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يسعدنا في جامعة جدارا أن نقدم هذا الدليل والذي يحوي تخصصات وبرامج وكليات 
الجامعة على سبيل تسويق الجامعة في المحافل كافة . وحيث أن الجامعة خطت خطوات متسارعة 
في نهوضها  وفق خطتها االستراتيجية  فقد آل ذلك  إلى الحصول على اعتماديات دولية منها 
االعتمادية البريطانية الدولية  )ASIC( واعتمادية  ) THE - Times ( في التنمية  المستدامة  بترتيب 
) 101-200 (  على العالم وكذلك  اعتمادية  ) Green - metric( و بترتيب 228  على العالم 

وتطبيق  )web - matrix( بواقع 5049 على المواقع اإللكترونية العالمية، مايعطي الجامعة 
األكاديمية. المخرجات  ونوعية  التعليم  وجودة  األكاديمية  السمعة  لغايات  لألمام  دفعة 

التزمنا وفق خطة النهوض بالجامعة بمراجعة الخطة اإلستراتيجية وفق محاور  وقد 
والمسؤولية  العمل  وسوق  واإلبداع  والجودة  التصنيف  وتشمل  العالمية  صوب  رئيسة 
العلمي  البحث  بيئة  لتحفيز  ونسعى  وغيرها،  والحاكمية  والبرامج  واإلدارة  المجتمعية 
والنشر العلمي في مجالت عالمية ذات سمعة طيبة والتشبيك العالمي للبحوث وأعضاء 
هيئة التدريس والبرامج األكاديمية والطلبة، كما نسعى لعمل برامج أكاديمية مشتركة مع 

جامعات عالمية والحصول على االعتمادية الدولية لتخصصاتنا وبرامجنا كافة.

ونحن اذ نضع بين ايديكم هذا الدليل الذي يحوي معلومات واضحة عن كل برنامج 
العمل  وسوق  التوظيف  ومجاالت  والتأسيس  الساعات  أعداد  حيث  من  وتخصص 
الطلبة جزًءا من أسرة  أبنائنا  لتكونوا وأحبابكم من  نتطلع  فأننا  البرامج وغيرها،  وأهداف 
جامعة جدارا التي نعتز بها ونفخر على سبيل تحقيق تطلعات جاللة الملك المعزز عبد الله 
الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه في وضع التعليم العالي كأولوية وطنية يشار لها بالبنان.

 رئيس الجامعة
أ.د. محمد طالب عبيدات                            

كلمة رئيس اجلامعة
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الرؤية  

الرسالة   

نجاح  قصة  لتغدو  والعالمية  واإلقليمية  المحلية  الجامعات  بين  متقدم  مركز  ذات  جامعة 
وطنية في تكوين المعرفة ونشرها وتطبيقها.

العمل  سوق  ورفد  العصر،  متطلبات  يواكب  علمي  وبحث  عالية  جودة  ذي  تعليم  تقديم 
بكفاءات ذات تنافسية عالية، واستقطاب الكوادر العلمية المتميزة، والحفاظ على التراث والهوية 
الوطنية ، وبناء شراكات استراتيجية مع المجتمع المحلي وكافة القطاعات، وصوالً إلى عالمية 

الجامعة تصنيفًا وتدريسًا وبحثًا وخدمة المجتمع.

الجودة والتمّيز .

الحرية األكاديمية.

العدالة والنزاهة.

التسامح ونبذ العنف والتطرف.

الشفافية والمساءلة.

العمل بروح الفريق.

الحوار واحترام الرأي والرأي اآلخر.

القيم الجوهرية    

الرؤية والرسالة والقيم اجلوهرية 
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 تحقيق التميز في العملية التعليمية وااللتزام بتطبيق معايير ضبط وضمان الجودة في الجامعة .

 االرتقاء بتصنيف الجامعة محلًيا وإقليميًا وعالمًيا، وتعميق العالقات الخارجية مع الجامعات 
العالمية.

 االرتقاء بمستوى البحث العلمي والدراسات العليا وربطها بقضايا المجتمع .

 تهيئة بيئة جامعية تصقل شخصية الطالب وتنمي مهاراته وقدراته، وتحفزه لإلبداع والتميز 
األكاديمي.

 تطوير وتأهيل القدرات البشرية والمؤسسية للقيادات والكوادر اإلدارية واألكاديمية.

 النهوض بالمسؤولية المجتمعية ورفع الوعي بأهميتها .

 تأهيل وتطوير وصيانة البنية التحتية لمرافق الجامعة الداخلية والعامة وفق المعابير الهندسية .

 إعداد وتنمية قدرات الطلبة العلمية والمهاراتية وتعظيم قدراتهم التنافسية وتعميق الحس 
واالنتماء الوطني .

 تعزيز الموقف المالي للجامعة، وزيادة مواردها المالية لتكون قادرة على أداء وظائفها 
وأدوارها.

األهداف االسرتاتيجية
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مصفوفة القبول والتسجيل 

Code15657582*
8

51103652*
5

*5
9

63666164606268

700%84050%2060✓✓✓✓✓✓✓✓✓اللغة العربية وآدابها
ية وآدابها ز 700%84050%2560✓✓✓✓✓✓✓✓✓اللغة اإلنجلي 

ية ز جمة/ اللغة االنجلي  700%84050%3060✓✓✓✓✓✓✓✓✓الير
700%84050%3060✓✓✓✓✓✓✓✓✓االعالم وتكنولوجيا االتصال

700%84050%3060✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓التصميم الجرافيكي
700%84050%1560✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓التاري    خ

بية الخاصة 700%84050%2060✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓الير
700%84050%2060✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓رياض االطفال
بية الرياضية 700%84050%2560✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓الير

بوي 700%84050%2060✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓االرشاد النفسي والير
700%84050%2060✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓اإلصالح واإلرشاد االرسي

700%84050%2560✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓المحاسبة
700%84050%2560✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓إدارة االعمال
700%84050%2560✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓ذكاء األعمال

700%84050%2060✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓العلوم المالية والمرصفية
700%84050%2060✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓التسويق

700%84050%2060✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓تكنولوجيا معلومات االعمال
ية 700%84050%3560✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓إدارة الموارد البشر

يبية 700%84050%4860✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓العلوم الجمركية والرصز
700%91050%2865✓✓✓✓✓✓✓✓القانون

700%84050%1060✓✓✓✓✓✓✓✓✓العلوم السياسية
700%84050%3060✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓علم الحاسوب
نت االشياء 700%84050%2560✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓انير

ي
انز 700%84050%3060✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓شبكات الحاسوب واألمن السيير

مجيات 700%84050%4560✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓هندسة الير
700%84050%3060✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓الروبوتات والذكاء االصطناعي

700%84050%2060✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓الرياضيات
910%112065%4080✓✓✓✓✓✓الهندسة المدنية

910%112065%3580✓✓✓✓✓✓هندسة االتصاالت والحاسوب
910%112065%4580✓✓✓✓✓✓هندسة الطاقة المتجددة

910%112065%8080✓✓الصيدلة
910%112065%9080✓✓دكتور صيدلة

ية 770%98055%5070✓✓✓✓العلوم الطبية المخير
770%98055%5070✓✓✓✓رعاية تنفسية وعناية حثيثة

 اذا كانت مطلوبة بالخطة الدراسية102 و101 و099اجتياز رياضيات * 
يطة تحقيق الحد األدنز لمعدل القبول (1997)التجاري والصناعي القديم دون مواد اضافية قبل **  بية والتعليم بأنه لم يكن مطلوبا منه دراسة مواد إضافية رسر احضار كتاب من وزارة الير

ي كل مادة من مواد الثانوية العامة عن ما نسبته *** 
يطة ان ال تقل عالمة الطالب فز من الحد األعىل للعالمة% 50رسر

وط واالحكام ي تخضع لخصم االستقطاب ضمن الشر
  جميع الفصول بما فيه الفصل الصيفز

   جامعة جدارا عمادة القبول 
والتسجيل مصفوفة القبول للعام 
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* اجتياز رياضيات 099 و101 و102 اذا كانت مطلوبة بالخطة الدراسية
** التجاري والصناعي القديم دون مواد اضافية قبل )1997( احضار كتاب من وزارة التربية والتعليم

     بأنه لم يكن مطلوبا منه دراسة مواد إضافية شريطة تحقيق الحد األدنى لمعدل القبول
*** شريطة ان ال تقل عالمة الطالب في كل مادة من مواد الثانوية العامة عن ما نسبته %50 من الحد األعلى للعالمة
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700%84050%2060✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓اإلصالح واإلرشاد االرسي

700%84050%2560✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓المحاسبة
700%84050%2560✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓إدارة االعمال
700%84050%2560✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓ذكاء األعمال

700%84050%2060✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓العلوم المالية والمرصفية
700%84050%2060✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓التسويق

700%84050%2060✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓تكنولوجيا معلومات االعمال
ية 700%84050%3560✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓إدارة الموارد البشر

