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 وصف المواد                                  

 
 
 (0200127: )أخالقيات الطالب الجامعي( ). )اسم المادة()رقمها(1
  3الساعات المعتمدة:     
 ----- المتطلب السابق:    
 ---- )اسم المادة()رقمها(   
 
ن يكيون أوتبصييه  مميا يجيب ،لى توعية الطالب في البيئة الجامعية الداخلية والخارجيةإيهدف المساق الوصف:   

مييهاا الجاماعييية والفييار وتحصييي    ييد ا أ  ،علييية مييا تعامييا وععقييار مييي الخييهيا فييي الجامعيي  و يه ييا
لميا  ؛د فاكيا المخيدراراش ي ةفيآفيار السيام ة افي  اآلار ال فسي  الاي كادر تعصف مالجامعار. وقد رفخعقي  واآلا أ 

 وتفكيك للهوامط ونسيج المجامي ال ائم على الفضيل . ةسهوا  ،ثه سلبي على الدول أأ تاهك ما 
 
 (0200104: )التربية الوطنية( ). )اسم المادة()رقمها(2
  3الساعات المعتمدة:     
 ---- المتطلب السابق:    
 ----: )اسم المادة()رقمها(   
 
ظ ونةيا  : الوصف  ظ وشيعبا تزوييد الطلبية ممعهفية نةهيية وميدانيية عيا اليوما ةالمملكية ا ردنيية الهاشيميةع أر يا

الحكييم ةنيييامي ملكييي وراثيييع، وتهسيييط محبيية الييوما وا خييوة الوم ييية لييديهم وتحفيييز م لخدميية الملييك والييوما 
 الا د  والهقي الم شوديا في مخالف مياديا الحياة.لاح ي   ؛والشعب في اإلمداع والموا ب

كييالوما، والوم ييية، وا ميية، والاهمييية الوم ييية،  ،ويهييدف المسيياق إلييى تعهيييف الطالييب ممفييا يم عاميية
 ، وحايى الييو . كميا يهيدف 1921والهوية الوم ية، ونبذة عا جغهافية ا ردن م ذ تأسيي  اإلميارة ا ردنيية عيا  

الب مال ةا  السياسي ا ردني والمجامي ا ردني وخصائص  ومكونات ، ومؤسسيار الدولية المساق إلى تعهيف الط
ا ردنييية، وأمييهج م جزاتهييا، والاحييديار الداخلييية والخارجييية الاييي تواجيي  المملكيية، ودور المؤسسييار فييي تهسيييط 

ة مميا فيهيا إطيعحار وكيذلك الطيطعحار ا خييهة فيي الدولية ا ردنيي ،الاهمية الوم ية، وسبا مكافحة اإلر اب
  .2011الدساور ا ردني 

 
 
 
 
 (0200111: )الثقافة اإلسالمية( ). )اسم المادة()رقمها(3
  3الساعات المعتمدة:     
 ---- المتطلب السابق:    
 ---- :)اسم المادة()رقمها(   
 
مطامعهيا ماعابار يا شخصيية تهدف  ذ  المادة إلى إعطاء الطالب فكهة عا الث افية اإلسيعمية، ومبعي   :الوصف  

ا مة و وياها، وتاضما المباحث اآلتية:  ةمدخا إلى الث افة، وتعهيف الث افة، والفهق ميا الث افة وكيا ميا العليم، 
ووظيفيية الث افيية، والاغييييه الث ييافي، وأطييوا الث افيية اإلسييعمية ومصييادر ا، وخصائصييها،  والحضييارة، والمدنييية،

 كاإلسع  والمهأة، والجهاد، وال ومية، والاحهر الفكهي. ودراسة معض ال ضايا الث افية
 
 (0200114: )القدس تاريخ وحضارة(). )اسم المادة()رقمها(4
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  3الساعات المعتمدة:     
 ---- المتطلب السابق:    
 ---- :)اسم المادة()رقمها(   
 
ومحاميية  ،معهومية ال يدو وإسيعمياهايهدف تدري   ذ  المادة إلى تزويد الدارسيا مميا يعيزج إيميانهم  :الوصف  

اساهداد الم دسار اإلسعمية وا را ي والح وق المغاصبة، كما يبعث فيهم الفاخار مم جزار الحضارة العهميية 
تا اوا  ذ  المادة دراسة تاريخية لهيذ  المدي ية م يذ تأسيسيها ميا واإلسعمية. و هورة رعاياها والمحافةة عليها. 

