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  البيت آل جامعة في البكالوريوس درجة لنيل الدراسية الخطة في الجامعة متطلبات

 :التالي ( ساعة معتمدة وتشمل27)  وهي
 

 ( ساعة معتمدة وهي:18يخصص لها )المتطلبات اإلجبارية:  .أ 
 
 

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 الثقافة اإلسالمية 0101271 1

 - 3 النظم اإلسالمية 0102350 2

 - 3 * العلوم العسكرية 0600000 3

 - 3 التربية الوطنية 0601100 4

 امتحان المستوىالنجاح في  3 )1(اللغة العربية   ** 9901101 5

 النجاح في امتحان المستوى 3 )1(اللغة اإلنجليزية  1302101 6

  18 المجموع

 
للطلبة غير االردنيين ويمكنهم دراسة مساق اختياري من المساقات التي تطرحها الجامعة  * يعتبر مساق العلوم العسكرية اختياري

 بدال عنها.
 

( ساعات معتمدة يختارها الطالب من 9يخصص لها )المتطلبات االختيارية:  .ب 

 خارج كليته على أن يكون مساق واحد من كل مجال من المجاالت التالية:
 

 اقات التالية:مجال العلوم اإلنسانية ويضم المس .1

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 مدخل إلى علوم القرآن والسنة 0101116 1

 - 3 حاضر العالم اإلسالمي 0101371 2

 - 3 مدخل إلى التربية  1102121 3

 9901101 3 (2) اللغة العربية  ** 9901102 4

 1302101 3 (2اللغة االنجليزية ) 1302102 5

 - 3 تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية 1303101 6

 - 3 دستاريخ الق 1303102 7

 - 3 )1(اللغة الفرنسية  1304101 8

 - 3 )1(اللغة االسبانية  1304151 9

 - 3 )1(اللغة االيطالية  1304161 10

 - 3 )1(اللغة األلمانية  1304171 11

 - 3 )1(اللغة الفارسية  1304181 12

 - 3 )1(  اللغة التركية 1304191 13

 .18/3/2015( بتاريخ 126/2014/2015تم تعديل رقم المساق بقرار لجنة الخطة الدراسية رقم )  **
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 : مجال العلوم االجتماعية واالقتصادية ويضم المساقات التالية .2

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 اإلسالم والقضايا المعاصرة 0101471 1

 - 3 مدخل إلى علم الفقه و أصوله 0102153 2

 - 3 تنظيم األسرة والمجتمع 0102250 3

 - 3 القانون في حياتنا 0201110 4

 - 3 )1(مبادئ إدارة األعمال 0502101 5

 - 3 الريادة واالبتكار 0502214 6

 - 3 مبادئ االقتصاد 0507100 7

 - 3 الديمقراطية و حقوق اإلنسان  0601436 8

 - 3 *شبكات التواصل االجتماعي 0902150 9

 - 3 مدخل إلى علم النفس 1103130 10

 - 3 تربية األطفال في اإلسالم 1102220 11

 - 3 آل البيت ودورهم في التاريخ اإلسالمي  1303105 12

 - 3 أخالقيات المهنة من منظور إسالمي 1401100 13

 - 3 مقاصد رسالة عمان 1401101 14

 (.102/2013/2014*  تم التعديل بناءا على قرار لجنة الخطة الدراسية رقم )

 : مجال العلوم والتكنولوجيا والصحة ويضم المساقات التالية .3

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 
 المعتمدة

 المتطلب السابق

 - 3 اإلعجاز العلمي للقرآن 0101110 1

 - 3 الفيزياء في حياتنا 0402100 2

 - 3 الكيمياء في حياتنا 0403100 3

 - 3 بيولوجيا اإلنسان 0404109 4

 - 3 العمارة اإلسالمية 0703342 5

 - 3 علوم األرض 0801105 6

 - 3 مصادر الطاقة 0801113 7

 - 3 موارد المياه 0801115 8

 - 3 البيئة والتلوث البيئي 0801117 9

 - 3 أساسيات نظم المعلومات 0902230 10

 - 3 اإلسعافات األولية 1001160 11

 - 3 مدخل إلى علم الفلك 1201101 12

 

ألول أما فيما يتعلق بامتحانات المستوى، يتوجب على كافة الطلبة المسجلين اعتبارًا من بداية الفصل ا مالحظة:
التقدم لالمتحان في اللغة العربية واللغة االنجليزية والحاسوب على ان يسجل الطالب الذي يخفق  2010/2011

 المساقات هي: ه( خارج خطته الدراسية وهذ099ًا )في النجاح في أي من هذه االمتحانات مساقًا استدراكي

 : المساقات االستدراكية

 اسم المساق رقم المساق ت
الساعات 

 معتمدةال
 المتطلب السابق

 - 3 اللغة العربية  **9901099 1

 - 3 اللغة االنجليزية 1302099 2

 - 3 حاسوبمهارات ال 0901099 3

.18/3/2015( بتاريخ 126/2014/2015تم تعديل رقم المساق بقرار لجنة الخطة الدراسية رقم )  **
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 درجة لنيل الدراسية الخطة في الجامعة متطلبات مساقات وصف

 البيت آل جامعة في البكالوريوس

 

 ساعات معتمدة( 3) اإلسالميــة الثقافة 0101271

 Islamic Culture المتطلب السابق: ال يوجد 

الديـن، العلـم، الفكـر،  واصطالحًا، مفهوم الثقافة اإلسالمية، وعالقتها بالمصطلحات المقاربة: معنى الثـقافة لغًة