يبية 700%84050%4860✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓العلوم الجمركية والرصز
700%91050%2865✓✓✓✓✓✓✓✓القانون

700%84050%1060✓✓✓✓✓✓✓✓✓العلوم السياسية
700%84050%3060✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓علم الحاسوب
نت االشياء 700%84050%2560✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓انير

ي
انز 700%84050%3060✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓شبكات الحاسوب واألمن السيير

مجيات 700%84050%4560✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓هندسة الير
700%84050%3060✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓الروبوتات والذكاء االصطناعي

700%84050%2060✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓الرياضيات
910%112065%4080✓✓✓✓✓✓الهندسة المدنية

910%112065%3580✓✓✓✓✓✓هندسة االتصاالت والحاسوب
910%112065%4580✓✓✓✓✓✓هندسة الطاقة المتجددة

910%112065%8080✓✓الصيدلة
910%112065%9080✓✓دكتور صيدلة

ية 770%98055%5070✓✓✓✓العلوم الطبية المخير
770%98055%5070✓✓✓✓رعاية تنفسية وعناية حثيثة

 اذا كانت مطلوبة بالخطة الدراسية102 و101 و099اجتياز رياضيات * 
يطة تحقيق الحد األدنز لمعدل القبول (1997)التجاري والصناعي القديم دون مواد اضافية قبل **  بية والتعليم بأنه لم يكن مطلوبا منه دراسة مواد إضافية رسر احضار كتاب من وزارة الير

ي كل مادة من مواد الثانوية العامة عن ما نسبته *** 
يطة ان ال تقل عالمة الطالب فز من الحد األعىل للعالمة% 50رسر

وط واالحكام ي تخضع لخصم االستقطاب ضمن الشر
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الكليات 

كلية اآلداب واللغات
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تاريخ بدء التدريس: 2008-2007
عدد سنوات الدراسة:  4 سنوات

نظام الساعات وعددها: 132 ساعة معتمدة

بالعلم  المزودة  بالطاقات  الوطن  لرفد  البكالوريوس،  برنامج  افُتتِح  التخصص:  وصف 
والمعرفة في مجال تدريس اللغة العربية.

مجاالت العمل:  
١.التدريس في وزارة التربية والتعليم.

٢.التدريس في المؤسسات التعليمية الخاصة.
٣.التدريس في المؤسسات التعليمية في األقطار العربية.

٤.العمل في التدقيق اللغوي لمنشورات بعض المؤسسات والشركات التي تحتاج إلى ذلك.

:

اللغة العربية وآدابها

كلية اآلداب واللغات
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كلية اآلداب واللغات

اللغة اإلنجليزية وآدابها

تاريخ بدء التدريس: 2008-2007
عدد سنوات الدراسة:  4 سنوات 

نظام الساعات وعددها: 132 ساعة معتمدة

مهارات  عدة  خالل  من  اإلنجليزية  اللغة  تدريس  إلى  القسم  يهدف  التخصص:  وصف 
أساسية ومحورية مثل القراءة المتقدمة والكتابة اإلبداعية واالستماع الهادف والمحادثة التواصلية 
وإعطاء مواد أخرى تهدف إلى تحليل اللغة اإلنجليزية صوتًيا وصرفًيا ونحوًيا وداللًيا من خالل 
ومستقبلها.  ووظائفها  وتراكيبها  اللغة  طبيعة  تفسر  حديثة  نظريات  على  القائم  اللغويات  علم 
واألمريكية  البريطانية  الثقافة  مع  حضارًيا  التعامل  من  تمكنه  أدبية  مساقات  الطالب  وتدريس 
ليتمكن الطالب من التحدث بلغة عالمية مطلوبة بشكل متزايد ومهمة للتوظيف في كل مجاالت 
ومواكبة  الدول  بين  والمصرفية  التجارية  والتعامالت  والخارجية  الداخلية  السياحة  مثل  الحياة 

تطور التقنيات في التعليم والصناعة واإلعالم. 

مجاالت العمل:  
١.التعليم الجامعي والمدرسي .  ٢.المكتبات والتدقيق اللغوي والنشر .

٣.الترجمة .     ٤.البنوك والشركات والمصانع و الفنادق والمطاعم العالمية.
5.المراسالت التجارية والديبلوماسية.
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اللغة اإلنجليزية / الترجمة

تاريخ بدء التدريس: 2010-2009
عدد سنوات الدراسة:  4 سنوات

نظام الساعات وعددها: 132 ساعة معتمدة

وصف التخصص: يهدف إلى إعداد وتأهيل كوادر ذات كفاءة عالية على مستوى المعارف 
والمهارات في حقل الترجمة التحريرية والشفوية وفي شتى المجاالت من اللغة اإلنجليزية إلى 
اللغة العربية وبالعكس باالعتماد على  أحدث الخطط الدراسية و بأفضل أساليب و طرق التعلم 

المعاصرة. 

مجاالت العمل:  
١.مكاتب الترجمة .                          ٢.  المدارس والجامعات.

٣.المعاهد والمراكز التعليمية.          ٤.  الوزارات المختلفة .
5.المؤتمرات والندوات .                 

6. وسائل االعالم المقروءة والمسموعة والمرئية  والرقمية.

كلية اآلداب واللغات
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كلية اآلداب واللغات

اإلعالم وتكنولوجيا االتصال

تاريخ بدء التدريس: 2009-2008
عدد سنوات الدراسة: 4 سنوات

نظام الساعات وعددها: 132 ساعة معتمدة

وصف التخصص: يهدف إلى تزويد الطلبة بحزمة متكاملة من المعارف و المهارات 
والرقمية  والمرئية  والمسموعة  المقروءة  اإلعالمية  المواد  إلنتاج  تؤهلهم  والكفايات 
باستخدام أحدث التقنيات المعاصرة وبما يتوافق ومعطيات البيئة االتصالية المعاصرة 

المعقدة والمتغيرة باستمرار.

مجاالت العمل:  
١. الصحافة الورقية والرقمية .       ٢.  وكاالت األنباء وشركات االنتاج.

٣. اإلذاعة المسموعة.                           
 ٤. مكاتب العالقات العامة في مختلف الوزارات والمؤسسات.

 5.  القنوات التلفزيونية .                   6. المواقع اإللكترونية التابعة والمستقلة.
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التصميم والتواصل البصري 

كلية اآلداب واللغات

تاريخ بدء التدريس: 2009-2008
عدد سنوات الدراسة: 4 سنوات

نظام الساعات وعددها: 132 ساعة معتمدة

المحلي  السوق  مواكبة  أساليب جديدة من شأنها  القسم  انتهج  التخصص:  وصف 
والعالمي والمنافسة من خالل المختبرات الحديثة  والقاعات المتخصصة والمترابطة 

والمخصصة لممارسة التصميم الجرافيكي.

مجاالت العمل:  
١.شركات إنتاج اإلعالنات.            

٢. أقسام التصميم الجرافيكي في القنوات التليفزيونية.
٣.شركات التسويق اإللكتروني.     

٤. مكاتب الخدمات الفنية.

5. أقسام التصميم ومختلف الخدمات الفنية في جميع شركات اإلنتاج العامة   
    والخاصة.
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كلية اآلداب واللغات

التاريخ 

تاريخ بدء التدريس: 2020-2019
عدد سنوات الدراسة: 4 سنوات

نظام الساعات وعددها: 132 ساعة معتمدة

أمته،  بتاريخ  ويعتز  يؤمن  جيل  إعداد  إلى  التاريخ  قسم  يهدف  التخصص:  وصف 
منفتحًا على ثقافة اآلخر، مسلحًا بأدوات الحوار ومهارات التفكير التحليلي والناقد، 
قادرًا على دراسة الماضي الستشراف العبر والعظات لبناء الحاضر ولتأسيس مستقبل 
مزدهر ومشرق، و تخريج المؤرخين والمفكرين لخدمة مجتمعهم ووطنهم وأمتهم عن 

وعي ودراية ومتمسكين بقيم المواطنة الصالحة والوالء واالنتماء .

مجاالت العمل:  
١. التدريس بالمدارس والجامعات.         ٢.  العمل بالمكتبات العامة.

٣.العمل بالمؤسسات الثقافية.                  ٤. العمل في مجال اآلثار والسياحة.
5. العمل في أجهزة اإلعالم المختلفة.      

 6. العمل الدبلوماسي ووزارة الخارجية. 7. العمل بالتحليل السياسي.
8. العمل في وسائل اإلعالم المرئية والمقروءة والمسموعة.

١0. العمل في مراكز الدراسات االستراتيجية. 
١١. مراكز األبحاث الرسمية والخاصة.
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الكليات 

كلية العلوم الرتبوية
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كلية العلوم الرتبوية

التربية الخاصة 

تاريخ بدء التدريس: 2009-2008
عدد سنوات الدراسة: 4 سنوات

نظام الساعات وعددها: 132 ساعة معتمدة

وصف التخصص: يهدف إلى تخريج كوادر تربوية أكاديمية تتناسب وسوق العمل 
مهاراتهم  وتطوير  المتخصصة،  المناطق  في  للعمل  الطلبة  وتأهيل  والعربي،  األردني 

بأحدث االستراتيجيات التربوية الحديثة.  

