


كلية العلوم

نبذة عن برامج الماجستير في تخصصات
التقانات الحيوية / الجيوانفورماتكس / الفيزياء الطبية

الفيزياء النووية / االحصاء التطبيقي

جامعة اليرموك



الكلية

رقم الصفحةالمحتوى
1نبذة عن الكلية

1رؤية الكلية
1رسالة الكلية

مسار الشاملمسار الرسالةالمحتوىالبرنامجالقسم

برنامج التقانات العلوم الحياتية
الحيوية

24برنامج الماجستير في التقانات الحيوية
24الشروط في المتقدم

فرص العمل لخريجي برنامج التقنات 
35الحيوية

35االهتمامات البحثية
35متطلبات التخصص

قسم علوم االرض 
والبيئة

برنامج 
الجيوانفورماتكس 

التطبيقي

برنامج الماجستير في تخصص 
79الجيوانفورماتكس التطبيقي

79الشروط في المتقدم
فرص العمل لخريجي برنامج التقنات 

810الحيوية

810االهتمامات البحثية
811متطلبات التخصص

برنامج االحصاء قسم االحصاء
التطبيقي

12برنامج الماجستير في االحصاء التطبيقي
اهم مايميز البرنامج الجديد في االحصاء 

12التطبيقي

13الشروط في المتقدم
فرص العمل لخريجي برنامج االحصاء 

13التطبيقي

13االهتمامات البحثية
14متطلبات التخصص

قسم الفيزياء

برنامج الفيزياء 
الطبية

1517برنامج الماجستير في الفيزياء الطبية
1517الشروط في المتقدم

فرص العمل لخريجي برنامج االحصاء 
1617التطبيقي

1617االهتمامات البحثية
1617متطلبات التخصص

برنامج الفيزياء 
النووية

1820برنامج الماجستير في الفيزياء النووية
1820الشروط في المتقدم

فرص العمل لخريجي برنامج االحصاء 
1920التطبيقي

1920االهتمامات البحثية
1921متطلبات التخصص

22البرنامج الدولي وخارج اوقات الدوام الرسمي للدراسات

المحتويات
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نبذه عن الكلية
ــم  ــث ت ــوم واآلداب، حي ــة العل ــت جــزءًا مــن كلي ــوم عــام 1976، بالتزامــن مــع إنشــاء الجامعــة وكان ــة العل أنشــئت كلي  

فصلهمــا إلــى كليتيــن مســتقلتين عــام 1981. تضــم الكليــة حاليــًا ســبعة أقســام أكاديميــة هــي: الرياضيــات، الفيزيــاء، الكيميــاء، 

اإلحصــاء، العلــوم الحياتيــة، وعلــوم األرض والبيئــة، وقســم المســاقات الخدميــة العلميــة. تمنــح جميعهــا 17 درجــة علميــة لمرحلــة 

البكالوريــوس والماجســتير فــي التخصــص المعنــي بالقســم باســتثناء قســم المســاقات الخدميــة العلميــة الــذي أنشــئ عــام 2017 

لخدمــة متطلبــات الجامعــة االختياريــة، وال يمنــح أي درجــة علميــة، إضافــة لذلــك تمنــح بعــض األقســام برامــج نوعيــة حيــث يمنــح 

ــع العــام الجامعــي 2005/2004، ودرجــة الماجســتير فــي  ــذ مطل ــة من ــاء الطبي ــوس فــي الفيزي ــاء درجــة البكالوري قســم الفيزي

ــارا مــن العــام  ــة اعتب ــاء الطبي ــام الجامعــي 2012/2011 ودرجــة الماجســتير فــي الفيزي ــة الع ــارًا مــن بداي ــة اعتب ــاء النووي الفيزي

ــام  ــة الع ــذ بداي ــة من ــات الحيوي ــص التقان ــي تخص ــتير ف ــة الماجس ــة درج ــوم الحياتي ــم العل ــح قس ــي 2021/2020، ويمن الجامع

ــام 2022/2021. ــذ ع ــي من ــاء التطبيق ــص االحص ــي تخص ــتير ف ــة الماجس ــاء درج ــم االحص ــح قس ــي 2004/2003، ويمن الجامع

ــا  يبلــغ عــدد الطلبــة الذيــن يواصلــون دراســتهم لمرحلتــي البكالوريــوس والماجســتير لعــام 2020/2019 )2654( طالب  

وطالبــة، فيمــا بلــغ عــدد أعضــاء الهيئــة التدريســية )180( عضــو بمختلــف الرتــب األكاديميــة. ُتعنــى الكليــة بمتابعــة تحديــث الخطــط 

الدراســية ألقســامها المختلفــة، حيــث تــم تزويــد المختبــرات بأحــدث األجهــزة الالزمــة، وحصلــت الكليــة عــام 1998 علــى منــح مــن 

المجموعــة األوروبيــة والبنــك الدولــي لتطويــر برامــج التدريــس لمرحلــة البكالوريــوس بمــا يتناســب مــع تطــورات العصــر ومتطلبــات 

المجتمــع المحلــي ومــن ثــم حصلــت الكليــة عــام 2004 علــى منحــة مــن البنــك الدولــي لتمويــل إنشــاء برنامــج البكالوريــوس فــي 

الفيزيــاء الطبيــة الحيويــة.

يتبــع للكليــة متحــف التاريــخ الطبيعــي األردنــي الــذي تأســس عــام 1981 والــذي يوثــق للحيــاة الطبيعيــة فــي األردن مــن   

حيوانــات ونباتــات وصخــور ومعــادن وأحافيــر، وتضــم الكليــة العديــد مــن المختبــرات العلميــة البحثيــة والمتخصصــة التــي تســهم 

ــة. ــة العلمي فــي رفــع ســوية البحــث العلمــي وكفــاءة الطلب

رؤية الكلية
ــة  ــودة االكاديمي ــي الج ــي ف ــي واالقليم ــتوى الوطن ــى المس ــزة عل ــدة والمتمي ــة الرائ ــوم الكلي ــة العل ــون كلي أن تك  

والرياضيــة. االساســية  العلــوم  تخصصــات  لمختلــف  العالميــة  المســتويات  اعلــى  وفــق  والبحثيــة 

رسالة الكلية
ان تســاهم كليــة العلــوم فــي تحقيــق رســالة جامعــة اليرمــوك مــن خــالل التميــز فــي التدريــس والبحــث العلمــي فــي   

ــالب  ــن الط ــزة م ــال متمي ــج أجي ــي وتخري ــع المحل ــة للمجتم ــة كخدم ــارات العلمي ــم االستش ــة وتقدي ــية والرياضي ــوم االساس العل

مســلحة بالعلــم ومحصنــة بالقيــم االصيلــة، قــادرة علــى مواكبــة التطــورات العلميــة والتكنولوجيــة ومواجهــة مســتجدات العصــر، 

ــي. ــي والدول ــتويين االقليم ــى المس ــة عل والمنافس
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ص اجبارية ويخصص لها )15( ساعة معتمدة على النحو التالي: بات تخصُّ متطلَّ

فرص العمل لخریجي برنامج التقنات الحيوية

متطلبات التخصص

االهتمامات البحثية

الساعات المعتمدةاسم المساقرمز ورقم المساقالرقم

1Bio 6003ادارة التقنات الحيوية واستثمارها

2Bio 601 A3التقنات الحيوية المتقدم

3Bio 655 A3البيولوجية الجزيئية المتقدم

4Bio 657 A3المعلوماتية الحياتية المتقدم

5Bio 6953طرق البحث

العمل لدى مختلف المختبرات الطبية و الحيوية و مختبرات الجينات والوراثة.	 

العمل في مجاالت المبيعات و التزويد لدى شــركات تجارة األجهزة الطبية و أجهزة القياس و الفحص.	 

العمــل فــي بعض المجاالت الزراعية ذات الصلة باإلنتاج النباتي والوقاية و غيرها.	 

العمل لدى المراكز البحثية في مجاالت الدراســات الطبية و الزراعية مثل أبحاث الســرطان و نقل الجينات في النباتات.	 