الحضـــارة، المدنية عالقة الثقافة اإلسالمية بالثقافات األخرى: الثقافة اإلسالمية والثقافة الغربية المعاصرة: دراسة 

 قارنة مصادر الثـقافة اإلسالمية ميزات الثـقافة اإلسالمية، األسس العقدية للثقافة اإلسالمية، قضايا ثقافية معاصرة.م
 

 ساعات معتمدة( 3) النظم اإلسالميــة  0102350

 Islamic Systems المتطلب السابق: ال يوجد 

ألسس التي تقوم عليها النظم اإلسالمية، خصائص يتناول هذا المساق مفهوم نظام اإلسالم وأهدافه وشموليته، ا

نظام اإلسالم، نظام العبادة، النظام األخالقي، المفهوم والخصائص، نماذج عملية، النظام االقتصادي، المفهوم 

واألهداف، كيف يعالج اإلسالم المشكلة االقتصادية، الملكية: أنواعها، النظام السياسي، مبادئ النظام السياسي في 

الم، وظائف الدولة، السلطات الثالث، نظام العالقات الدولية، نظام العقوبات ، المفهوم، األسس، أنواع اإلس

 العقوبات.
 

 ساعات معتمدة( 3) العلوم العسكرية 0600000

 Military Sciences المتطلب السابق: ال يوجد 

في حماية الوطن والمكتسبات وخدمة المجتمع  يهدف مساق العلوم العسكرية إلى بيان دور القوات المسلحة األردنية

وإعطاء صورة مشرقة عن واقع القوات المسلحة وواجباتها وأهدافها وغرس الروح الوطنية واالنتماء وتزويد 

الطلبة بالثقافة العسكرية العامة وبيان قدرة وإمكانيات القوات المسلحة في الدفاع عن مقدرات الوطن ودورها في 

 لتنمية من خالل المحاضرات والزيارات الميدانية.خدمة المجتمع وا
 

 ساعات معتمدة( 3) التربية الوطنية 0601100

 Citizenship Education المتطلب السابق: ال يوجد 

يهدف المساق إلى توضيح العديد من المفاهيم والمواضيع ذات العالقة بالتنشئة والثقافة العامة التي لها عالقة 

الوطنية بغية الوصول بالطالب / الطالبة في مرحلة الدراسة الجامعية األولى إلى المعرفة التامة  مباشرة بالتربية

بمفهوم المواطنة الصالحة التي تستند على المعرفة والتفاعل مع المعطيات الوطنية كالوالء واالنتماء لتخلق منه 

 طروحة على المستوى المحلي والدولي.انسانا مؤمنا بموطنه وأمته، وقادرا على تفهم كافة المستجدات الم

 ساعات معتمدة( 3) (1اللغة العربية ) 9901101

 (Arabic Language (1 المتطلب السابق: ال يوجد 

يهدف هذا المساق إلى دراسة نصوص مختارة من عيون التراث في موضوعات متنوعة، ومن عصور أدبية 

لغوية وكتابية أساسية، تمكن الطالب من القراءة والكتابة مختلفة، والتدريب على مهارات نحوية وصرفية و

واالستماع والحديث بصورة سليمة. ويقوم أسلوب التدريس في هذا المساق على قراءة النصوص قراءة متأنية 

فاحصة للوقوف على الجوانب الحضارية والثقافية واألدبية والفكرية واللغوية واألسلوبية المتعددة، التي عني بها 
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ماء العربية وأدباؤها في عصورها المتعاقبة، وكذلك التعرف على التدريبات اللغوية والنحوية والكتابية في سياقها عل

الحي واستخدامها العادي من خالل هذه النصوص، ويتعرف الدارسون من خالل هذه النصوص والمهارات على 

دبية بمختلف أنواعها واتجاهاتها، وتبين مناهج الكتاب والمؤلفين وعصور األدب والكتابة المختلفة واألنواع األ

التأليف وأساليب التعبير المختلفة لهؤالء الكتاب والمؤلفين، بما يضمن حسن أداء الطالب اللغوي التعبيري، وحسن 

 انتمائه وتقديره لتراث أمته وحضارته.

 

 ساعات معتمدة( 3) (1اللغة اإلنجليزية ) 1302101

 (English  Language (1 المتطلب السابق: ال يوجد 

يهدف هذا المساق الى تنمية الطالب باللغة االنجليزية من خالل مواضيع حديثة باستخدام قطع استيعاب موثقة لها 

عالقة بحياة الطالب والمستوى الجامعي. يركز المساق على اربع مهارات ويشجع الطالب على استخدام نقاط 

تدريسها خالل المساق. وهذا المساق يدرس اللغة االنجليزية من المرحلة  قواعدية وبعض المصطلحات التي يتم

 المبتدئة الى المرحلة المتوسطة.

  

 ساعات معتمدة( 3) المدخل إلى علوم القرآن والسنة 0101116

 Introduction to the Qur’an Sciences and Sunnah    المتطلب السابق: ال يوجد 

والسنة النبوية : القرآن الكريم وعالقته بالكتب اإللهية السابقة. إعجـاز القرآن الكريم: التعريف بالقرآن الكريم 

مفهومه، وجوه إعجازه، وأمثلة على كل وجه.  علم القصص القرآني.  التعريف بالقراءات القرآنية واألحرف 

نقطاع، وعدد الرواة، والقائل.  السبعة، ترجمة القرآن الكريم أنواع الحديث من حيث القبول، والرد واالتصال واال

الجهود الحديثة في العناية بالسنة النبوية الشريفة.  البيان النبوي، منهجية التعامل مع القرآن الكريم والسنة 

 النبوية.