مجاالت العمل:  
١. مراكز التربية الخاصة التابعة للقطاع الخاص في وزارة التنمية اإلجتماعية.

٢. مراكز التربية الخاصة التابعة للقطاع الخاص في وزارة التربية والتعليم غرف 
      صعوبات التعلم وغرف الموهوبين.

٣. الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة.   
٤. في العديد من األقطار العربية الشقيقة وخاصة في دول الخليج العربي.   
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كلية العلوم الرتبوية

رياض األطفال 

تاريخ بدء التدريس: 2020-2019
عدد سنوات الدراسة: 4 سنوات 

نظام الساعات وعددها: 132 ساعة معتمدة

وصف التخصص: يسهم القسم في إعداد وتهيئة وتأهيل كادر متمكن من المناهج 
العلمية المعاصرة والوسائل والطرق واألساليب المالئمة للتعامل مع الصفوف الثالثة 
األولى ورياض األطفال من التخصصات الجاذبة على مستوى الوطن ويحظى برعاية 

ملكية سامية وعناية بالغة من رئاسة مجلس الوزراء .      

مجاالت العمل:  
١. معلم رياض أطفال. 

٢.في مؤسسات المجتمع المدني ) المعاقين - رعاية األيتام-  وذوي االحتياجات  
      الخاصة(.

٣. أخصائي تعديل سلوك.     ٤. أخصائي طفولة بالمستشفيات.    
5.  العمل بإعداد البرمجيات الخاصة بالروضة.

6. العمل باإلرشاد النفسي والسلوكي لألطفال.  
7. إعداد البحوث العلمية وتطويرها وتطبيقها لصالح رياض األطفال.
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كلية العلوم الرتبوية

التربية الرياضية

تاريخ بدء التدريس: 2020-2019
عدد سنوات الدراسة:  4 سنوات 

نظام الساعات وعددها: 132 ساعة معتمدة

وصف التخصص: يعد من أحدث األقسام في كلية العلوم التربوية، وينتهج  الطريقة التكاملية 
بين الجانب المعرفي والجانب التطبيقي. حيث يرتكز الجانب المعرفي على تزويد الطالب 
بالمعارف النظرية والمهارات العملية الخاصة بعلوم الحركة والرياضة والصحة، لتزويد سوق 
العمل بكوادر متخصصة للقيام بمهام التدريب في ميادين األلعاب وتدريس مادة التربية الرياضية، 
ويدعم البحث العلمي من خالل مختبرات الفسيولوجيا وعلوم الرياضة وتطوير البحث العلمي.

مجاالت العمل:  
١. مدرس للتربية البدنية أومدرب للفرق الرياضية في المؤسسات الرياضية 

      ودور األيتام.  
٢. منقذ أو مدرب سباحة أو مشرف غوص في المراكز الرياضية أو الفنادق.

٣. مدرب شخصي في مراكز اللياقة البدنية، أومشرف مرافق رياضية 
      في المؤسسات الرياضية.  

٤. معالج طبيعي في التأهيل واإلصابات الرياضية، أو معالج ومرشد نفسي رياضي في 
      األندية أو االتحادات الرياضية والمنظمات الدولية.
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كلية العلوم الرتبوية

اإلرشاد النفسي والتربوي

تاريخ بدء التدريس: 2013-2012
عدد سنوات الدراسة:  4 سنوات 

نظام الساعات وعددها: 132 ساعة معتمدة

كمرشد  العمل  لممارسة  الطلبة  وتهيئة  بإعداد  التخصص  يتميز  التخصص:  وصف 
نفسي مختص في المجاالت اإلنسانية والنفسية والتربوية من خالل المراكز ومجاالت 

العمل المختلفة والمتنوعة.  

مجاالت العمل:  

١. مرشد تربوي )مدارس القطاع الحكومي والخاص(.

٢. العمل في مؤسسات المجتمع والمستشفيات.

٣. مراكز تدريب وتأهيل أخصائي تعديل سلوك.    

٤. أخصائي نفسي عام بعد الحصول على شهادة مزاولة مهنة.    

5. العمل على إعداد برامج إرشادية لعالج اإلرشاد والتوجيه النفسي.
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كلية العلوم الرتبوية

اإلصالح واإلرشاد األسري

تاريخ بدء التدريس: 2020-2019
عدد سنوات الدراسة: 4 سنوات 

نظام الساعات وعددها: 132 ساعة معتمدة

الخالفات  بحل  ومدربين  مؤهلين  طلبة  إعداد  في  القسم  يتميز  التخصص:  وصف 
فض  في  تسهم  التي  والتوعوية  األسرية  البرامج  إعداد  خالل  من  األسرية  والنزاعات 

الخالفات من أجل حياة أسرية هانئة ومستقرة.

مجاالت العمل:  

١. مرشد أسري.

٢. مصلح أسري في مكاتب اإلصالح األسري التابع للمحاكم الشرعية دائرة 

      قاضي القضاة .

٣. مراكز حمايه األسرة كأعضاء فاعلين في حقوق األسرة.

٤. الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة.  
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الكليات 

كلية األعمال
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كلية األعمال

المحاسبة

تاريخ بدء التدريس: 2009-2008
عدد سنوات الدراسة: 4 سنوات 

نظام الساعات وعددها: 132 ساعة معتمدة

وصف التخصص: يقدم تخصص المحاسبة معلومات مفيدة تساعد مستخدمي القوائم 
القرارات، ويركز على مهارات المحاسبة  الداخليين أو الخارجيين في اتخاذ  المالية سواء 
والضرائب والتدقيق ومهارات تكنولوجيا المعلومات المالئمة لتأهيل الخريج لسوق العمل .

مجاالت العمل:  
١. محاسب في شركة.

٢. مفوض ضريبي لعدد من الشركات .

٣. االتجاه نحو الشهادات المهنية التي تخوله ممارسة بعض المهن التي 
      تحتاج إلى  مزاولة مثل تدقيق الحسابات.
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كلية األعمال

إدارة األعمال 

تاريخ بدء التدريس: 2009-2008
عدد سنوات الدراسة: 4 سنوات

نظام الساعات وعددها: 132 ساعة معتمدة

وصف التخصص: إعداد الكوادر العلمية المتخصصة في مجال اإلدارة والتي تتمتع 
بالتطوير  القيام  على  وقادرة  العمل  سوق  احتياجات  مع  تتماشي  ومهارات  بمعارف 
والعمل  أجلها  من  ُأعدت  التي  غايتها  لبلوغ  المجتمع  بمؤسسات  والنهوض  اإلداري 
مواجهة  في  المسؤولية  تحمل  على  القادرة  اإلدارية  القيادات  وتأهيل  إعداد  على 

التحديات االقتصادية.

مجاالت العمل:  
1. مدير إداري.     2. مدير مشروع.   3. مدير عالقات عامة.  

4. مدير العمليات  اللوجستية. 5. مدير انتاج.
6. العمل في قطاع البنوك.    7. العمل ضمن المشاريع الريادية.
8. العمل في منظمات األعمال االقتصادية والخدمية المختلفة. 

9. إدارة المشاريع الخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم.
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كلية األعمال

العلوم المالية والمصرفية

تاريخ بدء التدريس: 2011-2010
عدد سنوات الدراسة: 4 سنوات

نظام الساعات وعددها: 132 ساعة معتمدة

وصف التخصص: يهدف القسم إلى تخريج طلبة متميزين ذوي كفاءات ومعارف 
بيئة  في  التطورات  ومواكبة  األمثل،  القرار  واتخاذ  التحليل  لعملية  تؤهلهم  ومهارات 

المال واألعمال واألسواق المالية والمنافسة. 

مجاالت العمل:  
١. البنوك التجارية و االسالمية.

٢. شركات التأمين.

٣.     شركات االستثمار.
٤.   شركات الصرافة .

5. األسواق المالية.

 :
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كلية األعمال

التسويق

تاريخ بدء التدريس: 2009-2008
عدد سنوات الدراسة: 4 سنوات 

نظام الساعات وعددها: 132 ساعة معتمدة

ولديهم  التسويقية  األعمال  في  والمتميزين  الخريجين  إعداد  التخصص:  وصف 
القدرة على إدارة األنشطة التسويقية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

مجاالت العمل:  
١. مدير مبيعات .                     ٢. مدير مشتريات.

٣. مدير تجاري.                    ٤. إدارة مؤسسات االستيراد والتصدير.

5. رجل أعمال ناجح.            6. مسوق الكتروني. 
7. باحث في مجال التسويق.  8. مديًرا لمؤسسة دعاية وإعالن.
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كلية األعمال

تكنولوجيا معلومات األعمال

تاريخ بدء التدريس: 2010-2009
عدد سنوات الدراسة:  4 سنوات 

نظام الساعات وعددها: 132 ساعة معتمدة

بين تكنولوجيا  التي تدمج  المعاصرة  التخصصات  يعد من أهم  التخصص:  وصف 
اإلدارية  العمليات  الحاسوبية في  التطبيقات  استخدام  المعلومات واإلدارة من خالل 

تحقيًقا ألهداف المنظمة ودعم اتخاذ القرارات .