العمل لدى المستشفيات في األقسام المخبرية و الطبية المساندة و في أقسام مرتبطة باللوازم و التزويد.	 

العمل في المجاالت الجنائية مثل تحليل البصمة الوراثية و التحاليل ذات الصلة باألدلة الجنائية مثل الحمض النووي.	 

العمل لدى الجامعات في مراكز الدراسات و في المختبرات العلمية كمشرف أو فني أو مساعد بحث أو تدريس.	 

العمل لدى شــركات تصنيع و تجارة األغذية في مجاالت ضبط الجودة و المختبرات و الســالمة العامة.	 

العمل لدى المدارس الحكومية و الخاصة في تدريس مادة األحياء و اإلشراف على مختبرات العلوم.	 

العمل لدى مختبرات تحليل عينات المياه ألهداف الشــرب أو الزراعة وفي التحاليل البيئية و الجرثومية.	 

العمل لدى شركات تطوير أدوية الوقاية النباتية و البيطرية في أقسام الجودة و البحث و التطوير و غيره.	 

Plant taxonomy and Biodiversity/ Medicinal Plants, Plant physiology and Anatomy. Plant Molecular 
Genetics, Plant tissue culture Plant Stress biology/ Genetics of stress tolerance Molecular Genetics 
and Molecular cellular biology The molecular and biochemical basis of human genetic disorders 
Cytogenetics Genotoxicy/ Mutagenicity, Immunology/ Parasitology Antibody biotechnology 
Nanotechnology Bioinformatics/ DNA Barcoding. Endocrinology.
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متطلبات التخصص اختيارية ويخصص لها )9( ساعات معتمدة من الجدول التالي:

اعداد اطروحة الماجستير والنجاح بامتحان مناقشتها ويخصص لها )( ساعات معتمدة:

الساعات المعتمدةعملينظرياسم المساقرمز ورقم المساقالرقم

1Bio 602233الريادة في التقنات الحيوية
2Bio 607233استنساخ الكائنات الحية
3Bio615 A233علم االجنة المتقدم
4Bio 616233زراعة الخلية الحيوانية
5Bio 617 A33علم االعصاب المتقدم
6Bio 619233فسيولوجيا الحيوان المقارن
7Bio 631 A3علم االحياء الدقيقة المتقدم
8Bio 633 A233علم الفايروسات المتقدم
9Bio 636 A233علم المناعة المتقدم

10Bio 637233زراعة االنسجة النباتية
11Bio 638233تقنات الحيوية في الكائنات الدقيقة
12Bio 642 A233علم الوراثة المتقدم
13Bio 646233التقنات الحيوية في البيئة
14Bio 647233علم التقنات النانوية
15Bio 652 A33علم الكيمياء الحيوية المتقدم
16Bio 653233الكيمياء الحيوية للبروتينات واالنزيمات
17Bio 656233التقنات الحيوية في النباتات
18Bio 658 A33علم الخلية المتقدم
19Bio 65933التقنات الحيوية في الصحة
20Bio 692 A33موضوعات خاصة متقدم

عدد الساعاترمز ورقم واسم المساق

Bio 699 Aصفر ساعة
Bio 699 B3 ساعات معتمدة
Bio 699 C6 ساعات معتمدة

الشروط في المتقدم

أوال: يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج 

أن يكــون حاصــال علــى درجــة البكالوريــوس فــي العلــوم الحياتيــة أو التقانــات الحيويــة أو العلــوم الزراعيــة أو الصيدلــة 	 

أو العلــوم الطبيــة المســاندة أو الصيدلــة أو العلــوم الطبيــة.

اجتياز متطلب اللغة األجنبية لاللتحاق بالبرنامج وفق تعليمات الجامعة النافذة.	 

أية شروط أخرى مقررة من اللجان والمجالس المختصة.	 

برنامج الماجستير في التقانات الحيوية

 سعر الساعة المعتمدة: 80 دينارمسار الشامل
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ثانيا: تمنح درجة الماجستير في التقانات الحيوية - )مسار االمتحان الشامل( – بعد إتمام المتطلبات التالية:

استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير رقم )3( لسنة 2011م.	 

رها لجنة الدراسات العليا في القسم.	  ة التي تقرِّ دراسة المساقات االستدراكيَّ

ل تراكميٍّ ال يقلُّ عن 75%.	  دراسة ما اليقلُّ عن )33( ساعة معتمدة من مستوى )600( والنجاح فيها بمعدَّ

فرص العمل لخریجي برنامج التقنات الحيوية

العمل لدى مختلف المختبرات الطبية و الحيوية و مختبرات الجينات والوراثة.	 

العمل في مجاالت المبيعات و التزويد لدى شــركات تجارة األجهزة الطبية و أجهزة القياس و الفحص.	 

العمــل فــي بعض المجاالت الزراعية ذات الصلة باإلنتاج النباتي والوقاية و غيرها.	 

العمل لدى المراكز البحثية في مجاالت الدراســات الطبية و الزراعية مثل أبحاث الســرطان و نقل الجينات في النباتات.	 

العمل لدى المستشفيات في األقسام المخبرية و الطبية المساندة و في أقسام مرتبطة باللوازم و التزويد.	 

العمل في المجاالت الجنائية مثل تحليل البصمة الوراثية و التحاليل ذات الصلة باألدلة الجنائية مثل الحمض النووي.	 

العمل لدى الجامعات في مراكز الدراسات و في المختبرات العلمية كمشرف أو فني أومساعد بحث أوتدريس.	 

العمل لدى شــركات تصنيع و تجارة األغذية في مجاالت ضبط الجودة و المختبرات و الســالمة العامة.	 

العمل لدى المدارس الحكومية و الخاصة في تدريس مادة األحياء و اإلشراف على مختبرات العلوم.	 

العمل لدى مختبرات تحليل عينات المياه ألهداف الشــرب أو الزراعة وفي التحاليل البيئية و الجرثومية.	 

العمل لدى شركات تطوير أدوية الوقاية النباتية و البيطرية في أقسام الجودة و البحث و التطوير و غيره.	 

االهتمامات البحثية

Plant taxonomy and Biodiversity/ Medicinal Plants, Plant physiology and Anatomy. Plant Molecular 
Genetics, Plant tissue culture Plant Stress biology/ Genetics of stress tolerance Molecular Genetics 
and Molecular cellular biology The molecular and biochemical basis of human genetic disorders 
Cytogenetics Genotoxicy/ Mutagenicity, Immunology/ Parasitology Antibody biotechnology 
Nanotechnology Bioinformatics/ DNA Barcoding. Endocrinology.

ص، ويخصص لها )24( ساعة معتمدة على النحو التالي:   بات تخصُّ متطلَّ

متطلبات التخصص

الساعات المعتمدةاسم المساقرمز ورقم المساقالرقم

1Bio 6003ادارة التقنيات الحيوية واستثمارها

2Bio 601 A3التقنيات الحيوية المتقدم

3Bio 652 A3علم الكيمياء الحيوية المتقدم

4Bio 655 A3البيولوجية الجزيئية المتقدم

5Bio 657 A3المعلوماتية الحياتية المتقدم

6Bio 658 A3علم الخلية المتقدم

7Bio 6593التقنات الحيوية في الصحة

8Bio 6953طرق البحث
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بات التخصص أختيارية ويخصص لها )9( ساعات معتمدة من الجدول التالي: متطلَّ

الساعات المعتمدةعملينظرياسم المساقرمز ورقم المساقالرقم

1Bio 602233الريادة في التقنات الحيوية

2Bio 607233استنساخ الكائنات الحية

3Bio615 A233علم االجنة المتقدم

4Bio 616233زراعة الخلية الحيوانية

5Bio 617 A33علم االعصاب المتقدم

6Bio 619233فسيولوجيا الحيوان المقارن

7Bio 631 A3علم االحياء الدقيقة المتقدم

8Bio 633 A233علم الفايروسات المتقدم

9Bio 636 A233علم المناعة المتقدم

10Bio 637233زراعة االنسجة النباتية

11Bio 638233تقنات الحيوية في الكائنات الدقيقة

12Bio 642 A233علم الوراثة المتقدم

13Bio 646233التقنات الحيوية في البيئة

14Bio 647233علم التقنات النانوية

15Bio 653233الكيمياء الحيوية للبروتينات واالنزيمات

16Bio 656233التقنات الحيوية في النباتات

17Bio 692 A33موضوعات خاصة متقدم

اجتياز االمتحان الشامل بنجاح وفق التعليمات النافذة

الساعات المعتمدةاسم المساقرمز ورقم المساقالرقم

1 BIO 698 صفر ساعة          االمتحان الشامل
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الشروط في المتقدم

أواًل: يشترط في المتقدم لاللتحاق ببرنامج الماجستير في تخصص »الجيوانفورماتكس التطبيقي«/ مسار الرسالة:

أن يكــون حاصــاًل علــى درجــة البكالوريــوس فــي علــوم االرض والبيئــة أو الجغرافيــا نظــم معلومــات جغرافيــة أو نظــم 	 
معلومــات جغرافيــة أو الجيولوجيــا أو علــوم البيئــة او المــوارد الطبيعيــة أو هندســة المســاحة أو الهندســة المدنيــة أو 

التخطيــط الحضــري.

