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نشرة ارشادية بالتخصصات التي تدرس في الجامعة جامعة مؤتة
وحدة القبول والتسجيل

دائرة الوثائق والخدمات التقنية

مجاالت العمل مستقبالنبذة عن الطبيعة األكاديمية للتخصصالكليةالتخــــصــــص

االداب

االداب

االداب

العلوم

العلوم

العلوم

العلوم

العلوم

الهندسة

العلوم

التحليل والربجمة، تصميم نظم التجارة االلكرتونية ، التدريس ومشرف خمترب، شركات احلاسوب اخلاصة، جمال 
االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات

اري مهندس تنفيذي أو  مشاريع البنية التحتية يف الطرق واملطارات واجلسور واألنفاق واألبنية واملياه وا
مهندس إشراف االستشارات اهلندسية واملكاتب اهلندسية

تصميم وتركيب الشبكات ،برجميات احلاسوب، األنظمة والشبكات واالتصاالت، مهندس برجميات ونظم 
وصيانة، هندسة االنرتنت وتطوير املواقع على االنرتنت، شركات االتصاالت وشركات املبيعات

إدارة املشاريع الصناعية، إدارة اإلنتاج والتصنيع

التدريس، الصناعات الكيميائية والبرتوكيميائية الصناعات الصيدالنية والشركات الدوائية، املختربات العلمية، 
البحث اجلنائي ، الشركات االستخراجية مثل الفوسفات واالمسنت والبرتول

مربمج وحملل نظم، الشركات واملؤسسات والبنوك واجلامعات، التدريس ومشرف خمترب مندوب مبيعات 
ملعدات وبرجميات احلاسوب

التدريس، املختربات الطبية، الصناعات الغذائي، فين خمترب

التدريس، دائرة اإلحصاءات، احلوسبة، شركات التأمني والبنوك

التدريس، اإلعالم، التدقيق اللغوي

التدريس ، الصحافة واإلعالم، الرتمجة، الفندقة والسياحة والسفر ، العالقات العامة والدولية

التعليم، الرتمجة، السياحة، الصحافة

التدريس، املختربات العلمية، اجلمعية العلمية امللكية، دائرة األرصاد اجلوية، مصانع األجهزة االلكرتونية 
الدقيقة، املراصد الفلكية، مشروع التنقيب عن اليورانيوم وقطاع الطاقة

يهدف التخصص إىل إعداد املهندسني املختصني للعمل يف تصميم وصيانة الربامج وتطبيقات احلاسوب املختلفة كبناء الشبكات والربجميات وقواعد البيانات 
وتطبيقات االنرتنت وأنظمة التحكم الصناعية وأنظمة احلماية واالتصاالت الرقمية واألنظمة اخلبرية، ويهتم بعمليات التحليل والتقييم والقياس والتصميم واالختبار 

واإلنتاج والصيانة للمواد واألجهزة ومنظومات احلاسوب.

ا يف املؤسسات الصناعية يف جمال التصنيع واإلنتاج واإلدارة والتحليل . جيمع التخصص بني النظم واهلندسة الصناعية حبيث يتعلم الطالب هندسة النظم وتطبيقا

يهدف التخصص إىل تدريس مواد متخصصة يف حقول األدب العريب عرب العصور األدبية املختلفة، ومواد النحو والصرف وعلم اللغة واملعاجم، ويهدف إىل تنمية 
املهارات اللغوية وتعزيزها لدى الطلبة وإكساب الطالب القدرة على التعبري بفصاحة وحتليل النصوص واإلبداع األديب

حيتوي التخصص على علوم فرعية خمتلفة منها األدب االجنليزي واللغة والرتمجة واللغة االجنليزية التطبيقية، ويقوم بتزويد الطالب مبساقات يف اللغة واألدب االجنليزي 
واألمريكي واألدب املقارن والرتمجة والكتابة والتحليل األديب واللغوي والشعر االجنليزي، ويساعد الطالب على التصرف يف مواقف عديدة مثل الفندقة والسياحة.