مجاالت العمل:  
١. مدير منظمة المعلومات.
٢. مسؤول قواعد البيانات.

٣.  مدير مشروع تكنولوجيا المعلومات.
 ٤. مطور تطبيقات الويب والموبايل.
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كلية األعمال

إدارة الموارد البشرية

تاريخ بدء التدريس: 2017-2016
عدد سنوات الدراسة:  4 سنوات 

نظام الساعات وعددها: 132 ساعة معتمدة

وصف التخصص: ُتعتبر إدارة الموارد البشرّية من األقسام اإلدارّية ذات األهمية في 
الهيئات ومنظمات األعمال المختلفة والتي تعمل على تنمية مهارات وكفاءات الموّرد 

البشري والمحافظة على األداء العالي لتحقيق الميزة التنافسية.

مجاالت العمل:  
١. وحدة الموارد البشرية في المنظمات العامة والخاصة.   

٢. إخصائي تدريب وتطوير في المؤسسات العامة والخاصة.

٣. أخصائي تحليالت الموارد البشرية.    ٤.  محلل وظائف.
5. أخصائي عالقات عمالية.    6. أخصائي تقيم أداء العاملين .         

7. إدارة التعويضات والمزايا.   8. مسؤول سالمة وأمن العاملين .
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كلية األعمال

العلوم الجمركية والضريبة

تاريخ بدء التدريس: 2020-2019
عدد سنوات الدراسة: 4 سنوات / نظام الساعات وعددها: 132 ساعة معتمدة

العلوم  في  مناسبًا  تخصصًا  إيجاد  إلى  التخصص  يهدف  التخصص:  وصف 
المعمول   الحكومية  التشريعات  تناولتها  التي  الموضوعات  به  تقدم  الجمركية، 
سيما  ال  االستثمار،  وتشجيع  والمبيعات  الدخل  وضريبة  الجمارك  لدى  بها 
والقيمة  الجمركي،  والتبنيد  والتصنيف  بالتعريفة  عالقة  لها  التي  الكثيرة  موضوعاته 
أثرها  من  بالرغم  بالرسوم،  المعلقة  واألوضاع  الجمركية،  واالعفاءات  الجمركية، 
وتحليل  والمالية،  النقدية  وسياساتها  الدول  واقتصاديات  موازنات  في  الكبير 
وغيرها. والبيئة  المجتمعات  على  وأثرها  للدولة،  العامة  الخزينة  وموارد  ايراداتها 

مجاالت العمل:  
١. دائرة الجمارك األردنية كموظف مصنف عن طريق ديوان الخدمة المدنية.

٢. دائرة ضريبة الدخل والمبيعات كموظف مصنف عن طريق ديوان الخدمة المدنية.
٣. مكاتب االستيراد والتصدير في القطاع الخاص.

٤. التخليص الجمركي عن طريق شركات التخليص المنتشرة بالمئات في المراكز.  
5. العمل في مجال االستشارات الضريبية والقضايا الجمركية.

6. التدقيق الضريبي والجمركي في مكاتب التدقيق.
7. التأمين والشحن بمختلف أنواعه  )البري والجوي والبحري(.
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كلية األعمال

ذكاء األعمال

تاريخ بدء التدريس: 2020-2021
عدد سنوات الدراسة: 4 سنوات 

نظام الساعات وعددها: 132 ساعة معتمدة

وصف التخصص: يهدف إلى إعداد خريجين متميزين ذوي كفاءات مهنية عالية  في 
ذكاء األعمال ولديهم القدرة على تحليل البيانات باستخدام األدوات الذكية وذلك بما 

يتناسب مع متطلبات سوق العمل  المحلي واإلقليمي والدولي.

مجاالت العمل:  
.Data Analytics ١. محلل بيانات

.System Developer  ٢. مطور أنظمة
.Data Warehousing Consultant ٣.     أستشاري مخازن البيانات

.Business Developer ٤.    مطوراألعمال 
.Business Analyst 5. محلل األعمال 
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كلية القانون

الكليات 
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كلية القانون

القانون 

تاريخ بدء التدريس: 2009-2008
عدد سنوات الدراسة: 4 سنوات

نظام الساعات وعددها: 141  ساعة معتمدة

وصف التخصص:علم القانون هو العلم القائم على األدلة واإلقناع ودارسو القانون 
هم المتحدثون بلغة العدالة وهم لسان الحق الذي ينطق بالحجة والدليل.  

مجاالت العمل:  
١. مزاولة مهنه المحاماة. 

٢.  مزاولة مهنه القضاء. 
٣. العمل كمستشار قانوني.                                 

٤. العمل في الوزارات والمؤسسات والدوائر العامة.
5. العمل في مجالس البلدية ومجالس المحافظات.

6. العمل في المنظمات الدولية والحقوقية والسفارات والملحقيات.
7. العمل في هيئة االدعاء العام والتحقيق الجنائي.

8. العمل في الغرف التجارية والصناعية والنقابات المهنية .
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كلية القانون

العلوم السياسية 

تاريخ بدء التدريس: 2018-2017
عدد سنوات الدراسة:  4 سنوات 

 نظام الساعات وعددها: 132 ساعة معتمدة

وصف التخصص: تخريج الكفاءات والكوادر السياسية المتخصصة والمتدربة في مجاالت 
الحلول  تقديم  على  والقادرة  العمل  سوق  في  المنافسة  واالستشارة  والتحليل  والفهم  البحث 

للمشكالت التي تواجه صانع القرار وفق منهجية علمية مكتسبة بكفاءة واقتدار ومهنيه عالية. 

مجاالت العمل:  
١. في الوزارات والمؤسسات الحكومية والسفارات والملحقيات والبعثات األردنية في 

       الخارج.
٢. العمل في المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومكاتب أعضاء مجلس النواب.

٣.العمل في القوات المسلحة والدوائر واألجهزة األمنية. 
٤.العمل في المنظمات العالمية والسفارات العربية واألجنبية المعتمدة في األردن.  

5. العمل في مجال التدريس في المدارس ووزارة التربية والتعليم.
6 العمل في مجال التحليل السياسي لدى المحطات والقنوات اإلعالمية.

7. العمل في مؤسسات المجتمع المدني ومقار األحزاب السياسية.
8. العمل في مراكز الدراسات واألبحاث والمناطق التعليمية والثقافية .
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كلية العلوم وتكنولوجيا 
املعلومات

الكليات 
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كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات

علم الحاسوب 

تاريخ بدء التدريس 2009-2008
عدد سنوات الدراسة:  4 سنوات 

 نظام الساعات وعددها: 132  ساعة معتمدة

ومبادئ  والتطبيقات  والنظريات  البيانات  ومعالجة  الحوسبة  علم  هو  التخصص:  وصف 
على  ويركز  المعلومات،  ألتمتة  األساس  تشكل  التي  المختلفة  والخوارزميات  الرياضيات 
البرمجيات  البيانات وتصميم  البرمجة وقواعد وأمن وهيكلة  أساسيات علم الحاسوب كلغات 

المختلفة ونظم التشغيل باإلضافة إلى الشبكات الحاسوبية.

مجاالت العمل:  
١. مبرمج، محلل نظم ، مطور نظم ، مبرمج مواقع انترنت.

٢. العمل في مجاالت الحماية الرقمية لدى الشركات التي تعتمد على أنظمة 
      الحاسوب والشبكات في إدارة مهامها.          

٣. مصمم قواعد بيانات.

٤.    مشرف مختبر حاسوب.    
5. قطاع التعليم العام والخاص.
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كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات

 شبكات الحاسوب واألمن السيبراني 

تاريخ بدء التدريس 2022-2023 الفصل الدراسي الثاني
عدد سنوات الدراسة: 4 سنوات 

نظام الساعات وعددها: 132 ساعة معتمدة

وصف التخصص: هو برنامج دمج المعارف والمهارات الالزمة للطالب لحماية أنظمة 
المعلومات والبيانات وشبكات المعلومات وتحصينها من محاوالت التطفل المختلفة. 
حيث أن شبكات الحاسوب بأنواعها تشكل العمود الفقري لالتصال والتواصل اآلمن 
لألعمال. سيكتسب الخريجون مهارات عملية في مجاالت البرمجة والشبكات وتطوير 
األنظمة واألجهزة وأنظمة التشغيل وقواعد البيانات. إلى جانب المعرفة المتخصصة في 
شبكات الحاسوب واألمن السبراني من حيث اكتساب  فًهما للسياقات والبيئات المحيطة 

بتطوير المعلومات في بيئة أمنة. .

مجاالت العمل:  
١.  محلل ومهندس األمن السيبراني.   6.  مهندس األمن السيبراني.

٢.مدقق أمن وأخصائي او استشاري األمن السيبراني .

