
 
 

 
 ساعة معتمدة( 27أوال: متطلبات الجامعة: )

 ساعة معتمدة( 18متطلبات الجامعة اإلجبارية: ) . أ

ساعة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 العالمة

  --- 3 علوم عسكرية 0111100
  --- 3 التربية الوطنية 0111101
  0114099 3 مهارات االتصال والتواصل )اللغة العربية( 0114103
  0130099 3 (1مهارات االتصال والتواصل )اللغة اإلنجليزية 0130107
  0130107 3 (2مهارات االتصال والتواصل )اللغة اإلنجليزية 0130108
  --- 1 الريادة واالبتكار 0330103
  --- 1 القيادة والمسؤولية المجتمعية 0115102
  --- 1 المهارات الحياتية 0170101

 
 معتمدة( اتساع 9االختيارية: ) الجامعةمتطلبات  . ب

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 معتمدة

 العالمة المتطلب السابق

  --- 3 مهارات التفكير 0170102
  --- 3 (1الفكر والحضارة اإلنسانية ) 0111133
  --- 3 (1مهارات لغوية ) 0140111
  --- 3 (2مهارات لغوية ) 0140112
  --- 3 التنمية والبيئة 0670101
  --- 3 مقدمة في إدارة المشاريع 0330111
  --- 3 حقوق اإلنسان 0420140
  --- 3 الثقافة القانونية 0420143
  --- 3 الثقافة االقتصادية 0320104
  --- 3 الثقافة الرقمية 0750101
  --- 3 البياناتمهارات تحليل  0750102
  --- 3 الثقافة الصحية 0910102

 
فةةةي اللغةةةة العربيةةةة واللغةةةة االنجليزيةةةة  ات المسةةةتو الطلبةةةة التقةةةدم المتحانةةة جميةةةعيتوجةةةب علةةة   مالحظةةةة

فةةي أ  مةةن اةة ح االمتحانةةات أن يسةةجل النجةةا  ال يحقةةق عالمةةة ومهةةارات الحاسةةوب وعلةة  الطالةةب الةة   
 الدراسية.( خارج خطته 099مادة استدراكي )

* مةةادة العلةةوم العسةةكرية اختياريةةة للطلبةةة ييةةر ارردنيةةين  ويةةدرد الطالةةب ييةةر ارردنةةي مةةادة بديلةةة مةةن 
 قائمة متطلبات الجامعة االختيارية.

 

 

 ساعة معتمدة( 24ثانًيا: متطلبات الكلية: )
 ساعة معتمدة( 15متطلبات الكلية اإلجبارية: ) . أ

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 العالمة السابق

  --- 3 فن الكتابة والتعبير 0110111
  --- 3 فن الخطابة والحوار 0110113
  --- 3 منااج البحث 0111160
  --- 3 مقدمة في علم النفد 0170103
  --- 3 ثقافة جمالية 0180360

 

 معتمدة( اتساع 9متطلبات الكلية االختيارية: ) . ب

 المادةاسم  رقم المادة
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 العالمة السابق

  --- 3 ت وق النص اردبي 0110112
  --- 3 المكتبة العربية والمعاجم 0110280
  --- 3 تنمية وتنظيم مجتمع 0115115
  --- 3 مختارات أدبية باللغة اإلنجليزية 0120110
  --- 3 الموابة والتفوق 0170254
  --- 3 العالميتاريخ الفن  0190473

 

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

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 العالمة السابق

  0114103 3 (1علم النحو ) 0110240
  ---- 3 اللسانيات 0110243
  ---- 3 علم الصرف 0110247
  ---- 3 البالية العربية 0110250
  --- 3 اردب الجاالي 0110260
  0110260 3 أدب صدر اإلسالم والعصر ارمو  0110261
  0110261 3 الشعر العباسي 0110266
  ---- 3 علم العروض 0110282
  0110240 3 (2علم النحو ) 0110341
  ---- 3 الصوتيات 0110345
  ---- 3 القديمالنقد اردبي العربي  0110351
  0110266 3 النثر العباسي 0110367
  ---- 3 العثمانيوالعصر أدب العصور المتتابعة  0110368
  ---- 3 مصادر اللغة واردب 0110381
  ---- 3 المعجم والداللة 0110385

 

 

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 العالمة السابق

  0110341 3 (3علم النحو ) 0110442
  0110442 3 (4علم النحو ) 0110449
  ---- 3 منااج النقد اردبي الحديث 0110452
  ---- 3 اردب ارندلسي والمغربي 0110469
  ---- 3 الشعر العربي الحديث 0110474
  ---- 3 النثر العربي الحديث 0110478
  ---- 3 منااج البحث في اردب واللغة 0110487

 
 

 معتمدة( اتساع 6المتطلبات المساندة )إجبارية(: ) . ب

ساعة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

 العالمة المتطلب السابق

  ---- 3 اإلسالمية تاريخ الحضارة العربية 0110295
  ---- 3 الفلسفة اإلسالمية 0110394

 
 

 ساعات معتمدة( 9متطلبات التخصص االختيارية: ) . ج

ساعة  المادةاسم  رقم المادة
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 العالمة

  ---- 3 البيان القرآني والنبو  0110354
  ---- 3 السرديات 0110356
  ---- 3 تطبيقات نحوية وصرفية 0110448
  ----  3 اردب في فلسطين وارردن 0110476
  ---- 3 نظرية اردب 0110456
  ----- 3 اردب المقارن 0110365
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