 

 ساعات معتمدة( 3) حاضر العالم اإلسالمي 0101371

 The Contemporary Islamic World      المتطلب السابق: ال يوجد 

دخل تعريفي بالعالم اإلسالمي وأهميته: مفهوم العالم اإلسالمي واألمة اإلسالمية. أهمية العالم اإلسالمي م

وخصائصها المسلمون في العالم: مواطنهم، أجناسهم، لغاتهم، أوضاعهم االجتماعية واالقتصادية انتشار اإلسالم 

العالم اإلسالمـي:  العقيــدة، المواقــع، الثروات في العالم نحو نهضة شاملة للعالم اإلسالمي عناصر القوة في 

معوقات نهضة العالم اإلسالمي: المعوقات الـداخلية:  التخلف، الجهل، المرض، الفقر، الديون، الصراعات 

الداخليـة:  أسبابهـا ومظــاهرها، المعوقات الخارجية:  الغزو الثقافي، العسكري، واالقتصادي، وسائل تحقيق 

م اإلسالمي األقليات المسلمة في العالم:  واقعها، دورها، مشكالتها، وحدة األمة اإلسالمية:  مقوماتها، نهضة العال

 ومعوقاتها.  عناصر الوحدة بين المسلمين، دور العرب في النهضة المعاصرة .

 

 ساعات معتمدة( 3) مدخل إلى التربية 1102121

 Introduction to Education  :ال يوجدالمتطلب السابق 

يتناول هذا المساق تعريف التربية، المفاهيم واالتجاهات التربوية، تطبيقات التربية، مجاالت التربية؛ وسائل 

 التربية، األسس التاريخية والفلسفية والنفسية واالقتصادية للتربية والتربية في األردن.
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 ساعات معتمدة( 3) (2اللغة العربية ) 9901102

 Arabic Language (2) :9901101 المتطلب السابق 

يهدف هذا المقرر إلى تأكيد أهمية اللغة العربية، وقدرتها على التواصل والتفاعل مع المنجزات العلمية والحضارية 

الحديثة، والتعبير عنها، ويركز على تنمية قدرات الطالب على الفهم، واالستيعاب، والقراءة السليمة، وقدراته الشفهية 

ابية، وتنمية معرفته العامة بالتراكيب واألساليب اللغوية المتعددة ودالالتها المتنوعة. كما يهدف إلى تعريفه والكت

بالعصور التاريخية واألنواع األدبية واألفكار والفلسفات التي تضطلع بها الساحة األدبية والفكرية قديمًا وحديثًا، ويشمل 

لحديثة، ويقوم أسلوب التدريس والنشاط الصفي في هذا المقرر على قراءة هذا المقرر عددًا من النصوص القديمة وا

النصوص، واستنباط أفكارها وصورها التعبيرية، مع التركيز على الجوانب البالغية واألسلوبية إلى جانب المناقشات 

 اللغوية والنحوية التي تسهم في فهم النص وأفكاره بدقة.
 

 ساعات معتمدة( 3) (2اللغة اإلنجليزية ) 1302102

 (English  Language (2  :1302101المتطلب السابق 

هذا المساق يدرس اللغة االنجليزية من المرحلة المتوسطة الى المرحلة المتقدمة ويكون مبني على مساق اللغة 

يثة ومن ( يشعر من هذا المساق قطع استيعابية اطول ونقاط قواعدية متطورة من خالل مواضيع حد1االنجليزية )

خالل استخدام قطع موثوقة متناسبة مع المستوى الجامعي. يركز المساق على اربع مهارات ويشجع على استخدام 

 اللغة االنجليزية في التواصل الصفي.
 

 ساعات معتمدة( 3) تاريخ الحضارة العربية اإلسالمية 1303101

 History of Islamic Arabic Culture وجدالمتطلب السابق: ال ي 

يهدف هذا المساق إلى تشكيل أرضية معرفية لدى الطالب بالتاريخ العربي اإلسالمي، وإسهامات العرب والمسلمين 

وإنجازاتهم الحضارية، من خالل اإللمام بالتاريخ السياسي وتطور المؤسسات السياسية واإلدارية واالقتصادية 

وين، وملكية األرض، والضرائب، والزراعة والتجارة واالجتماعية  بدراسة مؤسسات الخالفة والوزارة والدوا

 والحرف واألصناف، والنظم العسكرية وبنية المجتمعات اإلسالمية، والتربية والتعليم.

 

 ساعات معتمدة( 3) تاريخ القدس 1303102

 History of Jerusalem المتطلب السابق: ال يوجد 

الب بعروبة القدس وإسالمياتها، من خالل تزويده بالمعرفة التاريخية يهدف هذا المساق إلى تعميق االنتماء لدى  الط

والعلمية الدقيقة عن عروبة القدس لمجابهة حمالت التشويه والتشكيك والتهويد التي تقوم بها الدولة الصهيونية 

سة تاريخ القدس باعتبار القدس قبلة المسلمين األولى وارتباطها الوثيق بالتاريخ العربي اإلسالمي، من خالل درا

السياسي والحضاري منذ أقدم األزمنة، وخالل فترات التاريخ اإلسالمي، ومشاريع التهويد التي تعرضت وتتعرض لها 

المدينة على أيدي الصهاينة وإبراز الدور الهاشمي في الحفاظ على عروبتها وإعمار المقدسات اإلسالمية والمسيحية 

 فيها.