٣.مدير الشبكة ومسؤول اختبار االختراق.  7. إدارة أمن شبكات الحاسوب.

٤. محلل / محقق جرائم اإلنترنت. 8. محلل أداء و مصمم شبكات الحاسوب.
5. مدير / مسؤول األمن السيبراني.  9. التحقيق الجنائي الرقمي.
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كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات

هندسة البرمجيات

تاريخ بدء التدريس 2012-2011
عدد سنوات الدراسة:  4 سنوات 

نظام الساعات وعددها: 132  ساعة معتمدة

وتطوير  وتصميم  تحليل  على  البرمجيات  هندسة  برنامج  يركز  التخصص:  وصف 
واختبار أنظمة برمجية موثوقة وآمنة، باإلضافة إلى دمج البرامج في األنظمة المعقدة، 
والتسليم في الوقت المناسب وبتكلفة مناسبة ألنظمة البرمجيات التي تلبي المتطلبات 

المتغيرة. يطبق البرنامج مبادئ علوم الحاسوب ومفاهيمه. 

مجاالت العمل:  

١. تحليل وتطوير وفحص البرمجيات .
 ٢. تحليل وتصميم النظم البرمجية .

٣.   مبرمج .
٤.  مهندس ضمان جودة البرمجيات.

 5. مدير مشروع برمجيات . 
 6. مشرف مختبر حاسوب.

 7. مطور ومبرمج صفحات مواقع انترنت.  
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كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات

الرياضيات

تاريخ بدء التدريس: 2009-2008
عدد سنوات الدراسة:  4 سنوات

نظام الساعات وعددها: 132  ساعة معتمدة

من  للكثير  يمكن  ال  التي  األساسية  العلوم  من  الرياضيات  تعد  التخصص:  وصف 
بمثابة  وهو  التخصصات،  من  للكثير  مكملة  مايجعلها  وهذا  عنها،  االستغناء  العلوم 

العمود الفقري للتخصصات العلمية الحديثة المعاصرة والمطلوبة في سوق العمل.

مجاالت العمل: 

 ١. وزارة التربية والتعليم  والتعليم الخاص.
٢. كليات المجتمع العامة والخاصة.

٣. دائرة اإلحصاءات العامة.
٤.  وحدات التطوير والتدريب في المؤسسات العامة والخاصة.
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كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات

 الروبوتات والذكاء االصطناعي 

تاريخ بدء التدريس: 2022-2023 الفصل الدراسي الثاني
عدد سنوات الدراسة:  4 سنوات 

نظام الساعات وعددها: 132  ساعة معتمدة

الفريدة  التخصصات  الروبوتات والذكاء االصطناعي وهو من  برنامج  التخصص:   وصف 
والحديثة حيث تم دمج علم الذكاء االصطناعي مع علم الروبوتات، ويهدف التخصص لتمكين 
توظيف  على  قادرين  الخريجون  ان  بحيث  الذكية  الحوسبة  مهارات  احتراف  من  جديد  الجيل 
التقنيات وأدوات الذكاء االصطناعي في مجاالت التطبيقات المختلفة في عصر الثورة الصناعية 
تقنيات  توظيف  رؤية  وتحقيق  الجديد  المعلومات  تكنولوجيا  عصر  تحديات  ومواكبة  الرابعة 

وأدوات الذكاء االصطناعي واالتمتة في األردن والمنطقة.

مجاالت العمل:  

١. مطور تطبيقات ذكية .            
 ٢. مطور أنظمة مدمجة ذكية .

٣.   مهندس البنية التحتية لبيئة عمل ذكية.
٤.  مسؤول أنظمة روبوتات ذكية.

 5. مهندس ومطور في تعلم اآللة وبرمجة الروبوت . 
 6. مبتكر ومطور للحلول الذكية في المجاالت الصناعية.
 7. مطور ذكاء األعمال.              8. محلل البيانات الكبيرة.
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كلية العلوم وتكنولوجيا املعلومات

علم انترنت االشياء

تاريخ بدء التدريس: 2022-2021
عدد سنوات الدراسة:  4 سنوات 

نظام الساعات وعددها: 132 ساعة معتمدة

وصف التخصص:برنامج يجمع بين علوم الحوسبة وتكنولوجيا االتصال الالسلكية 
مما يوفر فهًما وثيًقا لمبادئ األجهزة المتصلة باإلنترنت من خالل دمج الجوانب ذات 
الصلة بالرياضيات واإللكترونيات واتصاالت البيانات والحوسبة. كما يركز البرنامج 
في  األشياء  إنترنت  على  القائمة  الحلول  تطوير  أساسيات  المتعلمين  اكساب  على 
مجاالت عديدة باإلضافة إلى مهارات العمل مع أجهزة االستشعار ومنصات إنترنت 
األشياء الشائعة مثل اردوينو وتطبيق هذه المهارات في تطوير حلول مبتكرة لبناء بيئة 

ذكية وتطبيقاتها.  

مجاالت العمل:  
١. مطور تطبيقات ذكية.      

٢.  مسؤول أنظمة مدمجة ذكية .
٣.مسؤول ومطور في األمن السبراني.                                

٤. مطور لصناعة الدرون »طائرات الدرون«. 
5. فحص األنظمة ومسؤول أمن المعلومات.
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الكليات 

كلية اهلندسة
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الهندسة المدنية

كلية اهلندسة

تاريخ بدء التدريس: 2012-2011
عدد سنوات الدراسة:  5 سنوات 

نظام الساعات وعددها: 162 ساعة معتمدة

وصف التخصص:تخريج كوادر هندسية قادرة على دراسة وتصميم وتنفيذ المشاريع 
عالية  بمهنية  العمل  سوق  في  والمنافسة  تواجهها  التي  المشكالت  وتحديد  الهندسية 

وتوظيفها في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

مجاالت العمل:  

١. وزاره األشغال العامة واإلسكان. 
٢.  التصميم واإلشراف وتنفيذ المشاريع لدى المكاتب الهندسية وشركات 

      مقاوالت التصريف الصحي ومياه األمطار . 
٣.تصميم و تنفيذ الطرق.                                

٤. إدارة المشاريع الهندسية المختبرات العلمية والبحثية .
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هندسة االتصاالت والحاسوب

كلية اهلندسة

تاريخ بدء التدريس 2010-2009
عدد سنوات الدراسة:  5 سنوات 

نظام الساعات وعددها: 162 ساعة معتمدة

وصف التخصص: إعداد وتأهيل مهندسين متخصصين في تركيب وصيانة شبكات 
االتصاالت المختلفة وتركيب وصيانة وتطوير الكمبيوتر ويعد من التخصصات الرائدة 

التي يحتاجها سوق العمل.

مجاالت العمل:  

١. مهندس في شركات االتصاالت المختلفة. 
٢.مهندس في شركات صيانة وتطوير الكمبيوتر وأجهزة االتصاالت التقليدية 

     والحديثة.
٣. مهندس في القطاعات الحكومية مثل األرصاد الجوية والجمارك.  

٤. مهندس في مختبرات البحث العلمي أو التدريس.
5. مهندس في أي قطاع حكومي أو خاص.
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هندسة الطاقة المتجددة

كلية اهلندسة

تاريخ بدء التدريس 2020-2019
عدد سنوات الدراسة:  5 سنوات 

نظام الساعات وعددها: 162 ساعة معتمدة

وصف التخصص: تخريج كوادر هندسية قادرة على المنافسة للتخفيف من فاتورة 
لتوليد  التقنيات  بأحدث  متقدمة  معرفة  ولديها  والنفط  الغاز  من  المستوردة  الطاقة 
الطاقة الخضراء والحفاظ على البيئة من خالل االستفادة من مصادر الطاقة المتجددة 

للمساهمة في المشاريع الريادية واإلبداعية والتطوير الدائم.

مجاالت العمل:  

١. مهندس في وزاره الطاقة والثروة المعدنية ووزارة العمل.
٢. التصميم والتنفيذ واإلشراف على مشاريع الطاقة المتجددة لدى المكاتب 

      الهندسية أو شركات المقاوالت .
٣. مهندس مبيعات في شركات بيع أنظمة وتكنولوجيا الطاقة المتجددة.                                

٤. المختبرات العلمية والبحثية.
5. المنظمات والجمعيات التي تسعى لتوظيف الطاقة البديلة والحفاظ على البيئة.

6. شركات الكهرباء ومحطات توليد الطاقة.
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الكليات 

كلية الصيدلة
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كلية الصيدلة

الصيدلة

تاريخ بدء التدريس: 2016-2015
عدد سنوات الدراسة: 5 سنوات 

نظام الساعات وعددها: 162 ساعة معتمدة
المعرفة  اكتسابهم  خالل  من  عالية  كفاءة  ذوي  صيادلة  تخريج  التخصص:  وصف 
العلمية  في مجاالت العلوم الصيدالنية والصناعة الدوائية وضمان الجودة في التصنيع 
الدوائي بما يسهم في تطوير العلوم الصيدالنية لخدمة المجتمع على المستوى المحلي 

واإلقليمي.

