
جامعة اليرموكالتخصص في كلية المجتمعالبرامج للتخصصات

الفقه وأصوله- علوم الشريعة- 

أصول الدين- علوم الشريعه والحضارة االسالميه- 

الدراسات األسرية/ الدراسات اإلسالمية - الشريعه االسالمية- 

التربية اإلسالمية/ الدراسات اإلسالمية - التربية االسالمية-

الدعوة واإلعالم اإلسالمي/ الدراسات اإلسالمية - العلوم الشرعية- 

علوم الشريعة االسالمية- 

الوعظ واالرشاد- 

االمامة والوعظ- 

القراءات القرانية- 

القراءات-

التالوة وعلوم القران- 

----شهادة التأهيل التربوي- برنامج التأهيل التربوي

التأهيل التربوي- 

الفيزياءاالرصاد الجويه- 

----المراقبة الجوية-

المراقبة الجوية التأسيسية-

----المعلومات الجوية-

هندسة االتصاالت-االتصاالت الثابتة-

الفيزياء- 

الكيمياء- 

العلوم الحياتية- 

اإلحصاء- 

علوم األرض والبيئة- 

الفيزياء الطبية الحيوية- 

الرياضياتالرياضيات- 

كيمياءكيمياء- 

التربية الرياضيةالتربية الرياضية- 

اللغة العربية- 

اللغة العربية لغير الناطقين بها

اللغة  االنجليزية- 

لغة انجليزية/معلم صف 

الفنون الجميلة- 

التربية الفنية- 

الفنون الجميلة/ التربية الفنية - 

السينما والتلفزيون- 

فنون المسرح- 

فنون التلفزيون- 

فنون المسرح و السينما والتلفزيون- 

فنون المسرح/ فنون المسرح و السينما والتلفزيون - 

فنون التلفزيون/ فنون المسرح و السينما والتلفزيون - 

انتاج واخراج تلفزيوني- 

التصميم والفنون التطبيقيةالتصميم الجرافيكي- 

التصميم الداخلي- 

ديكور وتصميم داخلي- 

االزياء وتكنولوجيا االلبسة- 

تصميم االزياء وتصنيع المالبس- 

تصميم وصناعة  المنسوجات- 

تصميم وطباعة المنسوجات- 

الموسيقىالتربية الموسيقية

الفنون التشكيليةالخزف والزجاج- 

الخزف- 

فنون الخزف- 

برنامج العلوم التطبيقية

برنامج اللغات

برنامج الفنون التطبيقية

برنامج علوم الشريعة والحضارة 

االسالمية

العلوم- 

الفنون التشكيلية

اللغة االنجليزية وادابها

اللغة العربية وادابها

الدراما

التصميم والفنون التطبيقية

التصميم والفنون التطبيقية



الفنون التشكيليةالفنون التقليدية االسالمية- 

الفنون االسالمية التقليدية- 

----العناية بالبشرة وتنظيف الشعر- 

صياغة وتشكيل الذهب- 

علوم الذهب وفن المجوهرات-

----فنون الرسوم المتحركة

الخدمة االجتماعي- 

التنمية االجتماعية- 

التعاون-

----التربية المهنية- 

معلم صفتربية الطفل- 

اناث- تربية الطفل - التربية االبتدائية- 

حضانة ورياض االطفال- 

االقتصاد المنزلي- 

التغذية واالقتصاد المنزلي- 

العلوم المنزلية-

التغذية واالدارة المنزلية في المؤسسات- 

التغذية وادارة المنزل في المؤسسات- 

التربية الخاصة

السمع و النطق- 

العوق العقلي- 

العوق السمعي- 

العوق البصري- 

التخلف العقلي- 

الدراماالتجميل

----االصالح والتأهيل

الخدمات القانونية-

مساعدو المحامين- 

الصحافةالصحافة واالعالم- 

التاريخالدراسات االجتماعية- 

علم االجتماع والخدمة االجتماعية-االجتماعيات-

الجغرافيا-

علم المكتبات والمعلومات-

المصادر التعليمية والمكتبات- 

علم المكتبات والتوثيق-

المكتبات وتكنولوجيا التعليم- 

امناء المكتبات- 

تكنولوجيا التعليم- 

نظم المعلومات الحاسوبية- نظم المعلومات الحاسوبية- 

