيالجامعةوخارجهابمافيذلكالتخليصعليها.متابعةاإلجراءاتالم .2

 صعلىاللوازمالمقدمةمنًحاللجامعة.العملعلىالتخلي .3

 لكمياتالمطلوبة.استالمالموادومعاينتهاوالتأكدمنوصولهافيالوقتالمحددومطابقتهاللمواصفاتوا .4

لوازمإلىالمستودعاتوتسجيلالقيودالالزمةبذلكوتصنيفهاوترميزهاومعادلةأسعارهابالعملةالمحليةوتخزينهاإدخالال .5

 تؤديإلىالمحافظةعليها.بصورة

 صرفاللوازموتسجيلهاحسباألصولوإيصالهاإلىالجهاتالطالبة. .6

 لجامعةومتابعةحركتها.عهدالمصروفهللعاملينفيااإلحتفاظبالقيودالمتعلقةبال .7

 دة.استكمالاإلجراءاتالمتعلقةبالتأمينعلىممتلكاتالجامعةولوازمهاالمتوفرةلديهاوالمستور .8

ةاستكمالاإلجراءاتالمتعلقةبإبرامعقودالصيانةللمعداتواآللياتواألجهزةومتابعتهامعاألطرافالمعنيةداخلالجامع .9

 وخارجها.

 واللوازموالتأكدمنصالحيتهوتوفرهبالكمياتالمناسبة.مراقبةالمخزون .10

 زموالتأكدمنتوفيرهابالكمياتوالنوعياتالمناسبة.اإلحتفاظبسجالتوقيودتمكنمنمراقبةالمخزونلجميعاللوا .11

 القيامبأيةمهامأخرىذاتعالقةبطبيعةعملالدائرة. .12
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 والتدريب والصيانة نتاجاإل دائــرة

.2001جوالصيانةوالتدريبعامأنشئتدائرةاإلنتا

 المهام التالية: الدائرة  وتتولى

واإلشراف،وتدريبطلبةكليةالفنونالجميلة،تدريبطلبةكليةالحجاويللهندسةالتكنولوجيةضمنمساقالمشاغلالهندسية .1

 علىمشاريعهموتجهيزها.

اجهمنشبكاتغلوالقاعاتبماتحتدةوتجهيزالمختبراتوالمشاتقومبجميعاألعمالالكهربائيةداخلالجامعةمنتمديداتجدي .2

 إضافةإلىصيانةشبكاتالضغطالمنخفضوالمتوسطوشبكاتاإلنارةالداخليةوالخارجية.،ومعدات

 .وصيانةالمباني،أعمالالصيانةلشبكاتالتدفئةالمركزيةوالبويلراتوالتمديداتالصحيةوالمياه .3

واألثاث.سدحاجةالجامعةمنالمعداتاإلنتاجالمعدنيل .4
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 الدولية والمشاريع العالقات دائــرة

معةوانعكسذلكعلىجميعأنشطةالجامعةوبخاصةالمشاركةفياألنشطةاليتجزأمنالجااوليجزًءأصبحالتعاونالد

منااألكاديميةالدوليةكعنصرأساسيلتطورالجامعةمعالحفاظعلىجودةالبحوثالعلميةوكذلكالتعليمواستمراريتهما.وانطالًق

ليةجاءتلتلبيحاجةملحةلتفعيلالبعدالدوليللجامعةاتوالمشاريعالدورةللعالقفإنالجامعةبادرتإلىإنشاءدائ،هذاالمفهوم

وكوسيلةلتطويرجودةالتعليمفيهاعالوةعلىفتحالمجالأمامالعاملينوالطلبةلإلطالعواالستفادةمنالمشاريعالبحثيةالمدعومة

اسة.ميوالتدريبوالدربادلالعلمنجهاتمانحةدوليةوالمشاركةفيالبرامجالدوليةللت

الجامعات مع الجامعة منخاللربطأنشطة علىتحقيقأهدافها الجامعة إلىمساعدة الدولية العالقاتوالمشاريع تهدفدائرة

وتبادلوالمؤسساتالعلميةوالبحثيةالمرموقةوتفعيلرؤيةالجامعةنحوالعالميةمنخاللتفعيلالمشاركةفيالمشاريعالدولية

 لكترونيباللغةاإلنجليزيةليخدمهذهاألغراض.البرامجالمشتركةوالمساهمةفيتطويرموقعالجامعةاإللطلبةوالعاملينوا

 

 وتتولى الدائرة المهام التالية:

التعاونالخارجيللجامعةوتنفيذها.إستراتيجيةإدارة .1

 ميزبالجامعة.االتالتيتزيدمننقاطالتالمجاقتراحاتفاقياتعلميةمعالجامعاتالدوليةفي .2

وتحقيقاالستفادةالقصوىمنهاللجامعة.،العملعلىتفعيلاتفاقياتالتبادلالثقافيوالعلميالمبرمةمعالجامعاتالعالمية .3

