
 
 (ساعات معتمدة 6) . متطلبات التخصص المساندةب
 

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 متطلب سابق معتمدة

0110291 
تاريخ العرب والمسلمين حتى 

 نهاية دولة المماليك
3 ---- 

 ---- 3 تاريخ العرب الحديث 0110395
 

 
 معتمدة( ساعات 9. متطلبات التخصص االختيارية )جـ

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 معتمدة

متطلب 
 سابق

---- 3 المدارس النحوية 0110346  
---- 3 البيان القرآني والنبوي 0110354  

 ---- 3 السرديات 0110356
---- 3 تطبيقات نحوية وصرفية 0110448  

----  3 األدب في فلسطين واألردن 0110476  
---- 3 موضوع خاص في األدب 0110477  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               2015/1/19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ساعة معتمدة( 24لية )متطلبات الك ثانيًا:

 

 ساعة معتمدة( 15) متطلبات الكلية اإلجبارية  .أ

 المادةاسم  المادةرقم 
ساعة 
 متطلب سابق معتمدة

 0114101 3 فن الكتابة والتعبير 0110111

 ---- 3 فن الخطابة والحوار 0110113
 ---- 3 مدخل إلى علم االتصال 0111140

 ---- 3 مناهج البحث 0111160

 0130101 3 (2مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130102

 

 دة(ساعة معتم 81متطلبات التخصص ) ثالثًا: 
 
 ساعة معتمدة( 66 . متطلبات التخصص اإلجبارية )أ

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 متطلب سابق معتمدة

 0140101 3 (1علم النحو ) 0110240
 ---- 3 اللسانيات 0110243
 ---- 3 علم الصرف 0110247
 ---- 3 البالغة العربية 0110250
 0140101 3 األدب الجاهلي 0110260
 0110260 3 األمويالعصر دب صدر اإلسالم و أ 0110261
 0110261 3 الشعر العباسي 0110266
 ---- 3 علم العروض 0110282
 0110240 3 (2علم النحو ) 0110341
 ---- 3 الصوتيات 0110345
 ---- 3 النقد األدبي العربي القديم 0110351

 ---- 3 األدب المقارن 0110365
 0110266 3 النثر العباسي 0110367

أدب العصور المتتابعة  0110368
 ---- 3 العثمانيالعصر و 

 0110341 3 (3علم النحو ) 0110442
 ---- 3 فقه اللغة العربية 0110444
 ---- 3 مناهج النقد األدبي الحديث 0110452
 ---- 3 نظرية األدب 0110456
 ---- 3 األدب األندلسي والمغربي 0110469
 ---- 3 ي الحديثالشعر العرب 0110474
 ---- 3 النثر العربي الحديث 0110478
 0140102 3 مناهج البحث في األدب واللغة 0110487

 

 معتمدة( اتساع 9متطلبات الكلية االختيارية )  .ب

 مادةاسم ال ادةرقم الم
ساعة 
 متطلب سابق معتمدة

 ---- 3 ذوق النص األدبيت 0110112

 ---- 3 المكتبة العربية والمعاجم 0110280

 ---- 3 تنمية وتنظيم المجتمع 0115115

 ---- 3 مهارات التفكير 0111117

 ---- 3 قراءة واستيعاب 0120113

 ------ 3 ثقافة جمالية 0180360
 ---- 3 تاريخ الفن العالمي 0190473
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  ساعة معتمدة(ساعة معتمدة(  2727))متطبات الجامعة  أواًل:
 

ة معتمدة(ساع 12أ. متطلبات الجامعة اإلجبارية )  

ساعة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

متطلب 
 سابق

(  ساعة معتمدة12المجال األول / متطلبات الجامعة اإلجبارية  )  

 3 *(1مهارات اللغة العربية ) 0114101
0114099 

 ناجح
 ---- 3 علوم عسكرية 0111100

 ---- 3 التربية الوطنية 0111101

 3 *(1زية )مهارات اللغة اإلنجلي 0130101
0130099 

 ناجح

 ساعة معتمدة( 15ب. متطلبات الجامعة االختيارية )
( ساعة من المجاالت التالية بحد أدنى مادة واحدة من كل مجال 15يدرس الطالب )

 وبحد أقصى مادتين من كل مجال:
 ( ساعات معتمدة6-3المجال الثاني / العلوم اإلنسانية من )

 0114101 3 (2بية )مهارات اللغة العر  0114102
 0130102 3 (3مهارات اللغة اإلنجليزية ) 0130103

 ---- 3 (1مهارات اللغة الفرنسية ) 0140101

 ---- 3 (1 لغة أجنبية )إيطالي 0140104
 0140104 3 (2 لغة أجنبية )إيطالي 0140105
 ---- 3 (1 لغة أجنبية )عبري 0140106

 - 3 (1مهارات اللغة الصينية ) 0140109
 0140109 3 (2مهارات اللغة الصينية ) 0140110

 ( ساعات معتمدة6-3المجال الثالث / العلوم االجتماعية واالقتصادية من )
 ---- 3 مقدمة في علم االجتماع 0111111

 ---- 3 مقدمة في علم النفس 0111112

 ---- 3 1الفكر والحضارة اإلنسانية  0111133

 ---- 3 والمجتمعوسائل االتصال  0111142

 ------- 3  ثقافة التنمية 0115255

 ---- 3 حقوق اإلنسان 0420140

 --- 3 الثقافة القانونية 0420143
( ساعات معتمدة6-3المجال الرابع / العلوم والتكنولوجيا والزراعة من)  

 ---- 3 مهارات إدارة المشاريع 0371111

 --- 3 الجتماعيمهارات استخدام مواقع التواصل ا 0731101
 ---- 3 *مهارات الحاسوب 0761111

 ----- 3 صحة اإلنسان والمجتمع 0910101
 ----- 3 مبادئ التمريض واإلسعافات األولية 0910105

يتوجب على كافة الطلبة التقـدم المتاانـات المسـتوي فـي اللغـة العربيـة واللغـة اإلنجليزيـة ومهـارات 
( 099فـي النجـاب بهـخا االمتاـان أن يسـجل مـادة اســتدراكي )الااسـوب وعلـى الطالـب الـخف يخفـق 

 خارج خطته الدراسية.