هندسة االتصاالت

هندسة المعلومات الطبية الحيوية- 

----البرمجيات التطبيقية- 

علوم الحاسوبتكنولوجيا المعلومات- 

نظم المعلومات الحاسوبية- البرمجة- 

نظم المعلومات االدارية- البرمجة وتحليل النظم-

معلم صف حاسوب- 

 امن المعلومات والشبكات

االنتاج النباتي- 

النباتات الطبية والعطرية- 

----االنتاج الحيواني- 

تكنولوجيا التصنيع الغذائي- 

تصنيع االغذية- 

تكنولوجيا االغذية- 

برنامج الفنون التطبيقية

البرنامج التربوي

برنامج العمل االجتماعي

برنامج ادارة المعلومات والمكتبات

البرنامج الزراعي

شبكات الحاسوب- 

----

----

علم االجتماع والخدمة االجتماعية

----

----

القانون

----

----



التصنيع الغذائي- 

تصنيع خضراوات وفواكه- 

هندسة تكنولوجيا االغذية- 

تصنيع االغذية/ هندسة تكنولوجيا االغذية - 

المختبرات الطبية- 

فنيو المختبرات الطبية- 

مختبرات االسنان

التحاليل الطبية-

----صحة الفم واالسنان- 

فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية- 

تقنيات البصريات- 

النظارات الطبية-

فحص البصر- 

تكنولوجيا االشعة- 

االشعة- 

تقنيات االشعة- 

التمريض المشارك- 

تمريض العمليات

التمريض- 

التمريض القانوني-

----القبالة- 

التخدير واالنعاش- 

المعالجة التنفسية- 

الكيمياءالصيدلة- 

الصيدلة-مساعدو الصيدلة- 

----مساعد طبيب اسنان- 

----التعقيم- 

----االطراف الصناعية واالجهزة الطبية المساندة- 

----االسعاف الفوري- 

المراقبة الصحية- 

الصحة العامة- 

----الطب البيطري-

----العالج الوظيفي- 

التربية الرياضيةالعالج الطبيعي- 

..…السمعيات

المحاسبةالمحاسبة- برنامج العلوم االدارية والمالية

التسويق- 

التسويق وادارة المنتوجات- 

االنتاج وادارة التسويق-

السكرتاريا واعمال المكاتب- 

السجل الطبي- 

السكرتاريا الطبية-

السكرتاريا التنفيذية-

ادارة االعمال وانظمة المكاتب-

ادارة المكاتب والسكرتاريا- 

السكرتاريا والسجل الطبي- 

السكرتاريا والسجالت الطبية-

الطباعة والسكرتاريا- 

التجارة وادارة المكاتب- 

السكرتاريا-

اعداد معلمي الطباعة والسكرتاريا-

ادارة االعمالادارة االعمال االلكترونية-

نظم المعلومات االدارية- االدارة االلكترونية-

البرنامج الزراعي

برنامج المهن الطبية المساعدة

----

----

العلوم الحياتية

----

----

----

----

التسويق

ادارة األعمال



االقتصادالتجارة االلكترونية-

ادارة االعمال- 

نظم المعلومات االدارية- 

ادارة االعمالادارة االعمال- 

اإلحصاءاالحصاء التطبيقي- 

المحاسبة- 

إدارة اعمالادارة التأمين- 

تخليص جمركي- 

تخليص جمركي وخدمات الشحن- 

ادارة المستودعات- 

ادارة التزويد-  

ادارة اللوازم والمستودعات- 

خازن فني طيران- 

العلوم المالية والمصرفية العلوم المالية والمصرفية

اقتصاد ومصارف اسالميةاالدارة المالية والمصرفية- 

الدراسات المصرفية و المالية- 

الضريبة الجمركية والمالية- 

العلوم المصرفية- 

الدراسات المصرفية والمالية االسالمية- 

االسالمية/ الدراسات المصرفية والمالية - 

البنك المركزي/ الدراسات المصرفية والمالية - 

نظم المعلومات االدارية- نظم المعلومات االدارية- 

المحاسبةنظم المعلومات المحاسبية- 