يهدف التخصص إىل تقدمي معرفة نوعية يف جماالت املهارات اللغوية، والرتاث األديب والثقايف لعدد من اللغات األوروبية ومهارات القراءة والكتابة واحملادثة ، ويهدف 
التخصص أيضًا إىل تعزيز القدرات اللغوية لدى الطالب لتمكينه بعد التخرج من املنافسة على فرص العمل

يهتم التخصص بإعداد الكوادر املؤهلة علميًا يف جمايل الفيزياء النظرية والتطبيقية ويليب حاجات الطلبة يف الفيزياء العامة وامليكانيكا الكالسيكية والفيزياء احلديثة 
وميكانيكا الكم والكهرومغناطيسية والديناميكا احلرارية والفيزياء الذرية والنووية والرياضية وفيزياء احلالة الصلبة واجلزيئية والبصريات والفلك. ويكتسب الطالب القدرات 

واملهارات يف التعامل مع األجهزة الدقيقة وأجهزة الليزر وهو أساس العلوم التطبيقية .

يهدف التخصص إىل إعداد الطالب من خالل تدريسه مساقات نظرية وعملية يف الكيمياء العضوية والكيمياء غري العضوية والكيمياء الفيزيائية والتحليلية والصناعية 
وحتضري املركبات العضوية وفصل املركبات الطبيعية والكيمياء الكهربائية والدراسات البيئية وأحباث املياه وكيمياء املركبات العضوية الفلزية واملركبات البيوكيميائية وكيمياء 

الغرويات واألدوية وكيمياء السطوح وكيمياء ملوثات البيئة، وهو من العلوم األساسية.

هو العلم الذي يدرس احلوسبة ومعاجلة البيانات والنظريات والتطبيقات اليت تشكل األساس ألمتتة نقل املعلومات ويركز التخصص على أساسيات علوم احلاسوب 
كلغات الربجمة وقواعد البيانات واملرتمجات وهيكلة البيانات وتصميم الربجميات املختلفة ونظم التشغيل.

االت املختلفة احملاسبية واملالية واإلدارية والطبية ...اخل، واهلدف منه تنمية قدرات  يهدف التخصص إىل ختريج وتأهيل الطلبة على حوسبة نظم املعلومات يف ا
الطالب على التخطيط والتصميم والتنفيذ والتطوير وإدارة نظم املعلومات واليت ختدم املؤسسات املختلفة كالبنوك واجلامعات واملستشفيات.

يهدف التخصص إىل إكساب الطالب املهارات واملعلومات املتعلقة بالكيمياء احليوية والوراثة والبيولوجيا اجلزيئية وبيولوجيا اخللية والطفيليات وفسيولوجيا احليوان 
والنبات واملناعة واألحياء الدقيقة وتصنيف النبات والبيئة

ا دراسة القياس واحلساب واهلندسة، ويركز التخصص على تطوير قدرات الطالب يف حل املشاكل الرياضية والتأثري على نتائج هذه احللول.  تعرف الرياضيات بأ
والرياضيات علم أساس جلميع املواد العلمية األخرى وحجر الزاوية يف التقدم التكنولوجي والطيب واالقتصادي والرتبوي .

اري واجلسور واألنفاق والسدود  يهدف التخصص إىل ختريج الكوادر املؤهلة يف دراسة وتصميم املشاريع والبىن التحتية مثل املباين والطرقات وشبكات املياه وا
والسكك احلديدية

الهندسة

الهندسة

الفيزياء

الكيمياء

الحاسوب

العلوم الحياتية

الرياضيات

نظم المعلومات الحاسوبية

اللغة العربية وآدابها

اللغة االنجليزية وآدابها

اللغات األوروبية / الفرنسية و اإلنجليزية

هندسة مدنية

هندسة الحاسوب

هندسة النظم الصناعية

شعبة الحاسوب واإلحصاء
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الهندسة

الهندسة

الهندسة

الهندسة

الهندسة

الهندسة

العلوم التربوية

العلوم التربوية

الهندسة

الهندسة

التدريس

مؤسسات التنمية االجتماعية ووزارة الصحة، قطاع الرتبية والتعليم ، مرشد نفسي

التدريس، وزارة التنمية االجتماعية ، وزارة الصحة

التدريس، مراكز اإلعاقة ومراكز األيتام ومراكز املسنني والعجزة

املكاتب االستشارية ، التدفئة والتكييف ، اخلدمات امليكانيكية للمباين مثل التمديدات الصحية واإلطفاء ، 
التصميم امليكانيكي آلالت وخطوط اإلنتاج ، جماالت الطاقة املتجددة صناعة السيارات وصيانتها

