
  

  جامعة مؤتة
  الماجستیر الخطة الدراسیة لدرجة / حدة القبول والتسجیلو

  ماجستیر االستراتیجیات االداریة واالمنیة/ ادارة االعمال 
 . ساعة معتمدة كحد ادنى)  ٣٣( یدرس الطالب ما مجموعة 

  . ساعة معتمدة(  ) كلیة اجباري وعددھا : نوع المتطلب 
  الفصل الدراسي  ن.ا  م.س.ع  اسم المادة  رقم المادة  #
    ن  ٠٠.٠٠  استمراریة تسجیل  ٠٠٠٠٠٠٠  ١
الصیفي  سیعقد مھ نھایة الفصل الدراسي  ع  ٠٣.٠٠  امتحان شامل  ١٩٠٢٧٠٥  ٢

 م٢٠٢٠/  ٢٠١٩
  . ساعة معتمدة)  ٢٤( تخصص اجباري وعددھا : نوع المتطلب 

  المحاضر  الفصل الدراسي  ن.ا  م.س.ع  اسم المادة  رقم المادة  #

  ع  ٠٣.٠٠  السلوك التنظیمي  1902713  ١
الفصل الدراسي 

  م٢٠١٩/٢٠٢٠االول
الدكتوره 

فاطمھ 
 الربابعھ

   

  ع  ٠٣.٠٠  اإلدارة اإلستراتیجیة  1902746  ٢
االول الفصل الدراسي 

  م٢٠١٩/٢٠٢٠
الدكتور خالد 

    الزعبي

  ع  ٠٣.٠٠  منھجیة البحث العلمي وتطبیقاتھا االحصائیة 1902751  ٣
االول الفصل الدراسي 

٢٠١٩/٢٠٢٠  
الدكتور ھاني 

    الضمور

  ع  ٠٣.٠٠  الموارد البشریة   استراتیجیة  1902725  ٤
الفصل الدراسي 

  م٢٠١٩/٢٠٢٠الثاني 
الدكتوره 

فاطمھ 
 الربابعھ

   

  ع  ٠٣.٠٠  إدارة األزمات  1902730  ٥
الفصل الدراسي 

  م٢٠١٩/٢٠٢٠الثاني 
الدكتور نضال 

    الحوامده

  ع  ٠٣.٠٠  رسم السیاسات واتخاذ القرارات االداریة 1902735  ٦
الفصل الدراسي 

  م٢٠١٩/٢٠٢٠الثاني 
الدكتور خالد 

    الزعبي

  ع  ٠٣.٠٠  القانون اإلداري  0707720  ٧
الفصل الدراسي 

  م٢٠١٩/٢٠٢٠الثاني 
الدكتور عماد 

    الرواشده

٨  1601723 
 نظریاتالجریمة

  ع  ٠٣.٠٠
الفصل الدراسي 

  م٢٠١٩/٢٠٢٠الصیفي 
الدكتور عاید 

    الوریكات

  .ساعةمعتمدة )  ٩(  وعددھا  اختیاريتخصص : نوع المتطلب 

  الفصل الدراسي  ن.ا  م.س.ع  اسم المادة  رقم المادة  #

  ع  ٠٣.٠٠  إدارة الجودة الشاملة  1902772  ١
  

م الدكتور طالل ٢٠١٩/٢٠٢٠االول
  العبدالالت

    

        ع  ٠٣.٠٠  نظریات القیادة 1902773  ٢

        ع  ٠٣.٠٠  نظم المعلومات االداریة 1902785  ٣
        ع  ٠٣.٠٠  اإلدارة المحلیة  1902765  ٤

  ع  ٠٣.٠٠  إدارة اإلعالم أالمني  1902771  ٥
م الدكتور ٢٠١٩/٢٠٢٠الثاني 

      عدیل الشرمان

  ع  ٠٣.٠٠  حقوق اإلنسان  0707728  ٦
م العقید ٢٠١٩/٢٠٢٠الصیفي 

      الدكتور ماھر العموش

        ع  ٠٣.٠٠  النظم السیاسیة والقانون الدستوري   0707750  ٧

        ع  ٠٣.٠٠  األمن والمجتمع 1601761  ٨
  

 عدد الساعات المعتمدة:  م .س.ع . 
 اساس النجاح  :  ن.ا. 
  لمدة عام دراسي واحد  م٢٠٢٠/  ٢٠١٩الخطة الدراسي لبرامج الماجستیر بنظام االمتحان الشامل في اكادیمیة الشرطة الملكیة للعام الدراسي

. 
 