 الجامعة.ينبدعوةاألساتذةوالعلماءالمتميزينلزيارةالجامعةواالستفادةمنتجاربهموخبراتهمللباحثينوالدارس .4

لبرامجالتبادلالطالبيللجامعةمعالجامعاتاألخرى.اإلشرافوالمتابعة .5

التواصلمعالهيئاتالدوليةللجودةواالعتمادلتبادلالخبراتومساعدةالجامعةفيالحصولعلىاالعتمادالدولي. .6

نشرثقافةتدويلالتعليمبالجامعةعلىكلالمستويات. .7

خرىمعالجامعاتالعالميةاألخرى.ورياتواإلحصاءوالمراجعاألوثوالدراساتوالنشراتوالدالمعلوماتوالبحتبادل .8

العملعلىمساعدةالجامعةعلىاحتاللمركزمتقدمفيالتصنيفاتالدولية. .9

عقداتفاقياتللتدريبالمهنيمعجهاتدوليةمختلفة. .10

 والرياضية.جامعيةالثقافيةتنشيطالمشاركةالدوليةفياالنشطةال .11

 لدوليينعندتقدمهملاللتحاقبالجامعةوتنسيقهذهالعملية.إرشادالطالبا .12

 توفيرالمعلوماتالكافيةعنبرامجتبادلطالبمرحلةالبكالوريوسوالدراساتالعلياوأعضاءهيئةالتدريس. .13

 تسهيلتنظيمزياراتالشخصياتاألجنبيةوالوفودالرسمية. .14

 واقتراحإنشاءمشروعاتبحثيةمشتركةمعها.لبحثيفيالجامعاتالعالميةمجاالتالتميزارصد .15

 تقديمالدعمالفنيللباحثينفيالجامعةإلعدادمقترحاتمشاريعلتقديمهاللجهاتالخارجيةالمانحة. .16

 زيادةعددالمشاريعوالدراساتالمشتركةبينالجامعةوالجامعاتاألجنبية. .17

 لمدعومةمنجهاتخارجية.اقبةالمشاريعاإدارةومر .18
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 واللجانأمانة سر المجالس  دائــرة

 :الهدف

داء(ومتابعةالقراراتالتييتّمالعم،الجامعة،لس)األمناءتنظيماجتماعاتالمجاتهدفدائرةأمانةسرالمجالسواللجانإلى

،وتدوينالقراراتوتخزينهاعلىالكمبيوتر،اتخاذهاباالجتماعاتوإعدادالمراسالتوإجراءاالتصاالتالالزمةمعالجهاتالمعنية

.(لجنةقضاياالمعبوثين،ةكمايتمتنظيمومتابعةوتنفيذعملاللجانالتابعةللدائرة)لجنةالتعيينوالترقي



 :المهمات

 (:العمداء ،الجامعة ،أمانة سر مجالس )األمناء

.تنظيماجتماعالمجلس .1

.إعدادجدولاألعمالوإرسالهلألعضاء .2

.االجتماعوتدقيقهاتحضيرالمعامالتواألوراقلبنود .3

.تبليغأعضاءالمجلسبمكانوتاريخانعقاداالجتماع .4

.نهاعلىالكمبيوترتدوينالقراراتوتخزي .5

.القراراتالتيتّماتخاذهاباالجتماعوإعدادالمراسالتوإجراءاالتصاالتالالزمةمعالجهاتالمعنيةمتابعة .6



 لجنة التعيين والترقية:

واردنوالترقيةوالتثبيتوالنقلواإلنتدابواإلعارةواإلجازاتواالستقاالتوإنهاءالخدمةمنالماستالممعامالتالتعيي .1

 .وتدقيقهاومراجعتها،اديميةالبشريةوالكلياتاألك

.دعوةاللجنةلالجتماعالتخاذقراراتهاللتوصيةبهاإلىمجلسالعمداءالتخاذالقرارالمناسببشأنها .2



 :المعبوثينلجنة قضايا 

تدريسوالفنيينالعاملينفياستالممعامالتااليفادألعضاءهيئةالتدريسوالمحاضرينالمتفرغينومساعديالبحثأوال .1

فيبعثاتومهماتعلميةودوراتتدريبيةوفًقالنظاماإليفاد،أوممنارتبطوابالعملمعها،المجالاألكاديميفيالجامعة

.بالتنسيقمعالمواردالبشرية،المعمولبهفيالجامعة

.األعضاءالترتيبلعقداجتماعللجنةقضاياالمبعوثينمعرئيساللجنةوتبليغ .2

.عضاءالوإرسالهلألإعدادجدولاألعم .3

متابعةالقراراتوالتوصيةبهاإلىمجلسالعمداءالتخاذالقرارالمناسببشأنها. .4
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