وزارة املياه والبيئة والزراعة ، املساحة وإنشاء السدود ، جمال الري وتنقية املياه العادمة

املصانع الكيميائية، مصانع األدوية واملواد الغذائية، الصناعات البرتولية والبرتوكيميائية، تسويق األجهزة واملواد 
الكيميائية، مصايف البرتول، مصانع البوتاس والفوسفات واالمسنت والسرياميك والبالستيك واألمسدة 

والدهانات واملنظفات الكيماوية .... اخل

اخلدمات امليكانيكية للمباين، التصميم امليكانيكي آلالت وخطوط اإلنتاج، صناعة السيارات وصيانتها، 
املكاتب االستشارية

املكاتب االستشارية، التدفئة والتكييف ، اخلدمات امليكانيكية للمباين مثل التمديدات الصحية واإلطفاء ، 
التصميم امليكانيكي آلالت وخطوط اإلنتاج ، جماالت الطاقة املتجددة، صناعة السيارات وصيانتها

شركات االتصاالت احمللية والعاملية، شبكات نقل املعلومات، املالحة اجلوية، شركات االنرتنت، شركات 
األجهزة االلكرتونية، الكرتونيات الطائرات والسيارات، تطبيقات األجهزة الطبية الصناعية

حمطات التوليد، خطوط النقل، شركات توزيع الطاقة، املصانع

شركات االتصاالت احمللية والعاملية، شبكات نقل املعلومات، املالحة اجلوية، شركات االنرتنت، شركات 
األجهزة االلكرتونية، الكرتونيات الطائرات والسيارات، تطبيقات األجهزة الطبية الصناعية

ندسة االتصاالت وااللكرتونيات من خالل دراسة التصاميم  يهدف التخصص إىل إكساب الطالب املهارات النظرية والعملية اليت تؤهله ملمارسة املهن املتعلقة 
املختلفة لدوائر االتصاالت الرقمية والتماثلية، وحتليلها والتحكم يف شبكات االتصاالت من حيث قراءة املعلومات وحتليلها والعمل على استقراريتها.

يهدف التخصص إىل إكساب الطالب املهارات يف جمال توليد الطاقة الكهربائية ونقل الطاقة جبهود عالية واحملافظة على استقرارية الشبكة الكهربائية وأسس الربط مع 
الشبكات األخرى .

ندسة االتصاالت وااللكرتونيات من خالل دراسة التصاميم  يهدف التخصص إىل إكساب الطالب املهارات النظرية والعملية اليت تؤهله ملمارسة املهن املتعلقة 
املختلفة لدوائر االتصاالت الرقمية والتماثلية، وحتليلها والتحكم يف شبكات االتصاالت من حيث قراءة املعلومات وحتليلها والعمل على استقراريتها.

يهتم التخصص بتحليل وتصميم وتطوير األنظمة والعمليات امليكانيكية واحلرارية للحصول على أفضل النتائج وأعلى كفاءة بأقل التكاليف وأقل تأثري ممكن على البيئة، 
ويشمل أنظمة التدفئة والتكييف واألنظمة الصحية وأنظمة الطاقة ونقل احلركة والتحكم والتصنيع واألنظمة اإلنشائية.

يهتم التخصص بتحليل وتصميم وتطوير األنظمة والعمليات امليكانيكية واحلرارية للحصول على أفضل النتائج وأعلى كفاءة بأقل التكاليف وأقل تأثري ممكن على البيئة، 
ويشمل أنظمة التدفئة والتكييف واألنظمة الصحية وأنظمة الطاقة ونقل احلركة والتحكم والتصنيع واألنظمة اإلنشائية.