  



  

  جامعة مؤتة
  ٢٠١٦الماجستیر سنة الخطة الدراسیة لدرجة  / وحدة القبول والتسجیل

  العدالة الجنائیةماجستیر / الحقوق
رقم الصفحة                       م ٢٠١٧/  ٠٥/  ١١: التاریخ 

١/  ١  
 . ساعة معتمدة كحد ادنى)  ٣٣( یدرس الطالب ما مجموعة 

  .ساعة معتمدة (  ) كلیة اجباري وعددھا : نوع المتطلب 

  الفصل الدراسي  ن.ا  م.س.ع  اسم المادة  رقم المادة  #

    ن  ٠٠.٠٠  استمراریة تسجیل  ٠٠٠٠٠٠٠  ١

 سیعقد مھ نھایة الفصل الدراسي  ع  ٠٣.٠٠  امتحان شامل  ١٩٠٢٧٠٥  ٢
 م٢٠٢٠/  ٢٠١٩الصیفي 

    . ساعة معتمدة)  ٢٤( تخصص اجباري وعددھا : نوع المتطلب               

  المحاضر  الفصل الدراسي  ن.ا  م.س.ع  اسم المادة  رقم المادة  #

  ع  ٠٣.٠٠  القسم العام /قانون العقوبات   ٠٧٠٧٧٠٩  ١
الفصل 
/  ٢٠١٩  االول  الدراسي

  م٢٠٢٠
الدكتور ناصر 

  الصرایرة

١٩٠٢٧٥١  ٢  
  ع  ٠٣.٠٠ منھجیة البحث العلمي وتطبیقاتھا اإلحصائیة 

الفصل 
/  ٢٠١٩  األول  الدراسي

  م٢٠٢٠
الدكتور رامي 

  الزواھره

  ع  ٠٣.٠٠ القانون الدولي اإلنساني ٠٧٠٧٧١٩  ٣
الفصل 
/  ٢٠١٩  االول  الدراسي

  م٢٠٢٠
الدكتور طارق 

  النسور

الفصل   ع  ٠٣.٠٠  نظریات الجریمة   ١٦٠١٧٢٣  ٤
/  ٢٠١٩  الثاني  الدراسي

  م٢٠٢٠
الدكتور عبدهللا 

  الدراوشھ

  ع  ٠٣.٠٠  علم اإلجرام والعقاب   ٠٧٠٧٧١٠  ٥
الفصل 
/  ٢٠١٩  الصیفي  الدراسي

  م٢٠٢٠
العمید الدكتور دمحم 

  العمري

  ع  ٠٣.٠٠  علم النفس الجنائي   ١٦٠١٧٤٠  ٦
الفصل 
/  ٢٠١٩  الثاني  الدراسي

  م٢٠٢٠
الدكتور فؤاد 

  الطالفحھ

  ع  ٠٣.٠٠  قانون أصول المحاكمات الجزائیة   ٠٧٠٧٧٧٥  ٧
الفصل 
/  ٢٠١٩  الثاني  الدراسي

  م٢٠٢٠
الدكتور دمحم 

  العوابده

  ع  ٠٣.٠٠  ضحایا الجریمة وعلم المجني علیة  ٠٧٠٧٧٤٥  ٨
الفصل 
/  ٢٠١٩  الثاني  الدراسي

  م٢٠٢٠
الدكتور مراد 

  المواجده

    .ساعةمعتمدة )  ٩(  وعددھا  اختیاريتخصص : نوع المتطلب               

  المحاضر  الفصل الدراسي  ن.ا  م.س.ع  اسم المادة  رقم المادة  #

  ع  ٠٣.٠٠ النظم السیاسیة والقانون الدستوري  ٥٥٠١٧٣٥  ١
الفصل 
/  ٢٠١٩  األول  الدراسي