-----ادارة الموارد البشرية

ادارة االعمال ومبيعات التجزئة

ادارة مبيعات التجزئة

-----المبيعات والتسويق

ادارة اعمالادارة االعمال واالشراف االداري

محاسبةالمحاسبة واالدارة المالية

االدارة السياحية-

ادارة السياحة والضيافة-

ادارة مكاتب السياحة والسفر- 

ادارة الخدمات السياحية- 

االدارة السياحية والطيران-

االدالء السياحيين- 

ادارة الفنادق- 

ادارة االيواء- 

ادارة الطعام والشراب- 

ادارة فندقيةادارة الفنادق والمطاعم

فنون الطهي الفندقي- برنامج فنون الطهي الفندقي

فنون الطهي
التمديدات الكهربائية- 

نقل الطاقة وتوزيعها- 

توليد الطاقة- 

محطات توليد الطاقة تكنولوجيا كهربائية- 

محطات توليد الطاقة-

االوتوترونيكس/ كهرباء السيارات - 

كهرباء سيارات- 

السيارات/ كهرباء المركبات -

نظم القوى الكهربائية- 

هندسة قوى-

"شامل/نظام الثالث سنوات "قوى/ الهندسة الكهربائية- 

النظم الكهربائية االرضية- 

البرنامج الفندقي والسياحي

-----

-----

-----

االدارة السياحية

االدارة الفندقية

-----

هندسة القوى الكهربائية

-----

هندسة القوى الكهربائية

هندسة القوى الكهربائية

برنامج تكنولوجيا الهندسة الكهربائية 

والكهروميكانيكية



النظم الكهربائية االرضية في المطارات- 

كهرباء ارضي- 

كهرباء ارضي/ هندسة الطيران 

هندسة القوى الكهربائية النظم الكهربائية في المطارات

هندسة االتصاالت- كهرباء المطارات- 

هندسة الكترونيات- 

هندسة اإللكترونياتالكهروميكانيك-

هندسة النظم الطبية الحيوية-االجهزة المنزلية والمكتبية/ الكهروميكانيك -

هندسة القوى الكهربائية-االجهزة المنزلية والمكتبية-

االجهزة المكتبية والمنزلية-

كهرباء االليات  الثقيلة- 

االليات الثقيلة/ كهرباء المركبات - 

-----الصيانة الكهروميكانيكية العامة-

هندسة الكترونياتاالجهزة الدقيقة  والتحكم في العمليات- 

 هندسة النظم الطبية الحيويةتكنولوجيا التحكم االلي-

 هندسة المعلومات الطبية الحيويةاالجهزة الدقيقة-

كهرباء واالت دقيقة- 

انظمة التحكم الكهرورئوية والكهروهيدروليكية- 

التحكم الكهرورئوي والكهروهيدروليكي- 

انظمة التحكم الكهرورئوي والهيدروليكي- 

النظم الكهروهيدروليكية- 

النظم الهيدروليكية- 

الكهروهيدروليك- 

كهرباء هيدروليك- 

هندسة الكترونيات- االلكترونيات الصناعية- 

هندسة القوى الكهربائية- أنظمة المحركات-

-----تقنيات االطفاء واالنقاذ

هندسة الكترونيات- االتمتة الصناعية- 

هندسة المعلومات الطبية الحيوية- 

هندسة صناعية-

-----هندسة الصيانة الكهروميكانيكية-

-----تكنولوجيا الصيانة الكهروميكانيكية العامة-

محركات الطائرات- 

محركات- 

المحركات/ هندسة الطيران - 

هياكل الطائرات- 

هندسة هياكل ومحركات الطائرات- 

هندسة صيانة الطائرات-

هياكل- 

هياكل/ هندسة الطائرات - 

اسلحة الطائرات- 

-----تكنولوجيا الفحص غير التدميري- 

هندسة الكترونيات- النظم الكهربائية واالجهزة الدقيقة في الطائرات- 

االسلحة الموجهة- 

هندسة كهرباء المطارات- 

االسلحة الموجهة/ االلكترونيات - 

االسلحة- 

االسلحة/ هندسة الطيران

الكترونيات الطيران- 

الطيران/ االلكترونيات - 

الطيران- 

هندسة الطيران-

طيران/ الكترونيات/ هندسة الطيران - 

