
 
 

 
 ساعة معتمدة( 27أوال: متطلبات الجامعة: )

 ساعة معتمدة( 18متطلبات الجامعة اإلجبارية: ) . أ

ساعة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

المتطلب 
 السابق

 العالمة

  --- 3 علوم عسكرية* 0115001
  --- 3 التربية الوطنية 0115100
  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
  --- 0 عمل تطوعي في خدمة المجتمع 0115000

 
 معتمدة( اتساع 9االختيارية: ) الجامعةمتطلبات  . ب

ساعة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

 العالمة المتطلب السابق

  --- 3 مهارات التفكير 0170102
  --- 3 (1الفكر والحضارة اإلنسانية ) 0110133
  --- 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 مهارات تحليل البيانات 0750102
  --- 3 الثقافة الصحية 0910102

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

االمتحانةةات أن يسةةجل فةةي أ  مةةن  ةة   النجةةا  ال يحقةةق عالمةةة ومهةةارات الحاسةةوب وعلةة  الطالةةب الةة   
 ( خارج خطته الدراسية.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( 15)متطلبات الكلية اإلجبارية:  . أ

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 العالمة السابق

  --- 3 فن الكتابة والتعبير 0110111
  --- 3 فن الخطابة والحوار 0110113
  0750099 3 منا ج البحث 0170160
  --- 3 مقدمة في علم النفد 0170103
  --- 3 ثقافة جمالية 0180360

 

 معتمدة( اتساع 9الكلية االختيارية: )متطلبات  . ب

 اسم المادة 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 المو بة والتفوق 0170254
  --- 3 تاريخ الفن العالمي 0190473

 

 ساعة معتمدة( 81ثالثًا: متطلبات التخصص: )
 ساعة معتمدة( 54متطلبات التخصص اإلجبارية: ) . أ

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 العالمة السابق

  --- 3 مقدمة في دراسات التنمية 0115101
  --- 3 مشكالت اجتماعية 0115161
  0115101 3 نظريات التنمية ومنا جها 0115251
--- 3 التنمية والسكان 0115257   
  --- 3 اإلحصاء االجتماعي ومؤشرات التنمية 0115260
  --- 3 المجتمع المدني 0115281
  --- 3 االتصال التنمو  0115342
--- E 3   موضوعات خاصة في التنمية 0115350   
--- 3 مراقبة وتقويم المشاريع التنموية 0115351   
  --- 3 التخطيط والبرامج التنموية  0115359
  0115161 3 التغيير االجتماعي والثقافي 0115361
  --- 3 تنمية مجتمعات محلية 0115364
  --- 3 دراسات المرأة والجندر 0115365
  --- 3 والتنمية العولمة 0115371

   ---- 3 االقتصاد السياسي والتنمية 0115372

 

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 العالمة السابق

  0115351 3 إدارة المشاريع تنموية: تدريب عملي*  0115457
  0170160 3 *بحث تطبيقي 0115459
  ---- 3 التنمية السياسية والحكم الرشيد  0115483

 
 

 معتمدة( اتساع 18المساندة )إجبارية(: )المتطلبات  . ب

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 العالمة المتطلب السابق معتمدة

  ---- 3 مبادئ اإلدارة  0330100
  ---- 3 قتصاد الجزئي مبادئ اال 0320150
  ---- 3  قتصاد الكليمبادئ اال 0320151
  ---- 3 إدارة الموارد البشرية 0115317
  ---- 3 التنمية االقتصادية 0115370
  ---- 3 دراسات الجدوى وتقييم المشروعات 0115415

 
 

 ساعات معتمدة( 9متطلبات التخصص االختيارية: ) . ج

ساعة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

 العالمة المتطلب السابق

  --------- 3 الدعاية والرأ  العام 0115145
  ---- 3 الجغرافيا السياسية 0115155
  ---- 3 اإلنسانيةالتنمية  0115222
  ---- 3 العمل االجتماعي التطوعي 0115241
  ---- 3 العالقات الدولية والتنمية 0115282
  ---- 3 التنمية والمنظمات الدولية  0115484

 

 ساعة معتمدة وبموافقة القسم. 90* بعد اجتياز الطالب 
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  ب:ةةةم الطالةةةةةةةةةاس 

 ي:ةةةةم الجامعةةةالرق

 المرشد االكاديمي :