  م٢٠٢٠
الدكتور 

  نادرالسالمات

الفصل   ع  ٠٣.٠٠  حقوق اإلنسان  ٠٧٠٧٧٢٨  ٢
/  ٢٠١٩  الثاني  الدراسي

  م٢٠٢٠
العمید الدكتور دمحم 

  العمري

  ع  ٠٣.٠٠  ظواھر اجرامیة مستحدثة  ٠٧٠٧٧٣٠  ٣
الفصل 
/  ٢٠١٩  الصیفي  الدراسي

  م٢٠٢٠
 الدكتورطارق

  النسور

          ع  ٠٣.٠٠ اإلسالمي الجنائي التشریع 0707734  ٤

          ع  ٠٣.٠٠  االمن االنساني  ١٦٠١٧٦٠  ٥

          ع  ٠٣.٠٠  االحداثانحراف   ١٦٠١٧٦٦  ٦

          ع  ٠٣.٠٠  إدارة المؤسسان العقابیة  ١٦٠١٧٨٠  ٧

          ع  ٠٣.٠٠  اإلدارة المحلیة  ١٩٠٢٧٦٥  ٨
  

 عدد الساعات المعتمدة :  م .س.ع. 
 اساس النجاح  :  ن.ا. 



  لمدة عام دراسي واحد  م٢٠٢٠/  ٢٠١٩الخطة الدراسي لبرامج الماجستیر بنظام االمتحان الشامل في اكادیمیة الشرطة الملكیة للعام الدراسي
. 

   



  

  جامعة مؤتة
  ٢٠١٦الماجستیر سنة الخطة الدراسیة لدرجة  / وحدة القبول والتسجیل

  ماجستیر ادارة المؤسسات االصالحیة/  العلوم االجتماعیة
رقم الصفحة             ماجستیر          م ٢٠١٧/  ٠٥/  ١١: التاریخ 

١/  ١  
 . ساعة معتمدة كحد ادنى)  ٣٣( یدرس الطالب ما مجموعة 

  .ساعة معتمدة (  ) كلیة اجباري وعددھا : نوع المتطلب 

  الفصل الدراسي  ن.ا  م.س.ع  اسم المادة  رقم المادة  #

    ن  ٠٠.٠٠  استمراریة تسجیل  ٠٠٠٠٠٠٠  ١

 سیعقد مھ نھایة الفصل الدراسي  ع  ٠٣.٠٠  امتحان شامل  ١٩٠٢٧٠٥  ٢
 م٢٠٢٠/  ٢٠١٩الصیفي 

    . ساعة معتمدة)  ٢٤( تخصص اجباري وعددھا : نوع المتطلب               

  المحاضر  الفصل الدراسي  ن.ا  م.س.ع  اسم المادة  رقم المادة  #

  ع  ٠٣.٠٠  علم النفس الجنائي  ١٦٠١٧٥٣  ١
الفصل 
  األول  الدراسي

٢٠١٩ 
 /

٢٠٢٠
  م

  الدكتور فؤاد الطالفحھ

الفصل   ع  ٠٣.٠٠  منھجیة البحث العلمي وتطبیقاتھا اإلحصائیة  ١٩٠٢٧٥١  ٢
 ٢٠١٩  األول  الدراسي

 /
٢٠٢٠

  الدكتور مراد المواجده

الفصل   ع  ٠٣.٠٠  نظریات الجریمة المعاصرة  ١٦٠١٧٥٥  ٣
 ٢٠١٩  األول  الدراسي

 /
٢٠٢٠

  الدكتور عاید الوریكات

  ع  ٠٣.٠٠  حقوق االنسان  ٠٧٠٧٧٢٨  ٤
الفصل 
 ٢٠١٩  الثاني  الدراسي

 /
٢٠٢٠

  العقید الدكتور ماھر العموش

الفصل   ع  ٠٣.٠٠  إدارة المؤسسات اإلصالحیة  ١٩٠٢٧٤٦  ٥
 ٢٠١٩  الثاني  الدراسي

 /
٢٠٢٠

  تامر المعایطھ. د.العمید 

الفصل   ع  ٠٣.٠٠  السلوك التنظیمي  ١٩٠٢٧١٣  ٦
 ٢٠١٩  الثاني  الدراسي

 /
٢٠٢٠

  الدكتور علي العضایلھ

الفصل   ع  ٠٣.٠٠  االدارة االستراتیجیة  ١٦٠١٧٥٢  ٧
 ٢٠١٩  الثاني  الدراسي

 /
٢٠٢٠

  الرائد د میساء النسور

الفصل   ع  ٠٣.٠٠  نظم العدالة الجنائیة  ١٦٠١٧٥٩  ٨
 ٢٠١٩  الصیفي  الدراسي

 /
٢٠٢٠

  حسین خزاعيالدكتور 

    .ساعةمعتمدة )  ٩(  وعددھا  اختیاريتخصص : نوع المتطلب               

  المحاضر  الفصل الدراسي  ن.ا  م.س.ع  اسم المادة  رقم المادة  #

الفصل   ع  ٠٣.٠٠  التغیر االجتماعي والرعایة االجتماعیة  ١٦٠١٧٦٣  ١
 ٢٠١٩  األول  الدراسي