اجتياز امتحان اللغة االجنبية وفق قرارات مجلس التعليم العالي.	 

اية شروط أخرى مقررة من اللجان والمجالس المختصة.	 

برنامج الجيوانفورماتكس التطبيقي

برنامــج » الجيوانفورماتكــس التطبيقــي« هــو االول مــن نوعــه مــن الجامعــات االردنيــة حيــث انــه يعنــي باســتخدام تطبيقات 
التقنيــات الحديثــة فــي مجــاالت نظــم المعلومــات الجغرافيــة واالستشــعار عــن بعــد ونظــم المالحــة العالميــة إذ ان لهــذه 
التقنيــات تطبيقــات فــي مجــالت ال يمكــن حصرهــا فــي الجغرافيــا والجيولوجيــا والزراعــة. )GNSS( والمســاحة واالثــار 

والهندســة والتخطيــط واالدارة والمجــاالت العســكرية واالمنيــة.

ويهــدف البرنامــج الــى تزويــد الطلبــة بالمعــارف المتقدمــة فــي هــذه المجــاالت وتطبيقاتهــا فــي البحــث العلمــي وخدمــة 
المجتمــع وذلــك مــن خــالل التزويــد بالمهــارات ذات البعــد المكانــي والتحليلــي الالزمــة لحــل المشــكالت المختلفــة واعــداد 

الطلبــة للعمــل فــي القطاعــات المختلفــة ذات العالقــة او لدراســة الدكتــوراه مســتقباًل.

المكانيــة                                  التطبيقــات  تطويــر  مثــل  الحديثــة  المواضيــع  مــن  لكثيــر  والمتقدمــة  الشــمولية  بنظريــة  البرنامــج  يتميــز 
ــى  ــرة )Big and geocrowd-sourced data( والتطبيقــات عل ــات الكبي )Application Development( والتعامــل مــه البيان

.)Web GIS and Geo-services( العنكبوتيــة  الشــبكة 

ــل  ــا العم ــف، وأهمه ــرق المختل ــات بالط ــع البيان ــى جم ــاس عل ــيعتمد باالس ــه س ــه فإن ــي بطبيعت ــج تطبيق ــون البرنام ولك
ــل  ــة اتخــاذ القــرار مــن قب ــات المختلفــة وإخراجهــا بالطــرق المناســبة لتخــدم عملي ــم تحليلهــا باســتخدام البرمجي الميدانــي ث

الســلطات او االدارة المعنيــة.

قسم علوم األرض والبيئة

برنامج الماجستير في تخصص الجيوانفورماتكس التطبيقي

 سعر الساعة المعتمدة: 100 دينارمسار الرسالة
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ثانيــًا: تمنــح درجــة الماجســتير فــي العلــوم تخصــص »الجيوانفورماتكــس التطبيقــي«/ مســار الرســالة بعــد إتمــام المتطلبــات 

اآلتية:

استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير رقم )3( لسنة 2011.	 

دراسة المساقات االستدراكية التي تقررها لجنة الدراسات العليا في القسم.	 

دراسة ما ال يقل عن )33( ساعة معتمدة من مستوى 600 فما فوق والنجاح فيها ال يقل عن 75 %.	 

فرص العمل لخريجي برنامج الجيوانفورماتكس التطبيقي

المركز الجغرافي الملكي االردني – سلطة العقبة االقتصادية الخاصة.	 

شركة البوتاس –شركة الكهرباء الوطنية – دائرة االحصاءات العامة.	 

وزارة النقل وقطاع االتصاالت – وزارة السياحة واالثار – وزارة الطاقة والثروة المعدنية.	 

وزارة االشغال العامة واالسكان – سلطة ودي االردن – شركة الفوسفات – الدفاع المدني.	 

القــوات المســلحة االردنيــة – االمــن العــام – القطــاع الخــاص شــركة التعديــن وشــركات المســاحة والمكاتب االستشــارية 	 

والهندسية.

العمل لدى المدارس الحكومية والخاصة في التدريس واالشــراف.	 

العمل لدى الجامعات في مراكز الدراسات وفي المختبرات العلمية كمشرف او فني او مساعد بحث وتدريس.	 

االهتمامات البحثية

Hazard and Risk Assessment of natural disasters in relation to studying and analyzing landslides and 
slope stabilities, sinkhole and karst topography, flash floods, and seismic activities. Environmental 
impacts assessment of urbanization. The application of geoinformatics (GIS, remote sensing, and 
spatial analysis) in the assessment of natural resources, environmental monitoring and surveying.
Groundwater investigation and quality assessment, sediment transport, Geological mapping, Mineral 
exploration and mapping.

مساقات إجبارية ويخصص لها )15( ساعة معتمدة 

متطلبات التخصص

الساعات المعتمدةاسم المساقرمز ورقم المساقالرقم

1AGI. 6113جمع البيانات الجيومكانية

2AGI. 6123ادارة قواعد البيانات الجيومكانية

3AGI. 6213تحليل البيانات الجيومكانية

4AGI. 6313االستشعار عن بعد والفوتوغرامتري

5AGI. 6613مناهج البحث في الجيوانفورماتكس
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مساقات اختيارية ويخصص لها )9( ساعات معتمدة:

إعداد رسالة الماجستير والنجاح في امتحان مناقشتها. وتخصص لها )9( ساعات معتمدة:

يختار الطالب مساقا واحدا من كل مجموعة من المجموعات التالية:

الساعات المعتمدةاسم المساقرمز ورقم المساقالرقم

1AGI. 6133البيانات الجيومكانية الكبيرة

2AGI. 6223تصميم وتمثيل البيانات الجيومكانية

3AGI. 6413تطبيقات حضرية وبيئية

4AGI. 6423تطوير التطبيقات الجيومكانية

5AGI. 6433نظمالمعلومات الجغرافية عبر االنترنت

6AGI. 6443المساحة الهندسية

7AGI. 6623مواضيع خاصة في الجيوانفورماتكس

8EES 6013نظم بيئية

9EES 6703الجيولوجيا البيئية المتقدم

10EES 6783علم الزالزل

الساعات المعتمدةاسم المساقرمز ورقم المساقالرقم

1AGI. 699 A0الرسالة

2AGI. 699 B3الرسالة

3AGI. 699 C6الرسالة

4AGI. 699 D0الرسالة

AGI. 613AGI. 622AGI. 662المجموعة االولى

AGI. 641AGI. 642AGI. 643AGI. 644المجموعة الثانية

EES 601EES 670EES 678المجموعة الثالثة

الشروط في المتقدم

أواًل: يشترط في المتقدم لاللتحاق ببرنامج الماجستير في تخصص »الجيوانفورماتكس التطبيقي«/ مسار الشامل:

أن يكــون حاصــاًل علــى درجــة البكالوريــوس فــي علــوم االرض والبيئــة أو الجغرافيــا نظــم معلومــات جغرافيــة أو نظــم 	 
معلومــات جغرافيــة أو الجيولوجيــا أو علــوم البيئــة او المــوارد الطبيعيــة أو هندســة المســاحة أو الهندســة المدنيــة أو 

التخطيــط الحضــري.