 ساعات معتمدة( 3) (1اللغة الفرنسية ) 1304101

 French Language (1) المتطلب السابق: ال يوجد 

( للمبتدئين تعتبر الخطوة األولى لتعلم اللغة الفرنسية . ويهدف هذا المساق إلى تعليم 1إن مساق اللغة الفرنسية )

هم وكيف يستخدمون الطلبة على االتصال والتواصل باللغة الفرنسية بحيث يتعلمون كيف يعّرفون بأنفسهم وبغير

الصفات وكيف يقومون بتوجيه دعوة وكيفية اإلجابة عليها.من خالل منهاج يحتوي على حوارات ، مفردات، قواعد 

وتمارين وأنشطة كتابية وشفهية كتطبيق لما هو وارد في الدروس من مفردات وقواعد جديدة ويعالج المنهاج 

 .سماء )الجنس والعدد( ، الصفات وأنواعها والنفي وحروف الجرأدوات التعريف والتنكير ، الفعل المضارع ، األ
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 ساعات معتمدة( 3) (1اللغة اإلسبانية ) 1304151

 Spanish Language (1) المتطلب السابق: ال يوجد 

لبة عبر ( للمبتدئين تعتبر األولى لتعليم اللغة اإلسبانية ، وان المنهاج الذي بين أيدي الط1إن مساق اللغة اإلسبانية )

التمارين الكتابية والشفهية العديدة يعتبر االتصال األول بينهم وبين هذه اللغة الجديدة بحيث يتيح لهم أخذ فكرة 

بسيطة عنها، حيث يهدف هذا المساق إلى تعليم الطلبة على االتصال والتواصل باللغة اإلسبانية حيث يتعلم الطالب: 

خرجون صفات الجنسية من أسماء البلدان، كيف يطلبون مساعده، أسماء كيف يعرفون بأنفسهم وبغيرهم ، كيف يست

المهن وأماكن العمل، األرقام وكيفية االستعالم عن أرقام الهواتف الضرورية واألفعال المضارعة واألفعال 

ئق االنعكاسية..... الخ، كذلك يهدف المساق إلى تعريف الطالب ببعض أوجه الحضارة اإلسبانية من خالل الوثا

 والرسومات والصور والحوارات المتوفرة في الكتاب.

 ساعات معتمدة( 3) (1اللغة اإليطالية ) 1304161

 Italian Language (1) المتطلب السابق: ال يوجد 

يهدف هذا المساق إلى تقديم اللغة اإليطالية للطلبة من خالل عرض مبسط لنظام الفعل المضارع  البسيط وأدوات 

التنكير وتركيب الجملة البسيطة والفعل المساعد، وضمائر الفاعل والمفعول به، وتركيب الجمله ألخبريه التعريف و

البسيطة وتمكن الطلبة أيضا من التواصل الشفوي مستخدمين أسئلة وإجابات مقيده من خالل تمارين، ويهدف 

ومساعدتهم على اللفظ السليم للحروف المساق أيضا إليضاح الفروق اللفظية بين اللغة األم واللغة االيطالية 

 ومفردات اللغة االيطالية، ويعرض المساق أيضًا جوانب محددة من الحضارة االيطالية.

 

 ساعات معتمدة( 3) (1اللغة األلمانية ) 1304171

 Persian Language (1) المتطلب السابق: ال يوجد 

ريخها ومراحل تطورها وتأثير اللغة العربية فيها ومن ثم في هذا المساق يتعرف الطالب على اللغة الفارسية وتا

يتعرف على حروفها وخاصة الحروف غير الموجودة في اللغة العربية والتركيز في البداية على أوجه التشابه بين 

طالب الفارسية والعربية من ناحية القواعد وتركيب الجملة وتأثير الدين اإلسالمي في اللغة الفارسية. حيث يتعلم ال

في هذا المساق صياغة الجمل االسمية ونفيها باستعمال أسماء اإلشارة، الضمائر الشخصية المنفصلة والمتصلة 

لتراكيب وكيفية لفظها واستعمالها في الجمل االسمية ، استعمال أدوات الجمع للعاقل وغير العاقل وتطبيقاتها، ا

اإلضافية والوصفية واستعمال حروف الجر، المعرفة والنكرة والصفات التفضيلية، مصادر األفعال البسيطة في اللغة 

 الفارسية وكيفية اشتقاق األفعال من المصادر واستعماالت الفعل الماضي البسيط والفعل المضارع واألمر والنهي.