التربيه الخاصة

هندسة كهربائية /االتصاالت

هندسة ميكانيكية/قوى حرارية وطاقة

هندسة ميكانيكية/مواد وتصنيع

معلم صف

اإلرشاد والصحة النفسية

يهدف التخصص إىل ختريج مهندسني قادرين على حتديد مصادر التلوث ومعاجلتها وتصميم وحدات املعاجلة، وتعليم الطالب إجراء التقييم البيئي للمشاريع التنموية. 
وخيتص باملواضيع املرتبطة بالبيئة واملياه وتصميم شبكات املياه والصرف الصحي ومعاجلة املياه العادمة وإنشاء السدود واملنشات املائية ومصادر املياه وتلوث اهلواء 

ونفايات املصانع وغريها .

يهدف التخصص إىل تدريس الطالب مواد علم النفس الفسيولوجي وعلم النفس العام وعلم النفس االجتماعي وعلم نفس النمو باإلضافة إىل مواد تطبيقية تتضمن 
زيارة املصانع واملالجئ والسجون واملدارس، ويرفد هذا التخصص املدارس واملؤسسات الرتبوية واالجتماعية بكوادر مؤهلة علميًا للعمل فيها.

م مهارات التفكري وفنيات التقييم والتشخيص والتعامل مع ذوي اإلعاقات  يهدف التخصص إىل إكساب الطالب املعرفة األساسية باألساليب العالجية وإكسا
العقلية واجلسمية واحلسية وصعوبات التعلم والنطق، وتكسبهم القدرة على إرشادهم وإرشاد أسرهم.

يهدف التخصص إىل إعداد الطالب للتدريس يف الصفوف الثالثة األوىل عن طريق تزويده بالكفايات الالزمة يف خمتلف املواضيع املقررة واسرتاتيجيات التدريس 
وتصميم الوسائل التعليمية وإنتاجها وتقييم تعلم الطلبة وإدارة الصف والتفاعل الصفي وسلوك الطلبة .

م مهارات التفكري  يهدف التخصص إىل إكساب الطالب املعرفة األساسية املتعلقة باألساليب واالسرتاتيجيات العالجية واألسس النظرية هلا، باإلضافة إىل إكسا
وفنيات التقييم والتشخيص ويركز على التطبيقات العملية يف املدارس واملستشفيات.

يهتم التخصص بالعمليات الصناعية مثل البرتوكيماويات واألمسدة وصناعات الدواء اليت يقوم من خالهلا املهندس الكيميائي بتحويل املواد اخلام رخيصة الثمن إىل 
مواد. وهي تطبيق عملي لعلوم الكيمياء والفيزياء والرياضيات. ويهتم التخصص بتصميم األجهزة املختلفة مثل املفاعالت الكيميائية وأبراج التكرير واالمتصاص 

والفصل واملبادالت احلرارية.

يهدف التخصص باإلضافة إىل إملام الطالب بالنواحي اهلندسية امليكانيكية املتعددة إىل تزويده بالدراسة الكافية خبواص وعلم املواد اهلندسية املختلفة وأسس اختيار 
هذه املواد يف التصنيع وتكنولوجيا التصنيع.

العلوم التربوية

العلوم التربوية

علم النفس التطبيقي

هندسة ميكانيكية

هندسة كهربائية / الكترونيات

هندسة كهربائة /القوى و التحكم

هندسة مدنية/مياه وبيئة

هندسة كيميائية

شعبة الحاسوب واإلحصاء
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الطب

العلوم االجتماعية

العلوم الزراعية

علوم الرياضة

علوم الرياضة

التمريض

العلوم الزراعية

العلوم الزراعية

التمريض

املراكز واألندية الرياضية ، مراكز التأهيل الرياضي ، املنتجعات الصحية العالجية، مراكز العناية باملسنني 
واألطفال وذوي االحتياجات اخلاصة

طبيب عام

باحث اجتماعي ، التنمية االجتماعية والسياسية، مؤسسات محاية األسرة ودور رعاية املسنني

مراكز البحوث الزراعية، وزارة الزراعة، اجلمعيات التعاونية الزراعية، مصانع األغذية، احملميات الطبيعية