اجتياز امتحان اللغة االجنبية وفق قرارات مجلس التعليم العالي.	 

اية شروط أخرى مقررة من اللجان والمجالس المختصة.	 

برنامج الماجستير في تخصص الجيوانفورماتكس التطبيقي

 سعر الساعة المعتمدة: 100 دينارمسار الشامل
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ثانيــًا: تمنــح درجــة الماجســتير فــي العلــوم تخصــص »الجيوانفورماتكــس التطبيقــي«/ مســار الشــامل بعــد اتمــام المتطلبــات 

االتية:

استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير رقم )3( لسنة 2011.	 

دراسة المساقات االستدراكية التي تقررها لجنة الدراسات العليا في القسم.	 

دراسة ما ال يقل عن )33( ساعة معتمدة من مستوى 600 فما فوق والنجاح فيها ال يقل عن 75 %.	 

فرص العمل لخريجي برنامج الجيوانفورماتكس التطبيقي

المركز الجغرافي الملكي االردني – سلطة العقبة االقتصادية الخاصة.	 

شركة البوتاس –شركة الكهرباء الوطنية – دائرة االحصاءات العامة.	 

وزارة النقل وقطاع االتصاالت – وزارة السياحة واالثار – وزارة الطاقة والثروة المعدنية.	 

وزارة االشغال العامة واالسكان – سلطة ودي االردن – شركة الفوسفات – الدفاع المدني.	 

القــوات المســلحة االردنيــة – االمــن العــام – القطــاع الخــاص شــركة التعديــن وشــركات المســاحة والمكاتب االستشــارية 	 

والهندسية.

العمل لدى المدارس الحكومية والخاصة في التدريس واالشــراف.	 

العمل لدى الجامعات في مراكز الدراسات وفي المختبرات العلمية كمشرف او فني او مساعد بحث وتدريس.	 

االهتمامات البحثية

Hazard and Risk Assessment of natural disasters in relation to studying and analyzing landslides and 

slope stabilities, sinkhole and karst topography, flash floods, and seismic activities. Environmental 

impacts assessment of urbanization. The application of geoinformatics (GIS, remote sensing, and 

spatial analysis) in the assessment of natural resources, environmental monitoring and surveying.

Groundwater investigation and quality assessment, sediment transport, Geological mapping, Mineral 

exploration and mapping.
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الساعات المعتمدةاسم المساقرمز ورقم المساقالرقم

1AGI. 6113جمع البيانات الجيومكانية

2AGI. 6123ادارة قواعد البيانات الجيومكانية

3AGI. 6133البيانات الجيومكانية الكبيرة

4AGI. 6213تحليل البيانات الجيومكانية

5AGI. 6223تصميم وتمثيل البيانات الجيومكانية

6AGI. 6313االستشعار عن بعد والفوتوغرامتري

7AGI. 6413تطبيقات حضرية وبيئية

8AGI. 6613مناهج البحث في الجيوانفورماتكس

الساعات المعتمدةاسم المساقرمز ورقم المساقالرقم

1AGI. 6423تطوير التطبيقات الجيومكانية

2AGI. 6433نظمالمعلومات الجغرافية عبر االنترنت

3AGI. 6443المساحة الهندسية

4AGI. 6623مواضيع خاصة في الجيوانفورماتكس

5EES 6013نظم بيئية

6EES 6703الجيولوجيا البيئية المتقدم

7EES 6783علم الزالزل

مساقات اجبارية ويخصص لها )24( ساعة معتمدة

مساقات اختيارية ويخصص لها )9( ساعات معتمدة

متطلبات التخصص

يختار الطالب مساقان من المجموعة األولى ومساق واحد فقط من المجموعة الثانية:

AGI. 662AGI. 644AGI. 643AGI. 642المجموعة االولى

EES 678EES 670EES 601المجموعة الثانية
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برنامج االحصاء التطبيقي

قسم االحصاء

اسســت جامعــــة اليرمــــوك تخصــص اإلحصــاء ســــنة 1977\1978 تحــت مظلــة قســم الرياضيــات فــي كليــة العلــوم. وتــم 

افتتــاح تخصــص اإلحصــاء فــي قســم مســتقل ســــنة 1980\1981 وليكــــون القســــم الوحيــــد فــــي الجامعــــات األردنيــة 

ــة )بكالوريــوس وماجســتير( فــي تخصــص االحصــاء. ــح درجــة اكاديمي ــذي يمن ــة ال الحكومي

ــة  ــل رؤي ــدة عقــود. وتتمث ــى مــدى ع ــد عل ــس والبحــث واالستشــارات، يمت ــي فــي التدري ــخ غن ــع قســم االحصــاء بتاري يتمت

القســم فــي التميــز المحلــي واإلقليمــي وتخريــج طلبــة مؤهليــن قابليــن للتوظيــف وقادريــن علــى مــزج الجوانــب اإلحصائيــة 

النظريــة والتطبيقيــة لتوفيــر تعليــم وتدريــب عالــي الجــودة لألجيــال الجديــدة لتكــون رائــدة ومنافســة فــي البحــث العلمــي 

وتقديــم االستشــارات العاليــة المهنيــة فــي التحليــل االحصائــي.

هنــاك طلــب علــى خريجــي القســم فــي ســوق العمــل علــــى مســــتوى االردن ودول االقليــم كونــه مــن العلــوم المعاصــرة 

ــوا  ــل خريج ــارعة.فقط حص ــة المتس ــرات التكنولوجي ــب للتغي ــانية والمواك ــة واإلنس ــات العلمي ــع التخصص ــن جمي ــرة بي العاب

قســم اإلحصــاء علــى مســتويات وظيفيــة راقيــة فــي العديــد مــن الجامعــات والمراكــز البحثيــة والمؤسســات الحكوميــة.

ــي فــي الدراســات  ــاح برنامجــه الثان ــا وافتت ــخ قســم اإلحصــاء إلتمامــه 40 عاًم ــام 2021 عالمــة فارقــة فــي تاري ــل ع يمث

العليــا تحــت عنــوان »الماجســتير فــي اإلحصــاء التطبيقــي« حيــث تــم تصميــم البرنامــج إلعــداد الخريجيــن لشــغل وظائــف فــي 

مجــاالت األعمــال أو المجــاالت الصناعيــة أو المؤسســات الحكوميــة، باإلضافــة الــى تحضيــر الخرجيــن بأســاس متيــن لدراســات 

ــن علــى  ــاح لألشــخاص الحاصلي ــا فــي اإلحصــاء التطبيقــي مت ــوراه فــي اإلحصــاء التطبيقــي. برنامــج الدراســات العلي الدكت

درجــة البكالوريــوس فــي اإلحصــاء او التخصصــات العلميــة ذات الصلــة.

اهم ما يميز البرنامج الجديد في االحصاء التطبيقي:

التخصص الوحيد على مستوى الجامعات الحكومية في األردن.	 

وجــود كوكبــة مــن الباحثين المتميزين في فروع مختلفة من اإلحصاء علــى المســتويين المحلــي والعالمــي.	 

يضــــم قســــم االحصــاء اليـــوم أكثــر من خمســـة عشـــر عضـــو هيئـــة تدريـــس حاصليــن على شــهادات علمية مــن جامعات 	 

مرموقــة ودول مختلفــة، منهـــم ثمانيــة برتبـــة اســـتاذ دكتور.

خطــة تدريســية نســجت بعنايــة كبيــرة تتوافق مع حاجــات ســوق العمــل بمختلــف أطيافــه.	 
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برنامج الماجستير في االحصاء التطبيقي

الشروط في المتقدم

ان يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في االحصاء او اي تخصص ذو صلة.	 

اجتياز متطلبات اختبار اللغة االنجليزية وفقًا لقرارات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.	 

شروط الحصول على درجة الماجستير

استيفاء المتطلبات الوارده في تعليمات منح درجة الماجستير في جامعة اليرموك.	 