 

 مدة(ساعات معت 3) (1اللغة التركية ) 1304191

 Turkish Language (1) المتطلب السابق: ال يوجد 

( إلى تعريف الطلبة بالحضارة التركية، وتعريفهم بتركيا من حيث الجغرافيا واآلثار 1يهدف مساق اللغة التركية )

ابية عن طريق الوثائق والصور والفيديو وكذلك تعليم الطالب أساسيات اللغة التركية ومبادئها عبر التمارين الكت

والشفهية المختلفة من حيث المواضيع سواء كانت تعليم الطالب الحديث عن حاجاته اليومية والمحادثة مع اآلخرين 

من خالل منهاج مقسم إلى عدة وحدات تعالج مفردات وقواعد ومواضيع مختلفة مثل الحروف الصوتية والصامتة، 

قبل واألمر، وأسماء اإلشارة وأدوات االستفهام األسماء والضمائر والجمل وزمن الماضي والمضارع والمست

 وظروف الزمان والمكان.
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 ساعات معتمدة( 3) اإلســالم والقضايا المعاصرة 0101471

 Islam and Contemporary Issues المتطلب السابق: ال يوجد 

إلسالم والديمقراطيـة.  الديمقراطية: نظرة اإلسالم العامة إلى المرأة ا ،مالمرأة في اإلسال ،حقوق اإلنسان في اإلسالم

عقد االجتماعات العامة، تشكيل األحــزاب والجمعيات.  في اإلسـالم: مفهومها، مظاهرها. مفهومها، نشأتها. الشورى 

ضمانات تطبيق الديمقراطيـة والشـورى.  اإلسالم والعولمة.  اإلسالم والبيئة.  موقف اإلسالم من اإلرهاب ومن 

شروع .محاربة اإلسالم للمخدرات.  اإلسالم وأزمة التعليم والبحث العلمي األمن المائي واألمن الغذائي: الدفــاع الم

أهمية الماء والغذاء: المنهاج اإلسالمي في تحقيقهما، اإلسالم واإلعالم:  التعريف بالمشكلة اإلعالمية، وأهمية 

 اإلعالم، اإلعالم المضاد وسبل التصدي له.

 ساعات معتمدة( 3) ل إلى علم الفقه وأصولهمدخ 0102153

 Introduction to jurisprudence and its 
Foundation 

 المتطلب السابق: ال يوجد

يهدف هذا المساق إلى التعريف بعلم الفقه واألصول والحكم الشرعي واالجتهاد ودراسة المسائل االجتهادية 

التبرع باألعضاء واالتجار بها ، عمليات التجميل الحديثة، المرابحه،  المعاصريه: أطفال األنابيب، انتقاء المواليد،

اإلجارة المنتهية بالتمليك ، التأمين التجاري، التورق والبيع بالتقسيط، الخلو، الفحص الطبي قبل الزواج، العنف 

 االسري.
 

 ساعات معتمدة( 3) تنظيم األسرة والمجتمع 0102250

 Family Organization and Society المتطلب السابق: ال يوجد 

يتناول هذا المساق مفاهيم أساسية في تنظيم األسرة والمجتمع، مفهوم األسرة وأهميتها، وعناية اإلسالم بها، 

والمخاطر التي تتعرض لها، اآلثار المترتبة على عقد الزواج، حقوق كل من الزوجين على اآلخر، الصحة اإلنجابية 

 عقد الزواج: الطالق، المخالعة التفريق بالقضاء، التفريق بحكم الشرع. وتنظيم النسل، انحالل
 

 ساعات معتمدة( 3) القانون في حياتنا 0201110

 Law in our Life المتطلب السابق: ال يوجد 

 يبحث هذا المساق في الثقافة العامة بالقانون، وتهتم بدراسة النظرية العامة للقانون، بخاصة من حيث تعريفه،

وتاريخه، ونشأته، وأهدافه. كما تعنى بالتمييز بين القانون وقواعد الدين وأخالقه. وتدرس أساس القانون وطبيعته، 

وأنواع القوانين، ومعايير التمييز بين القانون العام والقانون الخاص، وفروعها، والموضوعات التي تعالجها هذه 

ساق على دراسة أهم التشريعات األردنية التي تمس مختلف جوانب القوانين في التشريعات األردنية، وتركز هذا الم

 الحياة.

 

 ساعات معتمدة( 3) مبادئ االقتصاد 0507100

 Principles of Economics المتطلب السابق: ال يوجد 

سوق، التعريف بعلم االقتصاد، والمشكلة االقتصادية، والطلب والعرض والمرونات، آلية تحديد األسعار وتوازن ال

المنفعة وتوازن المستهلك، وتكاليف اإلنتاج، االقتصاد الكلي ومفهوم الدخل القومي  وطرق قياسه، االستهالك 

واالدخار، االستثمار، اإلنفاق الحكومي، الصادرات والواردات، توازن الدخل القومي، النقود والمصارف، التضخم 

 والبطالة.
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 اعات معتمدة(س 3) (1مبادئ إدارة األعمال) 0502101

 Principles of Business Administration (1) المتطلب السابق: ال يوجد 

تشمل دراسة عامة لماهية وأهمية اإلدارة من خالل التعرف على تطور الفكر اإلداري بمدارسه المختلفة، وما يتعلق 

ي االعتبار الجوانب السلوكية والكمية بالوظائف الرئيسة لإلدارة في المنظمات المختلفة وعلى ضوء وظائفها أخذًا ف

 في خدمة اإلدارة مع اإلشارة إلى اإلدارة في المنشآت المحلية والدولية والظروف البيئية والقيم الخلقية.