شركات املواد الزراعية، شركات تصنيع األدوية البيطرية

مصانع األغذية ، املستشفيات والفنادق وخدمات الطريان، أخصائي تغذية، مصانع األدوية ، صحة البيئة 
واملياه، املواصفات واملقاييس

التدريس ، املراكز الرياضية والنوادي

التدريس

القضاء الشرعي، اإلفتاء، التدريس، احملاماة الشرعية ، اإلمامة والوعظ

التدريس، الوعظ واإلرشاد، القضاء الشرعي يف احملاكم الشرعية

احملاماة، القضاء، االستشارات القانونية

يهدف التخصص إىل ختريج أطباء عامني قادرين على تقدمي مستوى عال من الرعاية الصحية ومؤهلني للتخصص الدقيق يف فروع الطب املختلفة .

يهدف التخصص إىل إعداد الباحثني االجتماعيني واملرشدين واألخصائيني االجتماعيني من خالل تزويد الطالب باملعرفة النظرية والعملية .

دف إعادة تأهيلها عن طريق تصميم وتنفيذ برامج تأهيلية حركية ومترينات عالجية  يعىن التخصص بالتعامل بدنيَا وصحيَا مع مجيع الفئات الرياضية وغري الرياضية 
لإلصابات الرياضية ومشاكل اجلهاز احلركي ووقاية وعالج أمراض نقص احلركة.

االت الطبية واحليوية مبا خيدم املستشفيات ومصانع األدوية واألغذية، ويركز على علوم الغذاء وتصنيعه وعلم التغذية البشرية  يهدف التخصص إىل تأهيل الطالب يف ا
ا وتصنيع وحفظ اخلضار والفواكه. ا وختطيط الوجبات الغذائية واإلرشاد التغذوي واملعاجلة بالغذاء وعلوم األلبان واحلبوب ومشتقا وتطبيقا

يهدف التخصص إىل تزويد الطالب بكيفية تعليم معظم املهارات الرياضية، وإعداد الربامج التدريبية لبعض الرياضات الفردية واجلماعية، وتزويده باألسس واخلربات اليت 
متكنه من وضع برامج اللياقة البدنية مبا يتناسب مع الرياضة التنافسية والرياضة للجميع، ومتكنه من إعداد وتنظيم العروض واملهرجانات الرياضية.

يهدف التخصص إىل إكساب الطالب املعرفة العلمية املتعلقة بعلوم النبات وفسيولوجيا النبات وتكنولوجيا إنتاج البذور وأمراض النباتات واحلشرات االقتصادية ، وتربية 
وحتسني النبات ، كما يتعلم الطالب مواضيع متخصصة بإنتاج النحل والعسل وامليكنة الزراعية واإلرشاد الزراعي ونقل التكنولوجيا الزراعية

يهدف التخصص إىل إكساب الطالب املعرفة العلمية املتعلقة برتبية وصحة احليوانات ، وتغذية حيوانات املزرعة، وإنتاج الدواجن وإدارة املراعي الطبيعية والتحسني 
الوراثي حليوانات املزرعة.

رياض أطفال

علم االجتماع

الحقوق

انتاج نباتي

انتاج حيواني

التغذية والصناعات الغذائية

الفقه وأصوله

عىن التخصص بتعليم القرآن الكرمي والتفسري واحلديث الشريف وعلومه ، والعقيدة اإلسالمية واملذاهب املعاصرة .أصول الدين ُ ي

يهدف التخصص إىل إعداد الطالب إعداداَ قانونيا يف جماالت عقود التأمني والتحكيم التجاري الدويل وحقوق امللكية الفكرية والقانون اجلنائي وعقود التجارة وفض 
النزاعات .

يهدف التخصص إىل إعداد الطالب للتدريس يف مرحلة الروضة وخصوصًا املتعلقة خبصائص النمو املعريف والنفسي ألطفال الروضة من خالل أساليب التدريس اليت 
م ومعارفهم وبيئتهم . تتناسب مع قدرا

يهدف التخصص إىل تزويد الطالب باألحكام الشرعية يف جمال العبادات واملعامالت واألحوال الشخصية واألصول يف الفقه اإلسالمي من كتاب وسنة وإمجاع وقياس، 
ويسلط الضوء على قضايا السياسة الشرعية كنظام احلكم واملال ونظام اإلدارة يف اإلسالم، والوقوف على املسائل املعاصرة يف الفتوى والفقه واحلكم املناسب هلا.