دراســة مااليقل عن )33( ســاعة معتمدة مســتوى 600 فما فوق والنجاح فيها بمعدل تراكمي اليقل عن 75% .	 

 سعر الساعة المعتمدة: 100 دينار ولغير األردنيين 350 دوالرمسار الرسالة

فرص العمل لخريجي برنامج االحصاء التطبيقي

ــر مــن مجال،منهــا: باحــث احصائــي، محلــل  تتنــوع مجــاالت العمــل لخريجــي الماجســتير فــي االحصــاء التطبيقــي فــي اكث

ــه فــان  ــا. وعلي ــة العلي ــات، التخطيــط االســتراتيجي، ضمــان الجــودة باالضافــة الــى التدريــس فــي المؤسســات التعليمي بيان

ــة: خريــج قســم االحصــاء التطبيقــي مــن الممكــن العمــل فــي المؤسســات المحليــة واالقليمــة التالي

ــم قطــاع 	  ــة تنظي ــة، الضمــان االجتماعــي وهيئ ــة الملكي ــة العلمي ــي، الجمعي ــط والتعــاون الدول ــة، التخطي وزارة المالي

ــا  . ــاالت ... وغيره االتص

مراكز البحث والدراسات العلمية، قسم المعلومات في مديريتي األمن العام والدفاع المدني.	 

الشركات المالية، البنوك والمستشفيات.	 

ــات 	  ــات والمؤسس ــة، الجامع ــاد، وزارة الخارجي ــات، وزارة االقتص ــة، البلدي ــاءات العام ــز االحص ــم: مراك ــي دول االقلي ف

ــة. التعليمي

االهتمامات البحثية

Time series, Linear regression, Distribution theory, Quality control, Measurement error models, 
Generalized maximum entropy, Acceptance sampling, Spatial data, Bayesian analysis, Computational 
statistics and Ranked set sampling.

قســـم االحصاء حاصـــل علـــى االعتماد الخاص المحلـــي ويسـعى حاليـاٍ  بخطـى قويـة للحصـــول علـى االعتماد الدولـي، 	 

ممـاً  سـيرفع سـمعة الخريجيـن محليـاً  وعالميـا

فـرص التوظيـف عالية بعـد التخـرج.	 

توفر البنية التحتية المالئمة من مختبرات واجهزة حاسوب وبرامج احصائية حديثة.	 

الرسوم الجامعية المقبولة والمنافسة محليا ً وعالميا.	 

توفير اوقات دراسية مسائية مرنة لتتالءم مع الطالب المتفرغ والموظف الراغب بالدراسات العليا.	 
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الساعات المعتمدةاسم المساقرمز ورقم المساقالرقم

1Stat 661 A)3التعلم االحصائي 1 )التحليل متعدد المتغيرات

2Stat 674 A1 3االحصاء التطبيقي

3Stat 675 A)3التعليم االحصائي 2 )االنحدار

4Stat 676 A2 3االحصاء التطبيقي

5Stat 684 APython او  R 3علم البيانات والتحليالت باستخدام

متطلبات تخصص اجبارية ويخصص لها )15( ساعة معتمدة على النحو التالي:

متطلبات التخصص

متطلبات تخصص اختيارية ويخصص لها )9( ساعات معتمدة من الجدول التالي:

اعــداد اطروحــة الماجســتير والنجــاح بامتحــان مناقشــتها ويخصــص لهــا )9( ســاعات معتمــدة ويظهــر مســاق الرســالة الغــراض 

التســجيل كمــا يلــي:

الساعات المعتمدةاسم المساقرمز ورقم المساقالرقم

1Stat 664 A3موضوعات في النمذجة  وحسابات بييز

2Stat 673 A3الطرق الالمعلمية

3Stat 677 A3مراقبة الجودة االحصائية

4Stat 679 A3تحليل البقاء

5Stat 680 A3طرق الديموغرافيا

6Stat 681 A3االساليب واالدوات الحسابية في االحصاء

7Stat 682 A3الموثوقية

8Stat 685 A3موضوعات في االحتمال التطبيقي

9Stat 686 A3االقتصاد القياسي

10Stat 693 A3مواضيع خاصة

الساعات المعتمدةاسم المساقرمز ورقم المساقالرقم

1Stat 699 A0رسالة

2Stat 699 B3رسالة

3Stat 699 C6رسالة

4Stat 699 D9رسالة
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برنامج الفيزياء الطبية

شــهد االردن ازديــادا ملحوظــا فــي اآلونــة االخيــرة فــي عــدد مراكــز عــالج وتشــخيص الســرطان التــي هــي احــدى مجــاالت 
الفيزيــاء الطبيــة باإلضافــة الــى االهتمامــات المتزايــدة مــن قبــل الدولــة فــي مجــال تنظيــم العمــل االشــعاعي وهــو أيضــا 
أحــد مجــاالت الفيزيــاء الطبيــة والتــي تتطلــب بدورهــا كــوادر متخصصــة ومؤهلــة فــي هــذا المجــال بدجــة أكبــر ممــا يقدمــه 

برنامــج البكالوريــوس الحالــي.

ــة العلــوم ويخــدم ايضــا  ــة االخــرى فــي كلي ــر مــن البرامــج االكاديمي ــة يخــدم الكثي ــاء الطبي برنامــج الماجســتير  فــي الفيزي
ــل  ــي عم ــة ف ــة التطبيقي ــة والهندس ــب والصيدل ــات الط ــل كلي ــة، مث ــي الجامع ــرى ف ــة االخ ــات العلمي ــن الكلي ــد م العدي
البحــوث المشــتركة والــدورات التدريبيــة ومــن تلــك البحــوث والدراســات المتعلقــة باألشــعة التشــخيصية واالشــعة العالجيــة 

ــرة اخــرى. وطــرق الكشــف عــن االشــعاع وتقييــم  مخاطرةباإلضافــة الــى مواضيــع كثي

ــي مــن خــالل المســار الشــامل بواقــع )9( ســاعات  ــب العمل ــز البرنامــج المطــروح فــي جامعــة اليرمــوك مســار للتدري يتمي
ــة تعــاون. ــب فــي مركــز الحســين للســرطان خــالل اتفاقي ــم التدري ــث يت معتمــدة، حي

قسم الفيزياء

برنامج الماجستير في الفيزياء الطبية

الشروط في المتقدم

أواًل: يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج:

أن يكــون حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الفيزيــاء الطبيــة او الفيزيــاء الطبيــة الحيويــة او الفيزيــاء او احــدى افــرع 	 
الهندســة الطبيــة او الكهربائيــة.

إجتياز متطلب اللغة االجنبية لاللتحاق بالبرنامج وفق تعليمات الجامعة النافذة.	 

اية شروط أخرى مقرة من اللجان والمجالس المختصة.	 

ثانيا: تمنح درجة الماجستير في الفيزياء الطبية/ مسار الرسالة- بعد إتمام المتطلبات التالية: 

استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير رقم )3( لسنة 2022م	 

دراسة المساقات االستدراكية التي تقررها لجنة الدراسات العليا في القسم.	 

دراسة ما ال يقل عن )33( ساعة معتمدة من مستوى )600( والنجاح فيها بمعدل تراكمي ال يقل عن 75%.	 

 سعر الساعة المعتمدة: 100 دينارمسار الرسالة
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فرص العمل لخريجي برنامج الفيزياء الطبية

وظائف في مجاالت البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية.	 

العمل في المراكز المتخصصة بالمعالجة االشعاعية للسرطان.	 

العمل في مجاالت تنظيم العمل االشعاعي وهيئة العمل االشعاعي.	 

االهتمامات البحثية

Radiation Protection and dosimetry, Gel dosimetry, Environmental radioactivity Gamma ray 
spectroscopy, Monte Carlo simulation in medical physics.