 

 ساعات معتمدة( 3) الريادة واالبتكار 0502214

 Innovation and Entrepreneurship المتطلب السابق: ال يوجد 

لى تعريف الطلبة الريادة واالبتكار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم سواء كانت هذه يهدف هذا المساق إ

المشاريع قائمة أم لم تنفذ بعد؛ كما يهدف الى اكساب الطلبة المعرفة بمراحل عملية الريادة بدءا من خلق القيمة الى 

ة والمنظمات الريادية وتشغيلها، والنظريات نهاية العملية؛ كما يغطي المساق موضوعات مثل: بدء المشاريع الجديد

والمفاهيم اإلدارية في سياق ريادي، ومكونات خطة األعمال ودراسة الجدوى، وعمليات البحث عن فرص جديدة 

 والتعرف عليها، واالبتكار الريادي، ودور االنترنت في تنفيذ األفكار اإلبداعية والريادية.

 

 ساعات معتمدة( 3) انالديمقراطية وحقوق اإلنس 0601436

 Democracy and Human Rights المتطلب السابق: ال يوجد 

يتناول هذا المساق مفاهيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعالقة بينهما، فيشرح مفهوم حق اإلنسان، واألسس 

ر المنظمات الدولية، الدينية والفلسفية لهذا المفهوم، خصائص حقوق اإلنسان، أنواعها، الرؤى المختلفة لها، دو

 عالقتها بالسياسات الخارجية للدول الكبرى.

 ساعات معتمدة( 3) شبكات التواصل االجتماعي 0902150

 Social Media Networks المتطلب السابق: ال يوجد 

لمشهورة يهدف هاذا المساق الى تعريف الطلبة بالمفاهيم االساسية العامة المتعلقة بشبكات التواصل االجتماعي ا

مثل )فيسبوك، تويتر( وتطبيقاتها العملية، باإلضافة الى كيفية البدء باستعمالها وادارتها مع االخذ بعين االعتبار 

الخصوصية واالمان والجرائم االلكترونية واالخالقيات مثل براءة االختراع وحقوق المليكة الفكرية. كما يهدف 

ستفادة من توظيف شبكات التواصل االجتماعي فيها ) التعليم االلكتروني، المساق الى تقديم تطبيقات مختلفة يمكن اال

 التسويق االلكتروني، ادارة العالقات العامة، البحث عن عمل باستخدام شبكات التواصل االجتماعي، وغيرها(.

 

 ساعات معتمدة( 3) مدخل إلى علم النفس 1102130

 Introduction to Psychology ال يوجدالمتطلب السابق : 

يتناول هذا المساق التعريف بماهية علم النفس كعلم مستقل؛ نشأته وتطوره؛ ميادينه وفروعه، مدارسه؛ 

وخصائصه.  ويتناول المساق أيضًا طرق البحث في العلوم النفسية؛ مكّونات السلوك اإلنساني ومحّدداته. ويبحث 

االجتماعية؛ الدوافع واالتجاهات والقيم واالنفعاالت، القدرات  المساق أيضًا في النمو النفسي للطفل وعالقته بالتنشئة

العقلية، والعمليات العقلية كاالنتباه واإلدراك والتذّكر والنسيان.  ويبحث المساق أيضًا في علم نفس التعّلم ونظرياته؛ 

 لالسواء في السلوك.ومدخل إلى القياس النفسي؛ مفهوم الشخصية ونظرياتها؛ والصّحة النفسية ومظاهر السواء وا
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 ساعات معتمدة( 3) تربية األطفال في اإلسالم 1102220

 Children Education in Islam المتطلب السابق: ال يوجد 

يتناول هذا المساق مكانة الطفولة في اإلسالم؛ واألسس اإلسالمية ألدب األطفال؛ وحقوق الطفل في اإلسالم؛ نماذج 

ية الطفل زمن الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( والخلفاء الراشدين؛ ومظاهر االهتمام بالطفولة من اهتمام اإلسالم بترب

 في الماضي والحاضر.
 

 ساعات معتمدة( 3) آل البيت ودورهم في التاريخ اإلسالمي 1303105

 AL al-Bayt and their role in Islamic history المتطلب السابق: ال يوجد 
الى قسمين: القسم األول يتناول انتشار االسالم منذ انطالقه في القرن االول الهجري/السابع ينقسم هذا المساق 

الميالدي وحتى الوقت الحاضر. أما القسم الثاني من هذا المساق فيتناول دول آل البيت منذ فجر االسالم وحتى 

 لدور الذي لعبته شخصياتهم.بدايات العصر الحديث ويهدف الى تعريف الطلبة بمصطلح آل البيت وفروعهم وا
 

 ساعات معتمدة( 3) أخالقيات المهنة من منظور إسالمي 1401100

 Profession Ethics from Islamic Perspective المتطلب السابق: ال يوجد 

 مفهوم األخالق اإلسالمية وخصائصها، طبيعة األخالق المهنية ومقاصدها، الوظيفة المهنية في اإلسالم أقسامها،

وأخالقيات مزاولتها، مجاالتها، أخالقيات المهن االقتصادية، والطبية والهندسية وأخالقيات المعامل واألبحاث 

 العلمية، السالمة المهنية، والمسؤولية التقصيرية.
 

 ساعات معتمدة( 3) مقاصد رسالة عمان 1401101

 Purposes of Amman Message المتطلب السابق: ال يوجد 

المساق الى بيان محاور رسالة عمان، مبادئ تنظيم السلوك في رسالة عمان، وعالقة العبد بربه، وعالقة  يهدف هذا

االنسان بأخيه االنسان، وقواعد هذه العالقة، وعالقة المسلمين بغيرهم وأسس هذه العالقة. مقاصد رسالة عمان 

عودة الحقوق ألصحابها. مقاصد رسالة  المنهجية في مقاومة التطرف ووسائل ذلك، واحترام المواثيق وضمان

عمان التربوية والتحديات التي توجه العلماء وبث الفكر التنويري، وتجنب مزالق الجهل. انعكاسات رسالة عمان 

 على الواقع االجتماعي والسياسي.
 