التربيه الرياضية

 التأهيل الرياضي

الطب والجراحة

العلوم التربوية

الشريعة

الشريعة

الحقوق

شعبة الحاسوب واإلحصاء
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نشرة ارشادية بالتخصصات التي تدرس في الجامعة جامعة مؤتة
وحدة القبول والتسجيل

دائرة الوثائق والخدمات التقنية

مجاالت العمل مستقبالنبذة عن الطبيعة األكاديمية للتخصصالكليةالتخــــصــــص

ادارة األعمال

ادارة األعمال

ادارة األعمال

ادارة األعمال

ادارة األعمال

العلوم االجتماعية

العلوم االجتماعية

العلوم االجتماعية

العلوم االجتماعية

ادارة األعمال

ادارة األعمال

ادارة األعمال

يهدف التخصص إىل تزويد الطالب بتعليم نوعي يف جمال وقاية النبات حيث يدرس الطالب يف جمال احلشرات واألمراض النباتية واألعشاب مواداَ مثل احلشرات اليت 
، وعلوم البكترييا والفطريات والفريوسات ويدرس أهم أنواع األعشاب الضارة وطرق مكافحتها. اجم احملاصيل وطرق مكافحتها كيماويًا

مرشد زراعي، إنشاء املناحل، الشركات اخلاصة، حمطة البحوث الزراعية

التدريس،مدخل بيانات،حملل نظم ومواقع على االنرتنت ،املؤسسات العامة واخلاصة والقطاع املصريف

املؤسسات يف القطاع العام والقطاع اخلاص، البنوك والشركات، تدقيق احلسابات، اإلحصاءات العامة، 
التحليل االقتصادي، االستشارات االقتصادية، السوق املايل والنقدي، صناديق االدخار واالستثمار

الشركات والبنوك، مؤسسات الوساطة املالية، مؤسسات االستثمار ، خدمات احملاسبة ومسك الدفاتر

إدارة املنظمات، البنوك، التسويق وإدارة املبيعات ، إدارة املشاريع

حتليل السياسات العامة ،القطاع العام والقطاع اخلاص

تدقيق احلسابات،البنوك وشركات التأمني ،وزارة املالية ودائرة ضريبة الدخل، حماسبة الشركات وإعداد 
املوازنات، القطاع املصريف

الشركات واملؤسسات اخلاصة والعامة، املبيعات والتسويق السياحي،مندوب مبيعات إدارة املشرتيات 
واملخازن،العالقات العامة، احلمالت الرتوجيية يف الشركات واحملال التجارية

التدريس، دائرة اإلحصاءات العامة، املركز اجلغرايف امللكي األردين

دائرة اآلثار العامة، الشركات املتخصصة بالرتميم، املتاحف ودور عرض اآلثار، احلفريات اليت تنظمها البعثات 
األجنبية، الدليل السياحي

التدريس ، املؤسسات اإلعالمية،مراكز الدراسات والبحوث

وزارة اخلارجية والدوائر األمنية ، اإلعالم

يهدف التخصص إىل إكساب الطالب املهارات التطبيقية يف اجلغرافيا الطبيعية والبشرية ومهارات التقنيات احلديثة يف االستشعار عن بعد ونظم املعلومات اجلغرافية.

يهدف التخصص إىل دراسة كيفية قيام الوحدات االقتصادية ، وإعداد االقتصاديني املهتمني باالستخدام األمثل للموارد االقتصادية النادرة مثل رأس املال واملواد اخلام 
تمع، وكذلك التنبؤ باملتغريات االقتصادية وتطويرها. ويتم تزويد الطلبة مبعلومات حول التحليل االقتصادي واملشكلة االقتصادية  وكيفية إنتاجها وتوزيعها على ا

ومفاهيم الناتج القومي والنماذج االقتصادية وأدوات حتليلها، ومفهوم كل من اإليرادات والنفقات العامة، وأثر الفائض أو العجز على موازنة الدولة.