متطلبات تخصص اجبارية ويخصص لها 18 ساعة معتمدة على النحو التالي:

متطلبات التخصص

الساعات المعتمدةاسم المساقرمز ورقم المساقالرقم

1PHYS 6021علم التشريح وعلم وظائف االعضاء للفيزيائيين
2PHYS 6413الفيزياء االشعاعية
3PHYS 6422االشعاع الحيوي
4PHYS 6433فيزياء الصحة والوقاية االشعاعية
5PHYS 6443فيزياء الطب النووي
6PHYS 6611 3فيزياء المعالجة االشعاعية
7PHYS 6813فيزياء التصوير الطبي

متطلبات تخصص اختياري، ويخصص لها )6( ساعات معتمدة يختارها الطالب من الجدول التالي:

الساعات المعتمدةاسم المساقرمز ورقم المساقالرقم

1PHYS 601 3فيزياء رياضية
2PHYS 6333الفيزياء الحاسوبية
3PHYS 6413فيزياء نووية
4PHYS 6493القياسات النووية
5PHYS 6113الفيزياء الحيوية
6PHYS 6622 3فيزياء المعالجة االشعاعية
7PHYS 6822 3فيزياء التصوير الطي
8PHYS 683 3معالجة وتحليل الصور
9PHYS 6913مواضيع خاصة في الفيزياء الطبية

ــالة  ــاق الرس ــر مس ــدة، ويظه ــاعات معتم ــا )9( س ــص له ــتها ويخص ــان مناقش ــاح بامتح ــتير والنج ــات الماجس ــداد اطروح إع

ــي: ــا يل ــجيل كم ــراض التس الغ

الساعات المعتمدةرمز ورقم المساقالرقم

1MPHY 699 A 0 رسالة الماجستير

2MPHY 699 B 3 رسالة الماجستير

3MPHY 699 C 6 رسالة الماجستير

4MPHY 699 D 9 رسالة الماجستير
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فرص العمل لخريجي برنامج الفيزياء الطبية

وظائف في مجاالت البحث العلمي في الجامعات والمراكز البحثية.	 

العمل في المراكز المتخصصة بالمعالجة االشعاعية للسرطان.	 

العمل في مجاالت تنظيم العمل االشعاعي وهيئة تنظيم العمل االشعاعي.	 

االهتمامات البحثية

Radiation Protection and dosimetry, Gel dosimetry, Environmental radioactivity Gamma ray 
spectroscopy, Monte Carlo simulation in medical physics.

متطلبات تخصص اجبارية ويخصص لها 18 ساعة معتمدة على النحو التالي:

متطلبات التخصص

الساعات المعتمدةاسم المساقرمز ورقم المساقالرقم

1PHYS 6021علم التشريح وعلم وظائف االعضاء للفيزيائيين

2PHYS 6413الفيزياء االشعاعية

3PHYS 6422االشعاع الحيوي

4PHYS 6433فيزياء الصحة والوقاية االشعاعية

5PHYS 6443فيزياء الطب النووي

6PHYS 6611 3فيزياء المعالجة االشعاعية

7PHYS 6813فيزياء التصوير الطبي

8PHYS 6929التدريب العملي في الفيزياء الطبية

برنامج الماجستير في الفيزياء الطبية

 سعر الساعة المعتمدة: 100 دينارمسار الشامل

الشروط في المتقدم

أواًل: يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج:

أن يكــون حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي الفيزيــاء الطبيــة او الفيزيــاء الطبيــة الحيويــة او الفيزيــاء او  احــدى افــرع 	 
الهندســة الطبيــة او الكهربائية.

اجتياز متطلب اللغة االجنبية لاللتحاق بالبرنامج وفق تعليمات الجامعة النافذة. 	 

اية شروط أخرى مقرة من اللجان والمجالس المختصة.	 

ثانيا: تمنح درجة الماجستير في الفيزياء الطبية/ مسار الشامل - بعد إتمام المتطلبات التالية: 

استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير رقم )3( لسنة 2011م	 

دراسة المساقات االستدراكية التي تقررها لجنة الدراسات العليا في القسم.	 

دراسة ما ال يقل عن )33( ساعة معتمدة من مستوى )600( والنجاح فيها بمعدل تراكمي ال يقل عن 75%.	 
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متطلبات تخصص اختيارية ويخصص لها )6( ساعات معتمدة يتم اختيارها من المساقات التالية:

اجتياز االمتحان الشامل MPHY 698 وفق المعلومات النافذة ويحسب له صفر ساعة ألغراض التسجيل.

الساعات المعتمدةاسم المساقرمز ورقم المساقالرقم

1PHYS 601 3فيزياء رياضية
2PHYS 6333الفيزياء الحاسوبية
3PHYS 6413فيزياء نووية
4PHYS 6493القياسات النووية
5PHYS 6113الفيزياء الحيوية
6PHYS 6622 3فيزياء المعالجة االشعاعية
7PHYS 6822 3فيزياء التصوير الطي
8PHYS 683 3معالجة وتحليل الصور
9PHYS 6913مواضيع خاصة في الفيزياء الطبية

برنامج الفيزياء النووية

يســعى البرنامــج الــى تحقيــق رويــة الجامعــة نحــو التميــز واالبــداع فــي البحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع ومواكبــة التقــدم 
العلمــي فــي مجــال الفيزيــاء النوويــة، واعــداد خريجيــن بمهــارات عاليــة نظريــة وعمليــة للمســاهمة فــي خدمــة المجتمــع 
ــى  ــة كمــا ويهــدف البرنامــج ال ــاء النووي ــع الفيزي ــر المنطقــي فــي مواضي ــل والتفكي ــداع والتحلي واكســابهم مهــارات االب
ــووي  ــة والعمــل فــي المســارع الن ــاء المفاعــالت النووي ــي و بن ــووي االردن ــج الطــالب للمســاهمة فــي البرنامــج الن تخري

.SESAME

برنامج الماجستير في الفيزياء النووية

الشروط في المتقدم

أواًل: يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج:

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء، او الفيزياء الطبية الحيوية ، او الكيمياء، او الهندسة النووية. 	 

اجتياز متطلب اللغة االجنبية لاللتحاق بالبرنامج وفق تعليمات الجامعة النافذة.	 

اية شروط أخرى مقرة من اللجنة والمجالس المختصة.	 

ثانيا: تمنح درجة الماجستير في الفيزياء النووية/ مسار الرسالة - بعد إتمام المتطلبات التالية:

استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير رقم )3( لسنة 2011م.	 

دراسة المساقات االستدراكية التي تقررها لجنة الدراسات العليا في القسم.	 

دراسة ما ال يقل عن )33( ساعة معتمدة من مستوى )600( والنجاح فيها بمعدل تراكمي ال يقل عن 75%.	 

 سعر الساعة المعتمدة: 80 دينارمسار الرسالة
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فرص العمل لخريجي برنامج الفيزياء النووية

فرص عمل بالمشروع النووي االردني في بناء المفاعالت وتشغيلها او في المسارع النووي.	 

وظائف في الجامعات او المؤسسات البحثية والتدريس في المعاهد والمدارس الثانوية.	 

مدرســون لمراحــل الدراســة الثانويــة فــي مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم او فــي مــدارس القطــاع الخــاص او مــدارس 	 

القــوات المســلحة االردنيــة.

مدرسون للمراحل االولى للتدريس الجامعي في اقسام الفيزياء في الجامعات الحكومية والخاصة.	 

العمل في بعض المؤسسات العلمية مثل الجمعية العلمية الملكية والمركز الجغرافي الملكي وغيرها.	 

قطاع التعليم الثانوي في الدول العربية وخاصة في دول الخليج العربي سواء منها الحكومية والخاصة.	 

االهتمامات البحثية

Gammar ray and alpha Spectrometry, Radon, Nuclear paeticle accelerator physics.