برنامج تكنولوجيا هندسة الطيران

-----

هندسة القوى الكهربائية

-----

-----

-----

برنامج تكنولوجيا الهندسة الكهربائية 

والكهروميكانيكية

-----

هندسة الكترونيات- 

هندسة الكترونيات- 



التصميم الميكانيكي- 

الرسم الميكانيكي- 

الرسم الميكانيكي/ تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية - 

-----تكنولوجيا الخراطة واالالت المحوسبة- 

تكنولوجيا االالت المحوسبة الرقمية-

هندسة القوى الكهربائيةالمهمات االرضية في المطارات- 

محطات التوليد- 

ميكانيك محطات التوليد- 

ميكانيك محطات توليد الطاقة- 

ميكانيك محطات توليد الكهرباء- 

تكنولوجيا االنتاج- 

ميكانيك المركبات الثقيلة- 

تكنولوجيا اللحام- 

تكنولوجيا اللحام المتقدم- 

هندسة التصنيع والتشغيل-

هندسة اللحام وتشكيل المعادن-

االنتاج واالالت/ تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية - 

االنتاج واالالت- 

االالت الزراعية- 

االالت الزراعية/ ميكانيك المركبات 

اليات خاصة ومهمات ارضية- 

االالت الثقيلة- 

االليات الثقيلة/ ميكانيك المركبات - 

تكنولوجيا الحدادة واللحام- 

الحدادة واللحام- 

االنتاج واالالت/ الهندسة الميكانيكية - 

انتاج واالت/ تكنولوجيا الهندسة الميكانيكية - 

ميكانيك االليات الثقيلة- 

-----االوتوترونكس وتكنولوجيا المركبات-

-----صيانة المركبات- 

ميكانيك المركبات- 

ميكانيك السيارات- 

السيارات/ ميكانيك المركبات - 

السيارات ومحركات االحتراق الداخلي-

محركات االحتراق الداخلي- 

نظم التكييف والتبريد والتدفئة- 

التكييف- 

التكييف والتبريد/ الهندسة الميكانيكية -

التكييف والتبريد-

التكييف والتبريد والتدفئة-

-----اوتوترونكس- 

تكنولوجيا الخراطة وتسوية المعادن- 

مناجم وتعدين- 

الخراطة وتسوية المعادن-

تكنولوجيا الخراطة- 

-----تكنولوجيا الطاقة الشمسية -

هندسة الطاقة الشمسية- -

هندسة صناعيةالهندسة الصناعية -

-----تكنولوجيا االنتاج واالالت المحوسبة -

-----تكنولوجيا السيارات الهجينة -

-----الهندسة المكيانيكية -

هندسة االتصاالتهندسة االتصاالت وشبكات الحاسوب-

برنامج تكنولوجيا التصنيع واالنتاج  

والهندسة الميكانيكية

برنامج تكنولوجيا الهندسة االلكترونية 

-----

هندسة القوى الكهربائية

-----

-----

-----

هندسة القوى الكهربائية



هندسة المعلومات الطبية الحيوية- 

هندسة اإللكترونياتتكنولوجيا الراديو والتلفزيون والفيديو- 

هندسة النظم الطبية الحيويةراديو وتلفزيون- 

هندسة القوى الكهربائيةهندسة االتصاالت الجوية- 

هندسة الكترونيات- االتصاالت الجوية- 

االتصاالت الفضائية-

هندسة االتصاالتهندسة االتصاالت- 

هندسة المعلومات الطبية الحيوية-تكنولوجيا االتصاالت- 

راديو/ اتصاالت محلية- 

تراسل/ اتصاالت محلية - 

االتصاالت- 

االتصاالت المحملة الرقمية-

الشبكات- 

االتصاالت العامة- 

االتصاالت الثابتة/ الهندسة االلكترونية-

المقاسم- 

الشبكات السلكية المحلية-

الشبكات السلكية المحملة-

االتصاالت االلكترونية-

الشبكات السلكية والالسلكية-

المقاسم االلكترونية الرقمية-

هندسة الحاسوبتكنولوجيا الحاسوب- 

هندسة المعلومات الطبية الحيوية- نظم رقمية- 