أو سياك   أ لهيا حايى الفيا   ،الك عانييا العهب م ذ حوالي خمسة آلف عا ، وا قيوا  الايي احالاهياقبا اليبوسييا 
اإلسييعمي. ماإل ييافة لدراسيية أ مياهييا فييي اإلسييع  ولييد  المسييلميا م ييذ البعثيية ال بوييية، وتاريخهييا فييي ظييا الحكييم 

ي ية وعلميية وحضيارية وتيهان إنسياني، ميي اإلسعمي عبه أح ام  المااالية، وما تم إنجاج  على أيديهم ما معالم د
ظ ميييا حيي  أ لهييا ومامييا الطييامعيا الصييهاي ة  الافصيييا فييي تاريخهييا الحييديث ممييا احاييوا  مييا طييهاع ل جاا قائمييا
ومؤيديهم ، وا سباب الاي أدر إلى س ومها ومحاولر تهويد ا والعاداء على الم دسار اإلسيعمية فيهيا، وسيبا 

 وحامية اساهداد ا.الاصدي لهذ  المحاولر 
 
 (0200103( )1: )اللغة اإلنجليزية . )اسم المادة()رقمها(5
  3الساعات المعتمدة:     
 اللغة اإلنجليزية استدراكي المتطلب السابق:    
 (0200151) (اإلنجليزية استدراكي )اللغة: ()اسم المادة()رقمها   
 
 
ال يهاءة والكاامية،  ل سييمافيي المهيارار اللغويية ا رميي وتعما  ذ  المادة عليى رفيي مسياو  الطاليب  :الوصف  

وتمكي   ما إدراك الععقار ال حويية والدلليية داخيا الجميا والف يهار، ميي  ،وكذلك توسيي حصيلا  ما المفهدار
 عد  إ ماا مهارتّي الساماع والحديث.

 
 
 (0200145( )2: )اللغة اإلنجليزية. )اسم المادة()رقمها(6
  3الساعات المعتمدة:     
 اللغة اإلنجليزية المتطلب السابق:    
 (0200103( )1اللغة اإلنجليزية ): )اسم المادة()رقمها(   
 
ظ  د  يع :الوصف   ظ إذ ي وي ويطور قدرار ومهيارار الطاليب اللغيوي الايي سيب  أن م يى لهيا أساسيا  ذا المساق عاما

 .هكيز في  على مهارار ال هاءة والكاامة أكثه ما  يه اويكون الا ،ع0200103ع ة1نجليزي ةإفي مساق 
 
 
 (0200151)اللغة االنجليزية استدراكي( ) . )اسم المادة()رقمها(7
  3الساعات المعتمدة:     
 ---- المتطلب السابق:    
  ----: )اسم المادة()رقمها(   
 
ميي  ،ا ساسيية فيي مهيارار اللغية اإلنجليزيية ا رمعيةيهدف  ذا المساق إلى تزويد الطلبة مالماطلبيار  :الوصف  

ظ إلى إ  .ء المحصوا اللغوي مال واعد والمفهدار  االاهكيز على مهارتي ال هاءة والكاامة, ويهدف أيضا
 
 
 (0200102( )1)اللغة العربية : . )اسم المادة()رقمها(8
  3الساعات المعتمدة:     
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 اللغة العربية استدراكي  المتطلب السابق:    
 ع0200150ع ةاللغة العربية استدراكية: )اسم المادة()رقمها(   
 
  
 
تا ياوا  يذ  الميادة أقسييا  الكلمية، وععميار كيا م هيا، الجمليية السيمية والجملية الفعليية وشيب  الجمليية،  :الوصفف 

وععميار اإلعيهاب ا طيلية والفهعيية وفكهة موجزة عا المعهمار والمب يار، مي ميان أنواع اإلعهاب والب ياء، 
ذة عييييييا ونبييييييقضييييييايا إمعئييييييية، و ،فييييييي ا سييييييماء وا فعيييييياا، واإلعييييييهاب الةييييييا ه والم ييييييدر والمحلييييييي

 الاواميع.والمجهورار، ،والم صومار،وةالمهفوعار
 
 (0200110: )العلوم العسكرية( ). )اسم المادة()رقمها(9
  3الساعات المعتمدة:     
 ---- المتطلب السابق:    
 ----: )اسم المادة()رقمها(   
 