متطلبات تخصص اجبارية ويخصص لها )15( ساعة معتمدة على النحو التالي:

متطلبات تخصص اختيارية ويخصص لها )9( ساعات معتمدة يتم اختيارها من المساقات التالية:

متطلبات التخصص

الساعات المعتمدةاسم المساقرمز ورقم المساقالرقم

1PHYS 6013فيزياء رياضية

2PHYS 6411 3فيزياء نووية

3PHYS 6473الفيزياء االشعاعية

4PHYS 6493القياسات النووية

5PHYS 6511 3ميكانيكا كمية

الساعات المعتمدةاسم المساقرمز ورقم المساقالرقم

1PHYS 6053فيزياء البالزما

2PHYS 6113ميكانيكا كالسيكية

3PHYS 6213مختبر متقدم

4PHYS 6313الديناميكا الكهربائية

5PHYS 6333الفيزياء الحاسوبية

6PHYS 6403فيزياء النفايات المشعة وادارتها

7PHYS 6422 3فيزياء نووية

8PHYS 6433فيزياء الدقائق االولية

9PHYS 6463فيزياء المسارعات النووية

10PHYS 6483فيزياء الصحة والوقاية االشعاعية

11PHYS 6613ميكانيكا احصائية

12PHYS 6653فيزياء المفاعالت

13PHYS 6913مواضيع خاصة
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اعــداد اطروحــة الماجســتير والنجــاح بامتحــان مناقشــتها ويخصــص لهــا )9( ســاعات معتمــدة، ويظهــر مســاق الرســالة الغــراض 

التســجيل كمــا يلــي:

الساعات المعتمدةرمز ورقم المساقالرقم

1PHYS 699 A 0الرسالة

2PHYS 699 B 3الرسالة

3PHYS 699 C 6الرسالة

4PHYS 699 D 9الرسالة

برنامج الماجستير في الفيزياء النووية

 سعر الساعة المعتمدة: 80 دينارمسار الشامل

الشروط في المتقدم

أواًل: يشترط في المتقدم للقبول في هذا البرنامج:

أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في الفيزياء، او الفيزياء الطبية الحيوية ، او الكيمياء، او الهندسة النووية. 	 

اجتياز متطلب اللغة االجنبية لاللتحاق بالبرنامج وفق تعليمات الجامعة النافذة.	 

اية شروط أخرى مقرة من اللجنة والمجالس المختصة.	 

ثانيا: تمنح درجة الماجستير في الفيزياء النووية/ مسار الشامل - بعد إتمام المتطلبات التالية:

استيفاء الشروط المنصوص عليها في تعليمات برنامج الماجستير رقم )3( لسنة 2011م	 

دراسة المساقات االستدراكية التي تقررها لجنة الدراسات العليا في القسم.	 

دراسة ما ال يقل عن )33( ساعة معتمدة من مستوى )600( والنجاح فيها بمعدل تراكمي ال يقل عن 75%.	 

فرص العمل لخريجي برنامج الفيزياء النووية

فرص عمل بالمشروع النووي االردني في بناء المفاعالت وتشغيلها او في المسارع النووي.	 

وظائف في الجامعات او المؤسسات البحثية والتدريس في المعاهد والمدارس الثانوية.	 

مدرســون لمرحلــة الدراســة الثانويــة فــي مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم او فــي مــدارس القطــاع الخــاص او مــدارس 	 

القــوات المســلحة االردنيــة.

مدرسون للمراحل االولى للتدريس الجامعي في اقسام الفيزياء في الجامعات الحكومية والخاصة.	 

العمل في بعض المؤسسات العلمية مثل الجمعية العلمية الملكية والمركز الجغرافي الملكي وغيرها.	 

قطاع التعليم الثانوي في الدول العربية وخاصة في دول الخليج العربي سواء منها الحكومية والخاصة.	 

االهتمامات البحثية

Gammar ray and alpha Spectrometry,Radon, Nuclear paeticle accelerator physics.
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متطلبات تخصص اجبارية ويخصص لها )24( ساعة معتمدة على النحو التالي:

متطلبات التخصص

الساعات المعتمدةاسم المساقرمز ورقم المساقالرقم

1PHYS 6013فيزياء رياضية

2PHYS 6053فيزياء البالزما

3PHYS 6411 3فيزياء نووية

4PHYS 6473الفيزياء االشعاعية

5PHYS 6493القياسات النووية

6PHYS 6513ميكانيكا كمية

7PHYS 6613ميكانيكا احصائية

8PHYS 6953مشروع تخرج

متطلبات تخصص اختيارية ويخصص لها )9( ساعات معتمدة يتم اختيارها من المساقات التالية:

اجتياز االمتحان الشامل )PHYS 698( وفق التعليمات النافذة ويحسب له صفر ساعة ألغراض التسجيل.

الساعات المعتمدةاسم المساقرمز ورقم المساقالرقم

1PHYS 6113ميكانيكا كالسيكية

2PHYS 6213مختبر متقدم

3PHYS 6311 3الديناميكا الكهربائية

4PHYS 6333الفيزياء الحاسوبية

5PHYS 6403فيزياء النفايات المشعة وادارتها

6PHYS 6422 3فيزياء نووية

7PHYS 6433فيزياء الدقائق االولية

8PHYS 6443الفيزياء الذرية والجزيئية

9PHYS 6463فيزياء المسارعات النووية

10PHYS 6483فيزياء الصحة والوقاية االشعاعية

11PHYS 665 3فيزياء المفاعالت

12PHYS 6913مواضيع خاصة
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البرنامج الدولي وخارج أوقات الدوام الرسمي للدراسات العليا

شروط التقدم بطلبات االلتحاق:

في حال كان تقدير الطالب مقبول:

اجتياز اللغة االنجليزية كما يلي:

ان يكــون مقــدم الطلــب حاصــاًل علــى امتحــان مســتوى او مــا يعادلــه بنتيجــة )ناجــح( ســاري المفعــول )اي ان ال يكــون 	 

االمتحــان قبــل تاريــخ(.

ــم يتقــدم اصــاًل لالمتحــان 	  ــه، او ل ــم يحصــل علــى عالمــة النجــاح فــي امتحــان المســتوى او مــا يعادل الطالــب الــذي ل

بإمكانــه التقــدم بطلــب التحــاق، وفــي حــال قبولــه ســيتم تكليفــه بدراســة البرنامــج التأهيلــي للغــة االنجليزيــة مســاق 

)ل.ز 404( بواقــع )6( ســاعات معتمــدة.

ــة )ل.ز 404( فــي الســنة االولــى مــن قبولــه 	  علــى الطالــب االردنــي تســجيل البرنامــج التأهيلــي فــي اللغــة االنجليزي

ــازه بنجــاح. فــي البرنامــج واجتي

ــه الدراســية بالتزامــن مــع مســاق 	  ــي وتســجيل )3( ســاعات معتمــدة مــن خطت ــب تســجيل البرنامــج التأهيل يجــوز للطال

ــة. ــي فــي اللغــة االنجليزي البرنامــج التأهيل

ــي فــي الفصــل االول مــن التحاقــه بالبرنامــج يعــد 	  ــي لمســاق البرنامــج التأهيل ــب االردن ــاز الطال فــي حــال عــدم اجتي

ــرى. ــة اخ ــذ اي فرص ــة، وال ياخ ــة االنجليزي ــي اللغ ــي ف ــج التأهيل ــي البرنام ــوب ف ــدًا لمقعده/الرس فاق

فــي حــال عــدم اجتيــاز الطالــب غيــر االردنــي لمســاق البرنامــج التأهيلــي فــي الفصــل االول مــن التحاقــه بالبرنامــج يعــد 	 

فاقــدًا لمقعده/الرســوب فــي البرنامــج التأهيلــي فــي اللغــة االنجليزيــة، وال ياخــذ اي فرصــة اخــرى.

ــاء تســجيله  لمســاق )ل.ز 404( التقــدم المتحــان مســتوى اللغــة االنجليزيــة وعلــى 	  يمكــن للطالــب خــالل الفصــل واثن

النحــو التالــي:-

فــي حــال اجتيــاز الطالــب امتحــان مســتوى اللغــة االنجليزيــة والحصــول علــى العالمــة المطلوبــة حســب التخصص - 

ــرة الســحب واالضافــة حســب التقويــم الجامعــي فإنــه  قبــل البــدء بدراســة البرنامــج التأهيلــي وقبــل انتهــاء فت

يعفــى مــن مســاق البرنامــج التأهيلــي فــي اللغــة االنجليزيــة.