 ساعات معتمدة( 3)  اإلعجاز العملي للقرآن 0101110

 Scientific Miracles of the Qur’an تطلب السابق: ال يوجدالم 

يهدف هذا المساق الى ان يتعرف الطالب مفهوم االعجاز العلمي في القرآن الكريم، كما تبرز هذا المساق القيمة 

العلمية العظيمة لما تضمنته آيات القرآن الكريم من اشارات علمية اثبتها العلم الحديث بواسطة االجهزة والمختبرات 

تسبت الحقيقة اليقينية غير القابلة للشك. كما يتعرف الطالب في الوقت نفسه من خالل هذا والتجارب العليمة التي اك

 المساق الفرق بين التفسير العلمي والتأويل العلمي واالعجاز العلمي.
 

 ساعات معتمدة( 3) الفيزياء في حياتنا 0402100

 Physics in Our Life المتطلب السابق: ال يوجد 

إلى تعريف الطلبة بالمفاهيم األساسية في الفيزياء العامة التي تستخدم في حياتنا العامة و لتفسير  يهدف هذا المساق

الظواهر الطبيعية والتي تتضمن: الوحدات و القياس، وصف الحركة و مفهومي السرعة و التسارع، الظواهر 

درجة الحرارة و درجتي التجمد و الضوئية كاالنعكاس و االنكسار و ظاهرتي السراب و قوس القزح، الحرارة و 

التبخر و الضغط و طرق قياسه، الطاقة الكهربائية و طرق توليدها، مصادر الطاقة المتجددة )الرياح و الشمس(، 

 المجموعة الشمسية و النجوم.
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 ساعات معتمدة( 3) الكيمياء في حياتنا        0403100

 Chemistry in Our Life وجدالمتطلب السابق: ال ي 

يتضمن هذا المساق دراسة: علم الكيمياء وأهميته في التقدم التكنولوجي والصناعة، أهمية المعادن في الحياة 

البشرية، الخامات، الكيمياء الزراعية: األسمدة الكيميائية، المخصبات النيتروجينية والفوسفاتية والمبيدات. أهمية 

ول، تكرير البترول، الصناعات البتروكيماوية: المبلمرات البترول كمصدر للطاقة والصناعة، مشتقات البتر

والبالستيك، الدهانات واألصباغ، المنظفات، الكيمياء الطبية: عالقة الكيمياء بصحة اإلنسان، األدوية الطبية، 

 مضادات الحموضة، المضادات الحيوية، العقاقير المتعلقة بأمراض القلب، العقاقير المتعلقة بأمراض السرطان.

 

 ساعات معتمدة( 3) بيولوجيا أألنسان 0404109

 Human Biology المتطلب السابق: ال يوجد 

يعرض هذا المساق المفاهيم االساسية في علم االنسان و يربطها بصحة االنسان و امراضه، حيث يركز المساق 

دراسة اعضاء واجهزة الجسم  على تركيب و عمل الخاليا الحية، عمليات االيض، تكاثر الخاليا، وراثة االنسان،

المختلفة )الجهاز الدوري، العضلي، العظمي، التكاثري, العصبي، الهضمي، و االفرازي( واالعتالالت التي قد تصيب 

 هذه االجهزة.

 

 ساعات معتمدة( 3) العمارة اإلسالمية 0703342

 Islamic Architecture المتطلب السابق: ال يوجد 

مساق على تطور العمارة االسالمية منذ صدر االسالم والشخصية المعمارية والتراث الحضاري يتم التعرف في هذا ال

لعمارة البلدان االسالمية والعالقات االجتماعية والبيئية والوظيفية التي جعلت من العمارة في العالم االسالمي الموئل 

راثية اسالمية توافقها والتركيز من خاللها على األنسب لإلنسان المسلم مع دراسة وتحليل نماذج لمباني تاريخية وت

 النظريات ذات العالقة.

 

 ساعات معتمدة( 3) علوم األرض 0801105

 Geology المتطلب السابق: ال يوجد 

التعريف بعلوم األرض؛ أغلفة األرض؛ البلورات والمعادن؛ أنواع الصخور: الصخور النارية، الصخور الرسوبية، 

التجوية؛ العمل الجيولوجي للرياح؛ المياه السطحية؛ المياه الجوفية؛ البراكين والنشاط البركاني؛  الصخور المتحولة؛

 الزالزل؛ التراكيب الجيولوجية؛ حركة األلواح؛ الجيولوجيا التاريخية.

 ساعات معتمدة( 3)  مصادر الطاقة 0801113

 Energy Sources المتطلب السابق: ال يوجد 

لمي للطاقة خالل التاريخ، توقع ومستقبل استخدام الطاقة، مصادر الطاقة غير المتجددة: النفط، الغاز االستهالك العا

الطبيعي، الفحم، مصادر الطاقة البديلة: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة المياه والطاقة النووية، الطاقة 

، السيارات الكهربائية والهجينه، الطاقة في األردن و الجيوحراريه، الطاقة الحيوية، بدائل وقود المركبات: االيثانول

 مصادرها وأشكالها.
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 ساعات معتمدة( 3) موارد المياه 0801115

 Water Resources المتطلب السابق: ال يوجد 

ي عناصر الدورة المائية الطبيعية والتي تشمل الهطول المدري والجريان السطحي والرشح والتبخر وتخزين المياه ف

األنهار والبحيرات .مصادر المياه التقليدية والغير تقليدية والطلب على المياه ونوعية المياه، مصادر المياه في 

 األردن والتحديات اآلنية والمستقبلية.