عيا المسياقار  أ ميية, و يي ل ت يا ا ردنيييالجمييي الطلبية  إجبياريمساق العليو  العسيكهية ماطليب  :الوصف  

ال صيد ميا و .وتحسب مالمعيداع ساعار معامدة لكا مالب, 3و ي  هورية للاخهج مواقي ة ا خه ، ا كاديمية
الجامعيار مالث افية العسيكهية العامية ومييان قيدرار ال يوار المسيلحة لليدفاع عيا  تدري  المساق: تزويد الطلبة فيي

 .وذلك ما خعا المحا هار والزيارار الميدانية ا ردنيالوما ودور ا في ت مية وخدمة المجامي 
 
 

 (0200112( )2: )اللغة العربية . )اسم المادة()رقمها(10
  3الساعات المعتمدة:     
 ( 1)اللغة العربية  المتطلب السابق:    
 (0200102) ع1اللغة العربيةة: )اسم المادة()رقمها(   
 

إعيهاب الفعيا والعدد: أحكامي  وإعهامي  وتميييز ، ويدرو الطالب في  ذ  المادة:المم وع ما الصهف،  :الوصف
المجييهد والمزيييد، وأنييواع وم يياء الفعييا المجهييوا، والاعييدي واللييزو ، وإسيي اد الفعييا إلييى الضييمائه، والمضييارع، 
ال سيم، والاوكييد، وال فيي، ودراسة عامة ليبعض ا سياليب اللغويية، مثا:السيافها ، والمعاجم اللغوية: والمشا ار، 

الك اييية، والسيياعارة، و: الاشييبي ، نحييو مباحييث مع يييةوا مييه وال هييي، والمييدو والييذ ، والاعجييب، والشييهم، و
 الج او.ولطباق، اوالاورية، و
 
 
 
 
 
 

 (0200113: )تاريخ األردن وفلسطين( ). )اسم المادة()رقمها(11
  3الساعات المعتمدة:     
 ---- المتطلب السابق:    
 ---- :)اسم المادة()رقمها(   
 
 ،ا ردنييةتهدف  ذ  المادة إلى تعهيف الطلبة مالجذور الااريخية والةهوف الايي أدر إليى قييا  الدولية  :الوصف 

والمهاحيا الاييي ميهر مهييا، وتاضيما ا ردن فييي العهييد العثمياني حاييى الحيهب العالمييية ا وليى، والثييورة العهمييية 
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ا ردن فيي عهيد وتأسيي  المملكية ا ردنيية الهاشيمية، وا ردن فيي فايهة اإلميارة، والكبه  حاى تأسي  اإلمارة، 
واخه العهيد آفة المجالر. كما تاضما المادة فلسطيا في الاطورار والم جزار الاي تح    في كاوالملك حسيا، 
والحيييهب العالميييية ا وليييى، والموقيييف البهيطييياني تجيييا  فلسيييطيا، والثيييورار  ،والحهكييية الصيييهيونية ،العثمييياني
قيا  و،  1976حهب والوحدة ا ردنية الفلسطي ية وقيا  المملكة ا ردنية الهاشمية، و،  1948وحهب  ،الفلسطي ية
النافا يية الفلسييطي ية، ويشييما الجانييب الاطبي ييي: تكليييف الطلبيية و،  1973حييهب واحهيييه الفلسييطي ية، م ةميية ال

 ،أو المحياكم الشيهعية ،مجمي الهواية الشفوية والوثائ  الخاطة مااريط الم ط ة سواء كاني  ميا الجهييدة الهسيمية
 ماإل افة إلى إعداد ت اريه ما قبا الطعب. ،أو دائهة ا را ي واإلحصاءار

 
 

 (0200122: )مبادئ علم التربية( ). )اسم المادة()رقمها(12
  3الساعات المعتمدة:     
 ---- المتطلب السابق:    
 ----: )اسم المادة()رقمها(  
 
وتحايوي  يذ  الميادة عليى ما يية  ،تعيد  يذ  الميادة ميا الماطلبيار الخاياريية فيي كليية العليو  الاهمويية :الوصفف 