فــي حــال اجتــاز الطالــب امتحــان المســتوى اللغــة االنجليزيــة والحصــول علــى العالمــة المطلوبة حســب التخصص - 

بعــد البــدء بدراســة البرنامــج التأهيلــي يبلــغ الطالــب مــدرس المســاق وعمــادة البحــث العلمــي والدراســات العليــا 

بذلــك ويرفــق صــورة مــن نتيجــة االمتحــان ويعفــى مــن حضــور المســاق وترصــد لــه العالمــة التــي احرزهــا فــي 

امتحــان المســتوى كنتيجــة لمســاق البرنامــج التأهيلــي علمــًا بــأن الرســوم ال ترصــد بعــد فتــرة الســحب واالضافــة.

ان يكون حاصال على البكالوريوس بتقدير ال يقل عن جيد او ما يعادله للتقدم لبرنامج الماجستير.. 1

يســمح للحاصليــن علــى درجــة البكالوريــوس بتقديــر مقبــول او مــا يعادلــه التقــدم لجميــع برامــج الماجســتير وذلــك حســب . 2

ــه دراســة )3( مــواد مــن  ــه علي ــة وفــي حــال قبول ــات المعني ــا فــي االقســام والكلي قــرارات مجالــس الدراســات العلي

مــواد الماجســتير ) 9 ســاعات معتمــدة مــن خطتــه المقــررة( خــالل الســنة االولــى مــن البرنامــج ونجاحــه فــي كل مــادة 

بعالمــة ال تقــل عــن %70 وبمعــدل تراكمــي ال يقــل عــن %75 ليصبــح طالبــًا نظاميــًا وتحســب لــه فــي حــال نجاحــه هــذه 

المــواد ضمــن المــواد المطلوبــة فــي برنامــج الماجســتير الــذي قبــل فيــه ومــا عــدا ذلــك يفصــل مــن التخصــص اكاديميــًا.
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ــام االول . 3 ــي الع ــتها ف ــه لدراس ــم ل ــا القس ــي حدده ــاقات الت ــد المس ــول باح ــر مقب ــن ذوي تقدي ــب م ــب الطال اذا رس

اللتحاقــه فــي البرنامــج فيجــب عليــه اعــادة المســاق الــذي رســب فيــه خــالل الفصــل الــذي يلــي فصــل رســوبه مباشــرة 

فقــط.

ــام . 4 ــي الع ــتها ف ــه لدراس ــم ل ــا القس ــي حدده ــًا الت ــاقات جميع ــي المس ــول ف ــر مقب ــن ذوي تقدي ــب م ــح الطال اذا نج

الدراســي االول اللتحاقــه فــي البرنامــج ولــم يحصــل فيهــا علــى معــدل )%75( فيحــق للطالــب اعــادة اي مســاق منهــا 

فقــط لغايــات رفــع المعــدل.

فــي حــال عــدم نجــاح الطالــب مــن ذوي تقديــر مقبــول فــي المســاقات جميعــا التــي حددهــا القســم لــه لدراســتها فــي . 5

العــام الدراســي االول اللتحاقــه فــي البرنامــج ولــم يحصــل علــى عالمــة )%75( فمــا فــوق خــالل الســنة االولــى مــن 

التحاقــه بالبرنامــج يعــد الطالــب مفصــواًل اكاديميــًا مــن التخصــص/ تقديــر مقبــول.

يمنــح الطالــب مــن ذوي تقديــر مقبــول والمكلــف بدراســة مســاق التأهيلــي )ل.ز 404( والمكلــف ايضــًا بدراســة مــواد . 6

اســتدراكية مــن مســتوى البكالوريــوس فصــاًل دراســيًا اســتثنائيًا الفصــل الثالــث مــن قبولــه وال يحســب الفصــل الصيفــي 

منهــا لغايــات انهــاء دراســة المــواد االســتدراكية شــريطة اجتيــاز متطلــب اللغــة والنجــاح فــي مــواد الماجســتير المكلــف 

بدراســتها فــي العــام االول مــن قبولــه بمعــدل ال يقــل عــن 75%.

ال يحــق للطالــب مــن ذوي تقديــر مقبــول فــي مرحلــة البكالوريــوس تأجيــل دراســته اال بعــد دراســة )9( ســاعات معتمــدة . 7

ــس  ــه القســم والنجــاح فيهــا بمعــدل ال يقــل عــن )%75( حســب قــرارات مجل ــي حددهــا ل مــن برنامجــه الدراســي الت

التعليــم العالــي.

ان تكون الدراسة في البكالوريوس باالنتظام.. 8

يجــوز للطلبــة الحاصليــن علــى درجــة البكالوريــوس باالنتســاب التقــدم بطلــب شــريطة ان يكونــوا قــد درســوا )30( ســاعة . 9

فــي البرنامــج التأهيلــي وفــق قــرار وزارة التعليــم العالــي، وارفــاق كشــف عالمــات البرنامــج التأهيلــي.

يجــوز للطلبــة الحاصليــن علــى درجــة الماجســتير باالنتســاب التقــدم بطلــب شــريطة ان يكونــوا قــد درســوا )15( ســاعة . 10

فــي البرنامــج التأهيلــي وفــق قــرار وزارة التعليــم العالــي وارفــاق كشــف عالمــات البرنامــج التأهيلــي اي طالــب فقــد 

مقعــده بســبب الرســوب فــي البرنامــج التأهيلــي)ل.ز 404( لــن ينظــر فــي طلبــه اذا تقــدم الــى نفــس التخصــص الــذي 

فقــد فيــه مقعــده اال اذا احضــر عالمــة )ناجــح( فــي امتحــان مســتوى اللغــة العربيــة / جامعــة اليرمــوك تؤهلــة لدراســة 

تؤهلــة لدراســة ذلــك التخصــص.

ــي . 11 ــا ف ــات العلي ــج الدراس ــي برام ــرج ف ــول او التخ ــة للقب ــة االجنبي ــرط اللغ ــان ش ــازوا امتح ــن اجت ــة الذي ــى الطلب يعف

ــوراه. ــج دكت ــد او برنام ــتير جدي ــج ماجس ــي برنام ــم ف ــد التحاقه ــك عن ــة وذل ــات االردني الجامع

رسوم الساعة المعتمدة/ البرنامج الدولي وبرنامج خارج اوقات الدوام الرسمي

البرنامج

الطلبة غير االردنيين
)البرنامج الدولي(

الطلبة االردنيون
برنامج خارج اوقات الدوام الرسمي

الرسوم بالدينارالرسوم بالدوالر

350120ماجستير / تخصصات انسانية

450150ماجستير / تخصصات علمية

500200دكتوراه / تخصصات انسانية
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رسوم القبول والخدمات االخرى/ البرنامج الدولي وبرنامج خارج اوقات الدوام الرسمي

البرنامج

الطلبة غير االردنيين
)البرنامج الدولي(

الطلبة االردنيون
برنامج خارج اوقات الدوام الرسمي

الرسوم بالدينارالرسوم بالدوالر

15030رسوم تقديم طلب االلتحاق بالبرنامج تدفع مرة واحدة

750300رسوم قبول مستردة تدفع مرة واحدة

15020رسوف اتالف مستردة تدفع مرة واحدة

104رسوم هوية جامعية تدفع مرة واحدة

1060354المجموع

رسوم اخرى )تدفع كل فصل(
وتشمل التامين الصحي التامين على الحياة المكتبة المطبوعات 
النشاطات الطالبية خدمات تكنولوجيا استخدام مصادر تعليمية 

خدمات انترنت

700200





عميد كلية العلوم
األستاذ الدكتور خالد البطاينة

albatynehk@yu.edu.jo
0777428861

نائب العميد
األستاذ الدكتور أمجد ضيف اهلل الناصر

amjadn@yu.edu.jo
0777724512

مساعد العميد لشؤون ضبط الجودة
د. محمد علي القادري

Alkadiri_m@yu.edu.jo
0780220666

مساعد العميد لشؤون الطلبة والمشاريع الخارجية
د. منال جمال عبداهلل
manalj@yu.edu.jo

0798322140

نائب العميد
األستاذ الدكتور وسام »محمد هادي« الخطيب

wesamkl@yu.edu.jo
0797172687


