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       (م.  س27 )متطلبات الجامعة :  أوُال 
 (م. س15)المتطلبات اإلجبارية  ( )

الساعات اسم المادة رقم المادة 
المعتمدة 

  المتطلب السابق 

  --  3 علأم عسكرية  0200100

   0200150 3( 1)  اللغة العربية  0200102

   0200151 3( 1)اللغة اإلنجليزية 0200103

  --  3التربية الأطنية  0200104

  --  3 الثقافة إسالمية أقضايا العصر  0200111

  ( ساعة معتمدة12)المتطلبات اوختيارية  (ب)

  --  3القدس تاريخ أحضارة   0200114

  --  3مبادئ علم التربية   0200122

  --  3مبادئ علم القانأن   0200125

  --  3مبادئ في علم اوتصال  0200126

  --  3 خالقيات الطالب الجامعي  0200127

  --  3مبادئ علم الفلك  0300123

  --  3الثقافة العلمية  0300124

  --  3مبادئ علم البيئة   0300145

  --  3مبادئ الصحة العامة  0300146

   0300151 3مهارات الحاسأب  0300152

  --  3اإلسعافات األألية  0300161

  -  3مقدمة في الطاقة المتجددة  0300171

  ( ساعة معتمدة21)متطلبات الكلية اإلجبارية : ثانياًا 

   0200102 3  2اللغة العربية 0200112

  --  3تاريخ األردن أفلسطين  0200113

  --  3فن الكتابة أالتعبير   0200143

  --  3تذأق النص األدبي  0200144

   0200103 3 2اللغة اونجليزية 0200145

  --  3المهارات الدراسية  0200146

  --  3حاضر العالم اإلسالمي أ القضية الفلسطينية  0200147

 ( ساعة معتمدة69): المتطلبات اإلجبارية): ثالثاًا 

  المتطلب السابق  اسم المادة رقم المادة 

  --  3 المكتبة العربية 0201103

  --  3 الصرف 0201111

  --  3 1النحو العربي  0201112

   0201112 3 2النحو العربي  0201212

  --  3  منهج البحث في المغة واألدب 0201213

  --  3 األدب في العصر الجاهمي 0201221

   0201221 3 اإلسالمي األدب في العصر  0201231

   0201231 3 (نثر)األدب في العصر العباسي 0201241

  --  3 العربيةالبالغة  0201265

  --  3 العروض 0201271

   0201212 3 3النحو العربي  0201312

   0201231 3 (شعر)األدب في العصر العباسي  0201341

   0201341 3 األدب األندلسي والمغربي 0201342

   0201342 3 أدب العصور المتتابعة 0201350

   0201342 3 النقد األدبي عند العرب 0201362

  --  3 بيان القرآني والنبويال 0201366

  --  3 صوتيات المغة العربية 0201372

   0201350 3 (نثر)األدب في العصر الحديث  0201381

   0201312 3 4النحو العربي  0201412

  --  3 المسانيات 0201416

   0201362 3 النقد األدبي الحديث 0201462

   0201350 3 (شعر)األدب في العصر الحديث  0201481

   0201481 3 األدب المعاصر في األردن وفمسطين 0201482

 ( ساعات معتمدة6)متطلبات التخصص اوختيارية : ثانياًا 

  --  3 قواعد الخط العربي واإلمالء والترقيم 0201214

  --  3 نصوص من األدب القديم 0201349

  --  3 المعجمية والداللة 0201353

   0201265 3 البالغة واألسموبية 0201365

  --  3 فقه المغة العربية 0201413

  --  3 المدارس النحوية 0201414

   0201412 3 تطبيقات لغوية ونحوية 0201417

  --  3 قضايا نقدية وبالغية 0201463

  --  3 األدب المقارن 0201484

  --  3 نصوص من األدب الحديث 0201486

 (ساعات معتمدة6) المساندة تالمتطمبا: رابعا
  --  3تاريخ عصر الرسأل أالخلفاء الراشدين  0200142

  --  3 ساليب تدريس اللغة العربية  0501401

ساعات معتمدة من المواد المطروحة في الجامعة   (3)يختار الطالب : المتطمبات الحرة:خامساًا 
 

 

 