الاهمية ووظائفها، ونشاماتها، وخصائصها، وتطور الفكه الاهموي، وال ةهيار الاهموية الحديثة، وععقية الاهميية 
مييالعلو  ا خييه . وا سيي  ال فسييية ممبيعيية عملييية اليياعلمم، ومكونييار العملييية الاعليمييية الاعلمييية، والاجديييدار 

ظ ومحليا.الاهموية، وواقي الاهمية   والاعليم عهميا
 
 
 
 
 
 

 (0200125: )مبادئ علم القانون( ). )اسم المادة()رقمها(13
  3الساعات المعتمدة:     
 ---- المتطلب السابق:    
 ----(: )اسم المادة()رقمها   
 

ومييان  يهورت ، وخصيائ   ،ال انون والح ، وذلك ماعهيف ال انون يتا اوا  ذ  المادة دراسة نةهيا :الوصف
وتعهييف الحي  وأنواعي   ،ال اعدة ال انونية،وأنواع ال واعد ال انونية ، ومصادر ال انون وأقسيام  وتفسييه   ونطاقي 

 .وأركان 
 
 

 (0200126: )مبادئ علم اتصال( ). )اسم المادة()رقمها(14
  3الساعات المعتمدة:     
 ---- المتطلب السابق:    
  ----: )رقمها()اسم المادة(   
 
مـا طيحف  ،يهدف المساق إلى تعهيف الطلبة  يه الماخصصيا في اإلعع  موسائا اإلعع  المخالفة :الوصف 

وراديـو وتلفزيون وعـعقار عامة وطحافة اإلناهن  واإلعع  الجديد ما ناحيية نشيأتها وتطور يا وتأثيه يا عليى 
كيذلك دراسية نةيم التصياا وأنواعي  و خصائصي  وع اطيه العمليية  ،المجامي خاطة وسائا اإلعع  فيي ا ردن

 ،ونةهيييار التصيياا، وياضييما المسيياق الاطييهق إلييى مييياديا التصيياا المخالفيية ،ونميياذج التصيياا ،التصييالية
 .كالدعاية واإلععن والععقار العامة والهأي العا  ووكالر ا نباء العالمية والعهمية والمحلية
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 (0200143: )فن الكتابة والتعبير( )ادة()رقمها(. )اسم الم15
  3الساعات المعتمدة:     
 ---- المتطلب السابق:    
  ----: )اسم المادة()رقمها(   
 
 
 
 
وظيفة اللغية العهميية وشيهوم التصياا  ذ  المادة ماطلب إجباري لطلبة كلية اآلداب، وت د  لدارسيها  :الوصف  

ا سيياليب والخصييائ  الف ييية للكااميية الجديييدة، وقواعييد اإلمييعء والاييهقيم، وخطييوار اللغييوي ال يياج ، واخيياعف 
الكاامة، وإنشاء الهسائا، وكاامة الم الة، وكاامة ا محان والا اريه، وفا الالخي ، وفيا الخطامية واإلل ياء، والفيا 

 ال صصي والهوائي واخاعفهماعا الكاامة المسهحية
 
 

 (0200147ينية( )طسضر العالم اإلسالمي والقضية الفلحا: ). )اسم المادة()رقمها(16
  3الساعات المعتمدة:     
 ---- المتطلب السابق:    
 ----: )اسم المادة()رقمها(   
 

تهدف  ذ  المادة إلى الاعهييف محا يه العيالم اإلسيعمي ميا حييث: الموقيي والميوارد والسيكان والحالية  :الوصف
المعاطييهة، وأ ييم المشييكعر والاحييديار الاييي تواجهيي ، مييي إمييهاج أ مييية الحلييوا لهييذ  السياسييية والجاماعييية 

المشكعر ما م ةيور إسيعمي، وكيذلك تهيدف  يذ  الميادة إليى الاعهييف مال ضيية الفلسيطي ية والجيذور الااريخيية 
يا فييي لألممياع الصييهيونية فييي أرا العييهب فيي فلسييطيا، والح ييوق العهمييية فييي  يذ  الم ط يية، وتاضييما فلسييط

آواخه العهد العثمياني والحهكية الصيهيونية والحيهب العالميية ا وليى والموقيف البهيطياني تجيا  فلسيطيا ةإتفاقيية 
وا و ياع فيي فلسيطيا وا ميم الماحيدة وحيهب  1936و  1929ميكو ووعد ملفيور والنايدابع وثيورار -سايك 
النافا ية الفلسيطي ية و جيهة اليهيود و 1973وحيهب  1967، ونشوء م ةمة الاحهيه الفلسيطي ية وحيهب 1948