مجاالت العمل:  

١. صيدالني مسؤول في الصيدليات التابعة للمستشفيات والمراكز الصحية في 
      القطاع الحكومي والخاص.

٢. العمل لدى مصانع األدوية ومصانع المستحضرات التجميلية في مجاالت 
      التصنيع و ضبط وضمان الجودة.

٣. العمل لدى مستودعات األدوية في مجاالت إدارية وفي مجاالت التزويد 
      والمشتريات.                            

٤. صيدالني في المراكز و المؤسسات البحثية الصيدالنية.
5. العمل لدى الجامعات في المختبرات أو في مهام أكاديمية أو في مجاالت بحثية في 

     كليات الصيدلة.
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دكتور صيدلة

تاريخ بدء التدريس: 2022-2023 الفصل الدراسي الثاني
عدد سنوات الدراسة: 6 سنوات 

نظام الساعات وعددها: 210 ساعة معتمدة

وصف التخصص: تخريج دكتور صيدالني اكلينيكي ذو كفاءة عالية من خالل اكتسابهم المعرفة 
السريرية  الصيدالنية  العمليات  ادارة  في  ومتخصص  المختلفة  الصيدالنية  العلوم  مجاالت  في  العلمية 
االطباء بخصوص  التنسيق مع  والعالجات، كذلك  االدوية  المرضى ومفعول  متابعة حاالت  المتضمنه 
والتقليل  المثلى الستخدامه  للمريض والكيفية  المناسب  الدواء  للعالجات وتحديد  االمثل  االستخدام 
من االخطاء الطبية في الملفات الطبية للمرضى، مما يساهم في رفع مستوى خدمات الرعاية الصيدالنية 

المقدمى لخدمة المرضى. 

مجاالت العمل:  

١. صيدالني اكلينيكي مسؤول في المستشفيات والمراكز الصحية في القطاع الحكومي والخاص. 

٢. العمل في صيدليات المجتمع المحلي.
٣. العمل في مصانع االدوية ومصانع المستحضرات التجميلية.

٤. العمل في مستودعات االدوية في مجاالت علمية وادارية وفي مجال التوريد والتزويد والمشتريات.
5. العمل في المراكز والمؤسسات البحثية والعلمية  الصيدالنية.

6. العمل في مجال الدعاية الدوائية العلمية لالدوية.
7. العمل في المؤسسات االكاديمية من جامعات ومعاهد في مجال التدريس واالبحاث والمختبرات.

كلية الصيدلة
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كلية العلوم الطبّية
املساندة

الكليات 
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كلية  العلوم الطبّية املساندة

العلوم الطبية المخبرية

تاريخ بدء التدريس: 2017-2016
عدد سنوات الدراسة: 4 سنوات 

نظام الساعات وعددها: 136 ساعة معتمدة

العمل  في  متخصصة  طبية  مختبرات  وتقنيين  مشرفين  تخريج  التخصص:  وصف 
المخبري الطبي ومساندة الطبيب والتخصصات الطبية األخرى في تشخيص األمراض 

ومتابعتها وهو من التخصصات الطبية المميزة والرائدة والمطلوبة في الحقل الطبي .

مجاالت العمل:  

١. تقني ومشرف مخبري في المختبرات الطبية وبنوك الدم في المستشفيات 
      ومختبرات القطاع العام والخاص. 

٢. مشرف مخبري في مختبرات األحياء الدقيقة في مصانع األدوية والشركات 
     الغذائية الكبرى.

٣.تقني متخصص في برامج الجودة المخبرية . 
٤. باحث مساند في المختبرات البحثية الجامعية والمستقلة.

5. مشرف مختبرات في مختبرات الجامعة التدريسية المتعلقة بالعلوم الطبية.
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العلوم في الرعاية التنفسية و العناية الحثيثة

تاريخ بدء التدريس: 2022-2023 الفصل الدراسي الثاني
عدد سنوات الدراسة: 5 سنوات 

نظام الساعات وعددها: 156 ساعة معتمدة
وصف التخصص: تخريج أخصائي رعاية تنفسية والعناية الحثيثة  وهو يعتني بتوفير 
المركزة  والعناية  الطوارئ  أقسام  لمرضى  الحياة  دعم  أجهزة  خالل  من  الطبية  العناية 
وأجنحة المستشفى، وتشخيص ومتابعة المرضى من خالل مختبرات ومعامل قياس 
وظائف الرئة، وإعادة التأهيل التنفسي والرعاية الطبية لمن يعانون من أمراض تؤثر على 

وظائف القلب والرئة كضحايا حوادث السيارات، الحروق، واضطرابات النوم.

مجاالت العمل:  
١.    المراكز والمختبرات المتخصصة في إجراء فحوصات وظائف الرئة والفحوصات  

        األخرى التي لها عالقة بالقلب والجهاز العصبي والتي تؤثر على فعالية الجهاز التنفسي.
٢.  معالج تنفسي في المستشفيات.

٣. دور الرعاية؛ عيادات الصدرية والعيادات المشابهة التي تقدم خدمات رعاية تنفسية 

       وتشخيصية.                                 
٤. سحب وتحليل الدم الشرياني لغازات الدم في المختبرات المتخصصة.

5. اقسام الطوارئ في مختلف المستشفيات ووحدة العناية الحثيثة. 

كلية  العلوم الطبّية املساندة
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الدبلوم العالي 

الدبلوم العالي
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الدبلوم العالي 

تاريخ بدء التدريس: الفصل األول 2022-2021

عدد سنوات الدراسة:   نظام الساعات وعددها: 30 ساعة معتمدة

وصف التخصص:  

التعليم،  تكنولوجيا  مهارات  مثل:  الشخصية  والقدرات  المهارات  تطوير   
وكتابة  الحديثة  التقنيات  استخدام  إلى  باإلضافة   ، الوقت  وإدارة  التعامل،  ومهارات 

التقارير وإدارة االجتماعات.

غير  من  العمل  رأس  على  هم  ممن  للمعلمين  والتأهيل  األداء  مستوى  رفع   
خريجي كليات التربية.

  تزويد الدارسين بالكفايات التعليمية الالزمة بشكل وظيفي وبعمق وبما يتناسب 
مع التطورات التربوية في مجال التدريس.

مجاالت العمل :
  فتح مؤسسات أكاديمية كالمدارس التربوية الخاصة، والعمل كمعلمين في 

     مؤسسات وزارة التربية والتعليم الحكومية والخاصة.
  شغل مناصب إدارية. 

  تؤهلهم إلعطاء االستشارات التربوية المتعلقة في القيادة التربوية وتطوير 
    المناهج وتقييمها.

الدبلوم العالي في التربية
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الدبلوم العالي 

تاريخ بدء التدريس: 2022-2023 الفصل الدراسي الثاني

عدد سنوات الدراسة:   نظام الساعات وعددها: 30 ساعة معتمدة

وصف التخصص:  

الشرعي،  التحكيم  مجال   في  المتخصصين  من  مؤهلة  بشرية  طاقة  اعداد   
القادرين على توظيفها لخدمة المجتمع األردني، نظريًا وعمليًا، وبإشراف أعضاء هيئة 
تدريس مؤهلين. وتمكين الطلبة من التصدي للنوازل المعاصرة في مجاالت القضاء 

والحكم والتشريع. 

الشرعي بكفاءة  المجال  القضائية في  المهام  لتولي  إعداد كوادر بشرية مؤهلة   
وخبرة، ومعرفة العلوم الشرعية.

  تأهيل كوادر بشرية للمشاركة في العمل بسلك القضاء الشرعي والنيابة العامة، 
وفق احتياجات القطاعين.

مجاالت العمل :
العمل كقاٍض شرعي في المحاكم الشرعية   
  العمل في مجال المحاماة بشقها الشرعي. 

  االستشارات الشرعية والقانونية في مؤسسات القطاع العام والخاص.
  التدريس في المؤسسات التعليمية العامة منها والخاصة.

  العمل إمامًا وخطيبًا في وزارة األوقاف اإلسالمية، وغير ذلك.

الدبلوم العالي في التحكيم  الشرعي  
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الدبلوم العالي 

تاريخ بدء التدريس: الفصل األول 2022-2021

عدد سنوات الدراسة:   نظام الساعات وعددها: 30 ساعة معتمدة

وصف التخصص:  

التعليم،  تكنولوجيا  مهارات  مثل:  الشخصية  والقدرات  المهارات  تطوير   
وكتابة  الحديثة  التقنيات  استخدام  إلى  باإلضافة   ، الوقت  وإدارة  التعامل،  ومهارات 

التقارير وإدارة االجتماعات.

غير  من  العمل  رأس  على  هم  ممن  للمعلمين  والتأهيل  األداء  مستوى  رفع   
خريجي كليات التربية.

  تزويد الدارسين بالكفايات التعليمية الالزمة بشكل وظيفي وبعمق وبما يتناسب 
مع التطورات التربوية في مجال التدريس.