يهدف التخصص إىل تزويد الطالب خبلفية نظرية وتطبيقية يف النظام املايل من حيث متويل املشاريع املالية ومتويل العقارات ودراسة اجلدوى االقتصادية واملالية، وتزويده 
يئتهم باملهارات  بالنواحي التطبيقية يف منح القروض وعمليات االحتكار يف األسواق املالية والنقدية، وكذلك تزويده باجلوانب املالية لعمل الشركات املسامهة والبنوك و

لالستثمار يف األسواق املالية من أسهم وسندات وتكوين احملافظ االستثمارية .

يهتم التخصص بسلوك املستهلك وقراراته وطبيعة تفكريه واختياره للسلع واخلدمات، ويهتم برتويج السلع واخلدمات واألفكار مبا يف ذلك اإلعالنات التجارية، ودراسة 
السوق . ويكتسب الطالب القدرة على دراسة وحتليل بيئة األعمال يف سوق العمل، وميارس املهام التسويقية والبيعية، ويكتسب املهارات يف التسويق االلكرتوين 

بالكتالوجات.

يهدف التخصص إىل استخدام التطبيقات احملوسبة يف العمليات اإلدارية واملزج بني النظريات اإلدارية املختلفة والتطبيق امليداين، وتعريف الطالب بقيمة مفهوم نظم 
املعلومات اإلدارية يف النشاطات اإلدارية.

يهدف التخصص إىل إعداد الطالب من خالل مواضيع تتعلق بالسياسات العامة وحتليلها وتصميم املنظمات اإلدارية يف القطاع العام واجلوانب املالية يف اإلدارة 
احلكومية، والرتكيز على تنمية القدرات على اختاذ القرارات بصورة عقالنية

م  هي لغة املال والتجارة، وتقوم على تبويب وتسجيل وترحيل وتلخيص وترتيب العمليات املالية بشكل ميكن قراءته من قبل املستخدمني الداخلني واخلارجني ملساعد
يف اختاذ القرارات املهمة للشركة، وتستخدم احملاسبة يف مجيع أنواع الشركات الكبرية واملتوسطة والصغرية.

االت اليت يتفرع عنها علم السياسة خاصة يف الفكر السياسي والنظرية السياسية  ال التطبيقي يف خمتلف ا يهدف التخصص إىل تزويد الطالب باألدبيات النظرية وا
والعالقات الدولية واالقتصاد السياسي والنظم السياسية، مما يسهم يف جعل املتخصص قادرا على احلوار والتحليل يف املسائل الوطنية والدولية .

يهدف التخصص إىل إكساب الطالب املفاهيم اإلدارية والتطبيقية املتخصصة يف جمال املوارد البشرية وإدارة اإلعمال وإدارة املنظمات ، ومتكني اخلريج من القدرة على 
إدارة املشاريع اخلاصة، والعمل يف املؤسسات كمدراء وموجهني وقادة.

يهدف التخصص إىل تدريس املعارف النظرية حول الفرتات الزمنية من عصور ما قبل التاريخ وحىت العصر اإلسالمي يف الشرق األدىن بشكل عام ، ويف األردن بشكل 
خاص ، كما يهدف إىل تدريب الطالب عمليًا يف املواقع األثرية على أساليب املسح والتنقيب والتوثيق واليت تؤهلهم ليقوموا بدور ريادي يف الكشف عن أثار األردن.

يهدف التخصص إىل تدريس التاريخ القدمي للشعوب وتاريخ العرب قبل اإلسالم وتاريخ احلضارة العربية اإلسالمية وتاريخ العامل املعاصر، ويقوم التخصص بتدريس 
املواد اليت تظهر تاريخ جتربة البشرية منذ أقدم العصور إىل وقتنا احلاضر من خالل مصادرها األولية اليت دونت يف تلك احلقب .

االثاروالسياحه

التاريخ

الجغرافيا

المحاسبة

التسويق

نظم المعلومات االدارية

الوقاية والمكافحة المتكاملة

اقتصاديات المال و االعمال

العلوم الماليه والمصرفيه

العلوم السياسيه

ادارة األعمال

اداره عامه

شعبة الحاسوب واإلحصاء


