جـامعـت اليـرمــــوك
نبـذة عـن الطبيعـت االكـاديميـت للتخصصـاث ومجــاالث العمــل
ث

التخصص

مجاالث العمل

نبذة عن الطبيعت األكاديميت للتخصص

كليت االداب
َهذف انرخظض إنً ذذسَظ يىاد يرخظظح فٍ حقىل األدب انؼشتٍ ػثش انؼظىس األدتُح
انًخرهفح ،ويىاد انُحى وانظشف وػهى انهغح وانًؼاجى ،وَهذف إنً ذًُُح انًهاساخ
انهغىَح وذؼضَضها نذي انطهثح وإكغاب انطانة انقذسج ػهً انرؼثُش تفظاحح وذحهُم
انُظىص واإلتذاع األدتٍ

انرذسَظ ،اإلػالو ،انرذقُق انهغىٌ

َحرىٌ انرخظض ػهً ػهىو فشػُح يخرهفح يُها األدب االَجهُضٌ وانهغح وانرشجًح وانهغح
االَجهُضَح انرطثُقُح ،وَقىو ترضوَذ انطانة تًغاقاخ فٍ انهغح واألدب االَجهُضٌ
واأليشَكٍ واألدب انًقاسٌ وانرشجًح وانكراتح وانرحهُم األدتٍ وانهغىٌ وانشؼش
االَجهُضٌ ،وَغاػذ انطانة ػهً انرظشف فٍ يىاقف ػذَذج يثم انفُذقح وانغُاحح .

انرذسَظ ،انظحافح واإلػالو ،انرشجًح ،انفُذقح وانغُاحح وانغفش ،انؼالقاخ
انؼايح وانذونُح

َذسط قغى انهغاخ انحذَثح انهغح انفشَغُح وآداتها كرخظض سئُغٍ تاإلضافح إنً انهغح
األنًاَُح وانهغح انشوعُح وانهغح االعثاَُح وانهغح االَطانُح كرخظظاخ فشػُح .

انرذسَظ ،انًؤعغاخ انغُاحُح
انرشجًح ،انرذسَظ

.1

انهغح انؼشتُح واداتها

.2

انهغح االَجهُضَح
واداتها

.3

انهغاخ انحذَثح -
انفشَغٍ

.4

انرشجًح

َهذف انرخظض إنً ذىفُش انًرشجًٍُ انًؤههٍُ فٍ كافح انًجاالخ انرحشَشَح وانشفىَح
وخذيح انًؤذًشاخ وانُذواخ وذشجُغ انرشجًح يٍ انهغاخ األجُثُح إنً انؼشتُح وتانؼكظ .

.5

انهغاخ انغايُح
وانششقُح – ػثشٌ

جاء هزا انرخظض اعركًاال ً ألهذاف كهُح اِداب وطًىحاذها فٍ ذحظُم انؼهى وانًؼشفح،
ويىاكثح قضاَا انؼظش ،وحشطاً يُها ػهً ذىعُغ تشايجها نخذيح طهثح انؼهى وانًجرًغ
األسدٍَ وانؼشتٍ.

" انرشجًح ،انذساعاخ و األتحاز فٍ يجال انرشجًح وانرحهُم ،انظحف ووكاالخ
األَثاء اإلراػح وانرهفاص"

.6

انهغاخ انغايُح
وانششقُح – فاسعٍ

جاء هزا انرخظض اعركًاال ً ألهذاف كهُح اِداب وطًىحاذها فٍ ذحظُم انؼهى وانًؼشفح،
ويىاكثح قضاَا انؼظش ،وحشطاً يُها ػهً ذىعُغ تشايجها نخذيح طهثح انؼهى وانًجرًغ
األسدٍَ وانؼشتٍ.

" انرشجًح ،انذساعاخ و األتحاز فٍ يجال انرشجًح وانرحهُم ،انظحف ووكاالخ
األَثاء اإلراػح وانرهفاص"

.7

انراسَخ

َهذف انرخظض إنً ذذسَظ انراسَخ انقذَى نهشؼىب وذاسَخ انؼشب قثم اإلعالو وذاسَخ
انحضاسج انؼشتُح اإلعاليُح وذاسَخ انؼانى انًؼاطش ،وَقىو انرخظض ترذسَظ انًىاد انرٍ
ذظهش ذاسَخ ذجشتح انثششَح يُز أقذو انؼظىس إنً وقرُا انحاضش يٍ خالل يظادسها األونُح
انرٍ دوَد فٍ ذهك انحقة.

انرذسَظ ،انًؤعغاخ اإلػاليُح ،يشاكض انذساعاخ وانثحىز

.8

انجغشافُا

َهذف انرخظض إنً إكغاب انطانة انًهاساخ انرطثُقُح فٍ انجغشافُا انطثُؼُح
وانثششَح ويهاساخ انرقُُاخ انحذَثح فٍ االعرشؼاس ػٍ تؼذ وَظى انًؼهىياخ انجغشافُح .

انرذسَظ ،دائشج اإلحظاءاخ انؼايح ،انًشكض انجغشافٍ انًهكٍ األسدٍَ

.9

انؼهىو انغُاعُح

َهذف انرخظض إنً ذضوَذ انطانة تاألدتُاخ انُظشَح وانًجال انرطثُقٍ فٍ يخرهف
انًجاالخ انرٍ َرفشع ػُها ػهى انغُاعح خاطح فٍ انفكش انغُاعٍ وانُظشَح
انغُاعُح وانؼالقاخ انذونُح واالقرظاد انغُاعٍ وانُظى انغُاعُح ،يًا َغهى فٍ
جؼم انًرخظض قادسا ػهً انحىاس وانرحهُم فٍ انًغائم انىطُُح وانذونُح.

وصاسج انخاسجُح وانذوائش األيُُح ،اإلػالو

.10

ػهى االجرًاع
وانخذيح االجرًاػُح

َهذف انرخظض إنً إػذاد انثاحثٍُ االجرًاػٍُُ وانًششذٍَ واألخظائٍُُ االجرًاػٍُُ
يٍ خالل ذضوَذ انطانة تانًؼشفح انُظشَح وانؼًهُح ،وهى يا ذحراجه يخرهف انًؤعغاخ
االجرًاػُح وانًجرًغ تىجه ػاو.

تاحس اجرًاػٍ،إسشاد وذذخم اجرًاػٍ فٍ يخرهف يجاالخ األعشج وانًذسعح