مجاالت العمل :
  فتح مؤسسات أكاديمية كالمدارس التربوية الخاصة، والعمل كمعلمين في 

     مؤسسات وزارة التربية والتعليم الحكومية والخاصة.
  شغل مناصب إدارية. 

  تؤهلهم إلعطاء االستشارات التربوية المتعلقة في القيادة التربوية وتطوير 
    المناهج وتقييمها.

الدبلوم العالي في  العلوم الجنائية
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املاجستري  

املاجستري



57

املاجستري  

تاريخ بدء التدريس: الفصل الثاني 2020-2019

مواد  متطلبات  ساعة   )24( منها  معتمدة  ساعة   )33( وعددها:  الساعات  نظام 
الطالب  فيها  يقدم  مواد  ساعة   )33( الشامل  لمسار  بالنسبة  ,أما  رسالة  ساعات  و)9( 

امتحان شامل بالمحاور التي تعتمدها لجنة الدراسات العليا في القسم.

وصف البرنامج : يهدف البرنامج إلى تحقيق أعلى معايير التميز في جوانب التعليم 
على  الخريجين  إبراز  أجل  من  وذلك  المجتمعية،  والمشاركة  والبحوث  والتعلم 
المستوى الوطني واإلقليمي  والعالمي، ويلتزم البرنامج بتزويد الطلبة بالمعرفة الالزمة  
النقدي  تفكيرهم  لتطوير  والكفايات  واإلحصاء  الرياضيات  في  متعددة  مجاالت  في 
والمنطقي وتمكينهم من مواصلة دراساتهم العليا )الدكتوراة( أو تولي وظائف تتطلب 

مثل هذه المهارات في األوساط األكاديمية والصناعية.

مجاالت العمل:  

 المؤسسات التعليمية وتشمل الجامعات وكليات المجتمع والمدارس.

 دائرة اإلحصاءات العامة والجمعية العلمية الملكية.

 البنوك.

 الشركات والمؤسسات المالية.

الرياضيات
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املاجستري

تاريخ بدء التدريس:   2012-2011

مواد  متطلبات  ساعة   )24( منها  معتمدة  ساعة   )33( وعددها:  الساعات  نظام 
الطالب  فيها  يقدم  مواد  ساعة   )33( الشامل  لمسار  بالنسبة  ,أما  رسالة  ساعات  و)9( 

امتحان شامل بالمحاور التي تعتمدها لجنة الدراسات العليا في القسم.

أن تكون عليها  التي يجب  المستويات  الدراسية تحاكي  الخطط  البرنامج :   وصف 
ضمن المؤهالت األردنية ومخرجاتها. وبهذا نكون قد لبينا متطلبات الشركات الكبيرة 
منها المتوسطة والصغيرة عن طريق تزويدهم بكفاءات في مجال إدارة الموارد البشرية 
ويحمل المخرجات والمواصفات التعليمية والمعرفية والكفايات  والمهارات العملية .

مجاالت العمل: 

 ١. إعداد خريجين متميزين بكفاءات ومعارف ومهارات وكفايات عالية منافسة  

      في سوق العمل في مجال إدارة الموارد البشرية.

٢. اإلسهام في توفير الطاقات والموارد البشرية المؤهلة علميًا في هذا المجال .

3. تلبية حاجة المؤسسات المختلفة المحلية اإلقليمية  والعالمية في القطاعين 

      العام والخاص .    4. بناء قدرات الطلبة .

إدارة الموارد البشرية
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املاجستري

تاريخ بدء التدريس:  2007-2006

مواد  متطلبات  ساعة   )24( منها  معتمدة  ساعة   )33( وعددها:  الساعات  نظام 
الطالب  فيها  يقدم  مواد  ساعة   )33( الشامل  لمسار  بالنسبة  ,أما  رسالة  ساعات  و)9( 

امتحان شامل بالمحاور التي تعتمدها لجنة الدراسات العليا في القسم.
وصف البرنامج :

للعمل  قانونًيا  تأهياًل  مؤهله  بشرية  كوادر  إعداد  على  جهوده  البرنامج  يكرس   
امتالكهم  خالل  من  المجتمع  ومؤسسات  القانون  حقول  بجميع  عالية  بكفاءة 
العملية. والممارسات  للتطبيقات  باإلضافة  والتقنية  والمهنية  المعرفية  الكفايات 

الالزمة  بالمهارات  الخريجين  وتزويد  وتحسين  تطوير  إلى  البرنامج  يسعى   
للعمل في مجاالت القانون المختلفة.

 تحسين مجاالت القانون من أجل تحقيق العدالة ضمن منظومة القضاء والمحاكم 
األردنية وخدمة المجتمع المحلي، ومن ثم نقل خبرات أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة.

مجاالت العمل:

 إتاحة فرصة التعليم والتخصص في ميدان القانون والعمل القضائي واإلسهام 
في تزويد المجتمع المحلي بالخبرات القانونية.

 العمل في التدريس في الجامعات والكليات.

القانون
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املاجستري  

علم القانون في الجرائم االلكترونية

تاريخ بدء التدريس: 2022-2021

مواد  متطلبات  ساعة   )24( منها  معتمدة  ساعة   )33( وعددها:  الساعات  نظام 
الطالب  فيها  يقدم  مواد  ساعة   )33( الشامل  لمسار  بالنسبة  ,أما  رسالة  ساعات  و)9( 

امتحان شامل بالمحاور التي تعتمدها لجنة الدراسات العليا في القسم.

وصف البرنامج :  يسهم في رفد مؤسسات الدولة بالكوادر المتخصصة في مجاالت 
القانون اإللكترونية ومسرح الجريمة ومختبر األدلة الجرمية والتحقيق اإللكتروني من 
أجل تحقيق العدالة ضمن منظومة القضاء والمحاكم األردنية وخدمة المجتمع المحلي 

ومن ثم نقل خبرات أعضاء هيئة التدريس إلى الطلبة. 
مجاالت العمل:

 العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية والمختبرات الجنائية.

العمل في التدريس في الجامعات وكليات المجتمع.  

  العمل في مؤسسات المجتمع المدني .

  العمل في جميع مؤسسات القطاع الخاص .

  العمل في المحاكم .

العمل في الدوائر القانونية المختلفة في القطاع الخاص والعام .  
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املاجستري  

اإلدارة التربوية

تاريخ بدء التدريس: 2007-2006

مواد  متطلبات  ساعة   )24( منها  معتمدة  ساعة   )33( وعددها:  الساعات  نظام 
الطالب  فيها  يقدم  مواد  ساعة   )33( الشامل  لمسار  بالنسبة  ,أما  رسالة  ساعات  و)9( 

امتحان شامل بالمحاور التي تعتمدها لجنة الدراسات العليا في القسم. 
وصف البرنامج :

 إعداد كفاءات متخصصة في إعداد وتنفيذ البحوث العلمية والتطبيقية في مجال 
اإلدارة التربوية.

 اإلسهام في رفع كفاءة العاملين في مجال اإلدارة التربوية من خالل برنامجي 
والدورات  المدرسية  اإلدارة  في  العالي  والدبلوم  التربوية  اإلدارة  في  الماجستير 

والندوات التدريبية التي يعقدها القسم.

مجاالت العمل:

مؤسسات  عن  فضال  الدولة  مؤسسات  في  كبيرة  عمل  فرص  على  الحصول   
القطاع الخاص على الصعيد المحلي واالقليمي ومنها مناصب إدارية عليا.

في  كمعلمين  والعمل  الخاصة،  التربوية  كالمدارس  أكاديمية  مؤسسات  فتح   
مؤسسات وزارة التربية والتعليم الحكومية والخاصة.

المناهج  وتطوير  التربوية  القيادة  في  المتعلقة  التربوية  االستشارات  إعطاء   
وتقييمها.
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املاجستري  

إدارة المشاريع الهندسية

تاريخ بدء التدريس: 2020-2019. .

نظام الساعات وعددها: )33( ساعة معتمدة منها )24( ساعة متطلبات مواد و)9( 
ساعات رسالة ,أما بالنسبة لمسار الشامل )33( ساعة مواد يقدم فيها الطالب امتحان 

شامل بالمحاور التي تعتمدها لجنة الدراسات العليا في القسم.

وصف البرنامج :

 التخصص مفتوح للمهندسين بمختلف تخصصاتهم وهو تخصص ناجح في 
عدد من الجامعات األردنية الحكومية والخاصة. 

 يقدم البرنامج المفاهيم األساسية والمتقدمة في علوم إدارة المشاريع الهندسية، 
ويوفر المهارات الهندسية الالزمة لمديري المشاريع. 

 يشمل العالقة مع علوم اإلدارة ومهام مديري المشاريع ومهاراتهم.