 

 ساعات معتمدة( 3) البيئة والتلوث البيئي 0801117

 Environment and Environmental Pollution وجدالمتطلب السابق: ال ي 

مفهوم علم البيئة؛ التغير البيئي وأهميته؛ دورة المواد البيوجيوكيميائية؛ النظم البيئية؛ نوعية البيئة وإدارتها؛ 

التربة وتلوثها: العمليات الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية، الرسوبيات كمصدر للتلوث؛ الفعاليات الزراعية 

ث الهواء؛ التأثير الطويل األمد على كوكب األرض؛ األخطار البيئية والحيوانية والصناعية كمصدر للتلوث؛ تلو

 وتقييمها: األخطار البيئية، تقييم األثر البيئي، الوضع البيئي في األردن.

 

 ساعات معتمدة( 3)  أساسيات نظم المعلومات 0902230

 Fundamentals of Information Systems المتطلب السابق: ال يوجد 

التجارية ودوِر تقنيِة المعلومات في المنظماِت، أتمتة المكاتِب، نظم دعِم قراِر، األنظمة الخبيرة، قواعد  المعلومات

البيانات، الحوسبة من قبل المستخدم النهائي، التحليل الحرج للعمليات التجارية وإجراءات األعمال، تحليل متطلباِت 

 ربَط الشبكات واستعمال الحاسبات، دراسات الجدوى.

 

 ساعات معتمدة( 3) اإلسعافات األولية 1001160

 First Aid المتطلب السابق: ال يوجد 

يتناول هذا المساق المبادئ األساسية لإلسعافات األولية وأهدافها، و محتويات صيدلية المنزل ومؤهالت المسعف. 

ل الكسور والحروق والنزف باإلضافة إلى كيفية إسعاف المريض بشكل أولي من عدد من الحوادث الطارئة مث

والصدمة واالختناق وغيرها. وذلك باستخدام طرق حل المشكالت والتفكير اإلبداعي. يهدف هذا المساق إلى تمكين 

الطلبة من اكتساب المعرفة الالزمة لتطبيق مبادئ اإلسعافات األولية. واستخدام طرق حل المشكالت والتفكير 

ية واستخدام المجسمات التعليمية. و فهم أدوار وواجبات منقذ الحياة. و تقييم اإلبداعي من خالل المحاضرات النظر

 الضرر الفيزيائي )الجسدي( الناتج عن الحوادث.

 ساعات معتمدة( 3) مدخل إلى علم الفلك                                   1201101

 Introduction to Astronomy المتطلب السابق: ال يوجد 

اريخ علم الفلك، طرائق علم الفلك الحديث، فروع علم الفلك، مبادئ أساسية في علم الفلك، النظام الشمسي، موجز ت

مقدمة فيزيائية فلكية، النجوم وخواصها ونشأتها ونهاياتها، الشمس كحالة دراسية، المجرات وخواصها 

 وتصنيفاتها، علم الكون )الكوزمولوجيا(، البحث عن حياة في الكون.
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 ساعات معتمدة( 3) اللغة العربية 9901099

 Arabic Language المتطلب السابق: ال يوجد 

أن يدرس الطالب نصوصا لغوية مختارة )تراثية وحضارية( ويتفاعل معها بلغة عربية سليمة. وأن يتعرف الطالب 

معجمية والداللية(. وأن يستوعب على السمات االسلوبية في النصوص المختارة )من الناحية النحوية والصرفية وال

الطالب المعاني واالفكار الواردة في النصوص المختارة. وان يستطيع الطالب تحليل نماذج من النصوص الواردة في 

النصوص المختارة لهذا المساق: تحليل نحوي وصرفي ومعجمي. وان يتعرف الطالب بعض القضايا االمالئية مثل: 

 والقطع، والتاء المربوطة والمبسوطة ... كتابة الهمزة، وهمزة الوصل

 

 ساعات معتمدة( 3) اللغة االنجليزية 1302099

 English Language المتطلب السابق: ال يوجد 

أن يدرس الطالب نصوصا لغوية تنمي مهاراته في اللغة االنجليزية بحيث تكون هذه النصوص بسيطة متناسبة مع 

م التركيز على أربع مهارات اساسية بحيث يتم تطويرها من خالل التواصل مستوى الطالب في هذه المرحلة. يت

 الصفي.

 

 ساعات معتمدة( 3) مهارات الحاسوب 0901099

 Computer Skills المتطلب السابق: ال يوجد 

تنظيم  مقدمة عن الحواسيب الشخصية، تاريخ الحاسوب وتطبيقاته، نظام الترقيم الثنائي، تمثيل البيانات بالحاسوب،

الحاسوب واجزاؤه الداخلية: وحدة المعالجة المركزية والذاكرة ووحدات اإلدخال واإلخراج. أنظمة التشغيل ، البرامج 

التطبيقية: معالج النصوص، والجداول اإللكترونية، والعروض التقديمية. مقدمة عن االنترنت واستخداماته والبريد 

 اإللكتروني.

 

 


