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التجسير( على البرنامج الموازي للطلبة  نظام)اليرموك شروط التحاق خريجي كليات المجتمع في جامعة 

 او ما يعادلها من خارج االردن (المجتمع كليات) لوم الكليات المتوسطةالوافدين الحاصلين على دب

------------------------------------------------------------------------------ 

 تصديق الوثائق من الدولة التي حصل منها الطالب على شهادة الدبلوم. .1

 جامعة اليرموك.خصصات تفي  هما يناظر ان يكون لتخصص الطالب الذي درسه .2

تتم معادلة المساقات التي درسها الطالب من قبل الكلية المعنية حسب الخطة الدراسية المعمول بها وبحد  .3

الذي تتم معادلتة ( ساعة معتمدة لنظام السنتين والثالث سنوات على ان ال تقل عالمة المساق 55)اعلى 

 .( لباقي التخصصات%68عن )( لتخصصات كلية الصيدلة وكلية الهندسة و%70عن )

 

 

 

 الوثائق المطلوبة

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

تعليمية معترر  بهرا فري  ةوتخرج منها هي مؤسسالطالب بأن المؤسسة التعليمية التي درس بها إثبات  .1

 الدولة.تلك 

 من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي االردنية. مصدقة مبلوصورة عن شهادة الد .2

 كش  عالمات الكلية مصدق من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي االردنية. .3

 من وزارة التربية والتعليم االردنية.مصدقة  الثانوية العامة كش  عالماتصورة عن  .4

 المفعول.صورة مصدقة عن جواز السفر ساري  .5

 ة الوالدة.صورة عن شهاد .6

 ( سم.6×4( قياس )2صورة شخصية عدد ) .7



 

 التخصصات ورسوم الساعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 للطالب غير األردني للموازي بالديناررسم الساعة  التخصص

 120 الصيدلة

 40 اللغة العربية وآدابهــا

 50 العلــوم السياسيـــــــة

 70 اللغة اإلنجليزية وآدابها

 50 الجغرافيــــــــــــــا

 40 ــاريــــــــــــــخالت

 70 الترجمـــــــــــــــة

 50 اللغات الحديثـة / لغة فرنسية

 50 علم االجتماع والخدمة االجتماعية

 40 اللغات السامية والشرقية / عبري

 40 اللغات السامية والشرقية / فارسي

 70 عالقات عامة وإعـــــالن

 70 صحافة

 70 إذاعة وتلفزيون

 60 العلـــوم الحياتيــــــة

 60 الكيميــــــــــــــــــاء

 60 علوم األرض والبيئة

 60 الريــاضيــــــــــــات

 60 الفيزيــــــــــــــــــاء

 50 اإلحصــــــــــــــــاء

 70 الفيزياء الطبية الحيوية

 60 معلم الصـــــــف

 60 اإلرشاد النفســي

 40 ـل )لإلناث فقط(تربيـــة الطفـــ

 40 اآلثـــــــــــــــار

 40 االنثروبولوجيا

 40 صيانة المصادر التراثية وإدارتها

 60 القانـــــــــــــون

 60 التربية الرياضيــة

 60 االدارة السياحية

 80 االدارة الفندقية

 80 الفنون التشكيلية

 80 التصميم

 75 الموسيقــــــــــا

 75 ـــــــــــاالـــدرام

 80 علوم الحاســـــوب

 80 نظم المعلومات الحاسوبية

 80 نظم المعلومات اإلدارية

 70 المحاسبـــــــــــــة

 60 التســــــــــــويـــق

 60 إدارة األعمــــــال

 50 االقتصــــــــــــاد

 70 العلوم المالية والمصرفية

 50 اإلدارة العامــــة

 60 لمال واألعمالاقتصاد ا

 40 الفقــه وأصولــه

 40 أصـول الديـــــن

 40 الدراسات اإلسالمية / الدراسات األسرية

 40 الدراسات اإلسالمية/ التربية اإلسالمية

 40 الدراسات اإلسالمية/ الدعوة واإلعالم

 50 االقتصاد والمصارف اإلسالمية

 80 هندســة اإللكترونيـــــات

 80 التصـــــــــاالتهندســـة ا

 80 هندســـة الحاسوب

 80 هندســة القوى الكهربائية

 80 هندسة النظم الطبية الحيوية

 80 هندسة المعلوماتية الطبية الحيوية

 110 إدارة اإلنشاء –الهندسة المدنية 

 110 هندسة تكنولوجيا البناء

 120 الهندسة الصناعية

 140 هندسة العمارة