 /
٢٠٢٠

  الدكتور احمد المطارنھ

الفصل   ع  ٠٣.٠٠  العولمة والجریمة  ١٩٠٢٧٦٣  ٢
 ٢٠١٩  الثاني  الدراسي

 /
٢٠٢٠

  الدكتور احمد المطارنھ

الفصل   ع  ٠٣.٠٠  التفكك االسري واالمن االجتماعي  ١٦٠١٧٦٥  ٣
 ٢٠١٩  الصیفي  الدراسي

 /
٢٠٢٠

  ایمن الھباھبة. د.العقید

          ع  ٠٣.٠٠  سیاسات اإلصالح والتأھیل  1601751  ٤

واإلرشاد للنزالء من المنظور التوجیھ  1601756  ٥
  اإلسالمي

          ع  ٠٣.٠٠

          ع  ٠٣.٠٠  إدارة الموارد البشریة 1601764  ٦

          ع  ٠٣.٠٠  إدارة األزمات 1902730  ٧

          ع  ٠٣.٠٠  النظم االداریة الحدیثة  1902788  ٨
  

 عدد الساعات المعتمدة :  م .س.ع. 
 اساس النجاح  :  ن.ا. 
  م لمدة عام دراسي واحد ٢٠١٩/  ٢٠١٨الخطة الدراسي لبرامج الماجستیر بنظام االمتحان الشامل في اكادیمیة الشرطة الملكیة للعام الدراسي

. 
   



  
  

  جامعة مؤتة
  ٢٠١٦الماجستیر سنة الخطة الدراسیة لدرجة  / وحدة القبول والتسجیل
  ماجستیر االستراتیجیات االداریة واالمنیة/ ادارة االعمال 

 . ساعة معتمدة كحد ادنى)  ٣٣( یدرس الطالب ما مجموعة 
  .ساعة معتمدة (  ) كلیة اجباري وعددھا : نوع المتطلب 

  م.س.ع  اسم المادة  رقم المادة  #
  ٠٠.٠٠  استمراریة تسجیل  ٠٠٠٠٠٠٠  ١
  ٠٣.٠٠  امتحان شامل  ١٩٠٢٧٠٥  ٢

  . ساعة معتمدة)  ٢٤( تخصص اجباري وعددھا : نوع المتطلب 
  
  م.س.ع  اسم المادة  رقم المادة  #
  ٠٣.٠٠  السلوك التنظیمي  1902713  ١
  ٠٣.٠٠  اإلدارة اإلستراتیجیة  1902746  ٢
  ٠٣.٠٠  منھجیة البحث العلمي وتطبیقاتھا االحصائیة 1902751  ٣
  ٠٣.٠٠  الموارد البشریة   استراتیجیة  1902725  ٤
  ٠٣.٠٠  إدارة األزمات  1902730  ٥
  ٠٣.٠٠  رسم السیاسات واتخاذ القرارات االداریة 1902735  ٦
  ٠٣.٠٠  القانون اإلداري  0707720  ٧
  ٠٣.٠٠ نظریاتالجریمة 1601723  ٨

  .ساعةمعتمدة )  ٩(  وعددھا  اختیاريتخصص : نوع المتطلب 

  م.س.ع  اسم المادة  رقم المادة  #
  ٠٣.٠٠  إدارة الجودة الشاملة  1902772  ١
  ٠٣.٠٠  نظریات القیادة 1902773  ٢
  ٠٣.٠٠  نظم المعلومات االداریة 1902785  ٣
  ٠٣.٠٠  اإلدارة المحلیة  1902765  ٤
  ٠٣.٠٠  إدارة اإلعالم أالمني  1902771  ٥
  ٠٣.٠٠  حقوق اإلنسان  0707728  ٦
  ٠٣.٠٠  النظم السیاسیة والقانون الدستوري   0707750  ٧
  ٠٣.٠٠  األمن والمجتمع 1601761  ٨

  

 عدد الساعات المعتمدة :  م .س.ع. 
 اساس النجاح  :  ن.ا. 

 