علم الحاسوب-حاسب الكتروني- 

هندسة الكترونيات- الحاسبات االلكترونية- 

هندسة النظم الطبية الحيوية-االلكترونيات-

الحاسبات االلكترونية واالنظمة الرقمية-

هندسة الكترونيات- تكنولوجيا االجهزة االلكترونية- 

هندسة النظم الطبية الحيوية-  

هندسة المعلومات الطبية الحيوية-صيانة االجهزة االلكترونية- 

هندسة الكترونيات- صيانة االجهزة الطبية- 

هندسة النظم الطبية الحيوية- تكنولوجيا االجهزة الطبية- 

هندسة المعلومات الطبية الحيوية-

 الميكاترونكس

هندسة القوى الكهربائية- اوتوترونكس المركبات الثقيلة- 

هندسة الكترونيات- 

-----هندسة االجهزة الذكية-

-----تكنولوجيا انظمة االستشعار والتحكم الصناعية-

هندسة الكترونياتهندسة الكهرباء وااللكترونيات-

تكنولوجيا الصناعات الكيميائية- 

تكنولوجيا الصناعات البتروكيميائية- 

الصناعات الكيميائية- 

صناعت كيماوية- 

تكنولوجيا الصناعات الكيماوية- 

تكنولوجيا الهندسة الكيميائية- 

تكنولوجيا الصناعات البتروكيماويات- 

البتروكيماويات والبالستيك-

الصناعات البترولية-

تكنولوجيا حفر االبار- 

الموارد المائية وحفر االبار- 

حفر االبار- 

هندسة الموارد المائية وحفر االبار-

تكنولوجيا تجهيز الخامات المعدنية- 

برنامج تكنولوجيا الهندسة الكيميائية

برنامج تكنولوجيا الهندسة االلكترونية 

-----

-----

-----



تجهيز الخامات المعدنية- 

تكنولوجيا التعدين- 

التعدين وتجهيز الخامات المعدنية- 

محطات التنقية- 

تكنولوجيا معالجة المياة والمياة العادمة- 

مياة ومجاري-  

هندسة البيئة-

تكنولوجيا النسيج- 

ميكانيك النسيج- 

تكنولوجيا الصناعات النسيجية- 

فنيو الصناعات النسيجية- 

المختبرات الصناعية والمدرسية- 

المختبرات المدرسية- 

المختبرات الصناعية- 

مختبرات/ الهندسة الكيماوية -

هندسة كيماوية مختبرات-

فنيو المختبرات الصناعية- 

-----تكنولوجيا الطاقة المتجددة-

-----هندسة تكرير البترول-

حساب الكميات- 

هندسة حساب الكميات- 

حساب الكميات والمواصفات- 

الهندسة المعمارية-  

الرسم المعماري- برنامج تكنولوجيا الهندسة المعمارية 

المساحة- 

المسح الجوي ورسم الخرائط- 

الطباعة والتصوير- 

التصوير والطباعة-

-----أنظمة المعلومات الجغرافية واالستشعار عن بعد- 

ادارة اإلنشاء/هندسة مدنية (ثالث سنوات)االبنية واالنشاءات –الهندسة المدنية -

تكنولوجيا البناء/هندسة مدنية 

الهندسة المدنية- 

الهيدرولوجيا-

ابنية  وانشاءات-

طرق وجسور- 

هندسة الطرق- 

الطرق-

-----هندسة االرصاد الجوية-

-----هندسة السكك الحديدية والنقل البري-

الصحة والسالمة المهنية

الصحة والسالمة والبيئة المهنية-

-----الهندسة المدنية والبيئة العمرانية

-----صناعة االفالم الرقمية- 

التصميم والفنون التطبيقيةالرسوم المتحركة الرقمية-

-----هندسة الصوت-

-----انتاج الوسائط المتعددة-

التصميم والفنون التطبيقيةالتصميم االبداعي والملتيميديا

-----التسويق الرقمي

صيانة المصادر التراثيةفن انتاج وترميم الفسيفساء- برنامج الفسيفساء

 

برنامج تقنيات الصوت والصورة

برنامج تكنولوجيا الهندسة الكيميائية

.....

ادارة اإلنشاء/هندسة المدنية 

-----

هندسة العمارة

-----

-----

-----

-----

-----

-----


