
 
 

 
 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( 66متطلبات التخصص اإلجبارية: ) . أ

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 العالمة السابق

  --- 3 مبادئ اإلرشاد النفسي والتربو  0170111
  --- 3 مبادئ اإلرشاد الجمعي 0170112
  --- 3 اتجا ات نظرية في اإلرشاد 0170113
  --- 3 منا ج وأساليب التربية العامة 0170114
  --- 3 الصحة النفسية 0170121
  --- 3 التربو  مبادئ اإلحصاء 0170141
  0170113 3 اإلرشاد المدرسي 0170214
  0170113 3 اإلرشاد ارنشطة التعبيرية في 0170235
  0170141 3 مبادئ القياد والتقويم 0170242
  --- 3 مدخل إل  التربية الخاصة 0170251
  --- 3 مشكالت الطلبة وأساليب معالجتها 0170323
  0170113 3 مهارات وأساليب اإلرشاد 0170332
  0170111 3 اإلرشاد الوقائي 0170333

 

 

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 العالمة المتطلب السابق معتمدة

  0170141 3 التقييم والتشخيص في اإلرشاد 0170343
  0170113 3 االضطرابات النفسية 0170352
  0170323 3 تعديل السلوك 0170424
  --- 3 التوجيه التربو  والمهني 0170434
  0170251 3 صعوبات التعلم 0170452

 12 *اإلرشادتدريب ميداني في  0170472
+  موافقة قسم

ساعة  90إنهاء 
 + تفرغ كامل

 

 

 معتمدة( اتساع 9المتطلبات المساندة )إجبارية(: ) . ب

ساعة  اسم المادة رقم المادة
 معتمدة

 العالمة المتطلب السابق

  ---- 3 تكنولوجيا التعليم 0170215
  ---- 3 علم نفد النمو 0170224
  ---- 3 علم النفد التربو  0170362

 

 ساعات معتمدة( 6متطلبات التخصص االختيارية: ) . ج

 اسم المادة رقم المادة
ساعة 
 معتمدة

المتطلب 
 العالمة السابق

  --- 3 الشخصية والتكيف 0170222
  0170111 3 االتصال في اإلرشاد 0170231
  --- 3 علم النفد العياد  0170324
  0170112 3 اإلرشاد ارسر  0170363
  --- 3 علم النفد االجتماعي 0170364
  0170251 3 اإلرشاد التأ يلي 0170453

 

* يتوجب عل  الطالب أن يخضع للتدريب الميداني في إحدى المؤسسات  ات العالقة بالتخصص  
 .عل  أن يتفرغ الطالب لفصل التدريب ساعة معتمدة  وبموافقة القسم 90بعد تجاوز 
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 جامعة فيالدلفيا       
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 ساعة معتمدة "  132" 

 
 

  ب:ةةةم الطالةةةةةةةةةاس 

 ي:ةةةةم الجامعةةةالرق

 المرشد االكاديمي :