مجاالت العمل:

من  المهندسين  جميع  الهندسية  المشاريع  إدارة  في  الماجستير  درجة  تؤهل   
الوطني  المستوى  على  المشاريع  إدارة  لممارسة  الهندسية  التخصصات  مختلف 
واإلقليمي والدولي. الدرجة هي أيًضا خطوة نحو مستقبل مهني في األوساط األكاديمية.
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املاجستري  

اللغة االنجليزية وآدابها

تاريخ بدء التدريس: 2007-2006

مواد  متطلبات  ساعة   )24( منها  معتمدة  ساعة   )33( وعددها:  الساعات  نظام 
الطالب  فيها  يقدم  مواد  ساعة   )33( الشامل  لمسار  بالنسبة  ,أما  رسالة  ساعات  و)9( 

امتحان شامل بالمحاور التي تعتمدها لجنة الدراسات العليا في القسم.
وصف البرنامج :

 MA in English Language and Literature. This programme
 offers you the opportunity to study the development of the
English language alongside American and British literature

مجاالت العمل:  

 العمل في وزارات الدولة: الخارجية، الثقافة واإلعالم، وغيرها.

 العمل اإلذاعي في البرامج الناطقة باللغة اإلنجليزية.

 العمل في اإلرشاد السياحي ومكاتب الطيران.

 العمل في سفارات وقنصليات الدول الناطقة باللغة اإلنجليزية.

  العمل محاضر في إحدى الجامعات الحكومية واألهلية.



64

املاجستري  

اللغة االنجليزية/ الترجمة

تاريخ بدء التدريس: 2022-2021

مواد  متطلبات  ساعة   )24( منها  معتمدة  ساعة   )33( وعددها:  الساعات  نظام 
الطالب  فيها  يقدم  مواد  ساعة   )33( الشامل  لمسار  بالنسبة  ,أما  رسالة  ساعات  و)9( 

امتحان شامل بالمحاور التي تعتمدها لجنة الدراسات العليا في القسم.
وصف البرنامج :

 MA in English Literature This specialization deepens the
 student›s knowledge of English literature and includes four axes:
.novel, play, literary theory, and scientific research methods

مجاالت العمل:
 العمل في اإلرشاد السياحي.

 العمل في سفارات وقنصليات الدول الناطقة باللغة اإلنجليزية.
 العمل في الترجمة الفورية في  المؤتمرات العلمية واللقاءات الثقافية الدولية.

 خدمات العمالء في كل شركات وجهات القطاع الخاص.
 العمل في المستوصفات والمستشفيات في العالقات العامة، ترجمة وثائق،  

     سكرتارية، وظائف إدارية.
 العمل معلم إنجليزي في وزارة التعليم أوفي إحدى المدارس األهلية.

 العمل محاضر في إحدى الجامعات الحكومية واألهلية.
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املاجستري  

المحاسبة

تاريخ بدء التدريس: 2006 / 2007

مواد  متطلبات  ساعة   )24( منها  معتمدة  ساعة   )33( وعددها:  الساعات  نظام 
الطالب  فيها  يقدم  مواد  ساعة   )33( الشامل  لمسار  بالنسبة  ,أما  رسالة  ساعات  و)9( 

امتحان شامل بالمحاور التي تعتمدها لجنة الدراسات العليا في القسم.
وصف البرنامج :

يضمن  ،وبما  والبحثية  التحليلية  المهارات  وتطوير  تنمية  إلى  البرنامج  يسعى   
أفضل  والتعليم وضمن  الحسابات  المحاسبة وتدقيق  للعمل في مجال  مهنًيا  تأهيلهم 

الممارسات المهنية ومعايير المحاسبة الدولية والمحلية .

مجاالت العمل:

 مدير حسابات. التعليم.  تدقيق الحسابات.  وزارة المالية.

 البنوك.   شركات التأمين.  دائرة الموازنة العامة.  

 إعداد الموازنات، والتقارير المالية، والقوائم المحاسبية مثل ضريبة الدخل.

 وغيرها من القطاعات المختلفة.  القطاع الحكومي/ ضريبة الدخل 

والمسقفات.



66

املاجستري  

اللغة العربية وآدابها

تاريخ بدء التدريس: 2022-2023 الفصل الدراسي الثاني 

مواد  متطلبات  ساعة   )24( منها  معتمدة  ساعة   )33( وعددها:  الساعات  نظام 
الطالب  فيها  يقدم  مواد  ساعة   )33( الشامل  لمسار  بالنسبة  ,أما  رسالة  ساعات  و)9( 

امتحان شامل بالمحاور التي تعتمدها لجنة الدراسات العليا في القسم.

تلبية  وآدابها  العربية  اللغة  في  الماجستير  برنامج  اسُتحدث    : البرنامج  وصف 
الحتياجات المؤسسات التربوية والتعليمية والثقافية والعلمية من الكوادر المتخصصة 
في علوم اللغة العربية وآدابها، إذ تساعد الدراسات اللغوية المتخصصة في ضبط أداء 
المجاالت  في  النهوض  خطط  وتعميم  نشر  في  البرنامج  ويسهم  لغويًا؛  المؤسسات 
كافة، ويرفد برنامج الماجستير في اللغة العربية وآدابها المؤسسات المختلفة بالخبرات 
المدربة والمؤهلة التي تسهم في نشر المعرفة العلمية العميقة، وفي اتباع المنهج العلمي 
واإلعالمية  التربوية  المؤسسات  وتزويد  وتدريسها  العربية  اللغة  تنمية  في  األصيل 

بكفاءات مهنية وأكاديمية متميزة.
 مجاالت العمل:

    وزارات التربية والتعليم.                 مراكز البحوث والدراسات اللغوية.

  المدراس الحكومية والخاصة.      المكتبات ودور النشر.

  مراكز التربية والتعليم والتأهيل والتدريب.

  المؤسسات اإلعالمية المختلفة.   وزارة الثقافة ومديرياتها ودوائرها كافًة.
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املاجستري  

 اإلعالم وتكنولوجيا االتصال

تاريخ بدء التدريس: 2022-2023 الفصل الدراسي الثاني 

مواد  متطلبات  ساعة   )24( منها  معتمدة  ساعة   )33( وعددها:  الساعات  نظام 
الطالب  فيها  يقدم  مواد  ساعة   )33( الشامل  لمسار  بالنسبة  ,أما  رسالة  ساعات  و)9( 

امتحان شامل بالمحاور التي تعتمدها لجنة الدراسات العليا في القسم.
 

العليا  الدراسات  حملة  من  مختصين  إعداد  إلى  البرنامج  :يسعى  البرنامج  وصف 
المحلي  السوق  الحتياجات  تلبية  االتصال  وتكنولوجيا  اإلعالم  تخصص  مجال  في 
والعربي ومواكبة خطط التطوير والتنمية المستدامة؛ وإعداد وتأهيل باحثين متميزين في 
مجال اإلعالم وتكنولوجيا االتصال متمكنين من األطر النظرية والمنهجية، وأن يكون 
لجامعة جدارا مساهمة حقيقية وأكاديمية في تطوير واقع برامج تعليم وتعلم تخصص 

اإلعالم وتكنولوجيا االتصال محليًا وإقليميًا ودوليًا على مستوى الدراسات العليا.

مجاالت العمل:

  مراكز ومديريات ودوائر البحوث والدراسات االستراتيجية واإلعالمية والرأي العام.

  وسائل االتصال واإلعالم التقليدية والرقمية.      وكاالت األنباء.

  مكاتب العالقات العامة في مختلف الوزارات والمؤسسات.

المحطات اإلذاعية المسموعة.                            القنوات والشبكات التليفزيونية.  

  المواقع اإلليكترونية التابعة والمستقلة.               شركات اإلنتاج السمعبصرية
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املاجستري  

 التصميم والتواصل البصري

تاريخ بدء التدريس: 2022-2023 الفصل الدراسي الثاني 

مواد  متطلبات  ساعة   )24( منها  معتمدة  ساعة   )33( وعددها:  الساعات  نظام 
الطالب  فيها  يقدم  مواد  ساعة   )33( الشامل  لمسار  بالنسبة  ,أما  رسالة  ساعات  و)9( 

امتحان شامل بالمحاور التي تعتمدها لجنة الدراسات العليا في القسم.

وصف البرنامج :  يسعى البرنامج إلى إعداد مختصين من حملة الدراسات العليا في 
مجال تخصص التصميم والتواصل البصري تلبية الحتياجات السوق المحلي والعربي 
حقيقية  مساهمة  جدارا  لجامعة  يكون  وأن  الوطنية؛  والتنمية  التطوير  خطط  ومواكبة 
البصري  والتواصل  التصميم  تخصص  وتعلم  تعليم  برامج  واقع  تطوير  في  وأكاديمية 
التصميم  تخصص  مجال  في  والفني  العلمي  البحث  وتأصيل  تطوير  في  للمساهمة 

والتواصل البصري عن طريق الرسائل العلمية.
 . 

مجاالت العمل:

             .3D & 2D شركات إنتاج التصميم   

أقسام التصميم الجرافيكي في القنوات التليفزيونية.  

  شركات إنتاج وتصميم اإلعالنات.       شركات إنتاج األعمال الدرامية.

  شركات الطباعة والترويج.                    المواقع اإلليكترونية.

المؤسسات التربوية والتعليمية.             دور النشر.  
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