-مكميا ون، واتفاقيية سيايك -السوفيي  إلى فلسطيا. كما تاضما تكليف الطلبة مدراسية وثي ية مهاسيعر الحسييا
ميكو، ووثي ة وعد ملفور، وعها خهائط تو ي  الاطيورار السياسيية مفلسيطيا، وتهجمية ال صيول اإلنجليزيية 

ال ضييية الفلسييطي ية، وكااميية ت هيييه عييا أي جانييب مييا جوانييب ال ضييية، لييبعض قييهارار ا مييم الماحييدة الخاطيية م
 وعها معض أفع  الفيديو عا ا و اع الجاماعية والقاصادية للسكان العهب في فلسطيا.

 
 

 (0200130: )جرائم اإلرهاب( ). )اسم المادة()رقمها(17
  3الساعات المعتمدة:     
 ---- المتطلب السابق:    
 ----: دة()رقمها()اسم الما   
 
  
 

الماطلبييار و يي مييا الم ييهرة فييي مجياا العلييو  اإلنسييانية،  ييي إحييد  الميواد  جييهائم اإلر يابإن مييادة  :الوصفف
السياسيية الج ائييية فييي مواجهيية اإلر يياب عييا ي فييوتبحييث الجامعييية الخايارييية الاييي ل تحايياج إلييى ماطلييب سييام . 



 البرنامج بكالوريس/ ماجستير                                                           جامعة الزرقاء
 الكلية:                                                                                      التخصص:
 القسم:                                                                                      رقم الخطة:

قانون الع ومار و يه  ما الاشهيعار المع ية ممواجهة  ذ  الجهيمة مهي  اساخدا  ا داة الاشهيعية على مساو  
 والوقوف على المد  الذي نجح  مع  ا دوار الاشهيعية في الحد ما  ذ  الجهيمة المافاقمة.

 
 

 (0200144: )تذوق النص األدبي( ). )اسم المادة()رقمها(18
  3الساعات المعتمدة:     
 ---- المتطلب السابق:    
 ----: )اسم المادة()رقمها(   
 
ماطلييب كلييية إجبيياري، ياعييهف الييدارو فيهييا إلييى أمعيياد اليي   المو ييوعية والف ييية، فييي  ييذ  المييادة  :الوصففف  

عصور ا دب العهمي ما الجا لية إلى العصه الحديث، وتشيما تحلييا نمياذج ميا ال صيول الشيعهية، وال ثهيية 
ه الاذوق الجمالي فيي ال صيول؛ لييامكا معيد ا ميا محياورة الي   معد أن يدرك أمعاد الاجهمة الشعهية، وع اط

 .والافاعا مع 
 
 

 (0200142: )تاريخ عصر الرسول(  ). )اسم المادة()رقمها(19
  3الساعات المعتمدة:     
 ---- المتطلب السابق:    
 ----: )اسم المادة()رقمها(   
 

تهييدف  ييذ  المييادة إلييى تعهيييف الطلبيية مييالةهوف الاييي جيياء فيهييا اإلسييع ، ومهسييالة اإلسييع  اإلنسييانية  :الوصففف
والحضارية، ومبادئهيا، وكيفيية اناشيار ا، إليى جانيب اليدور الكبييه اليذي قيا  مي  الهسيوا ةطيلى   عليي  وسيلمع 

 لجاماعية قبا عصه ال بوة، وطحاما  ما معد  في سبيا ذلك، وتاضما دراسة أو اع الحجاج السياسية وا
وحييياة ال بييي ةطييلى   علييي  وسييلمع والبعثيية ال بوييية، ومهاحييا الييدعوة اإلسييعمية، والم اوميية ال هشييية والهجييهة 
ال بوية، وت ةيم المجامي اإلسعمي، و زوار ال بي ةطلى   علي  وسيلمع، وخايا  عصيه ال بيوة، وتيدرو عصيه 

حهكيية الفاوحييار اإلسيعمية، وت ةيمييار عمييه مييا الخطيياب، والفا يية ا ولييى، الخلفياء الهاشييديا وحييهوب الييهدة، و
 .ونهاية عصه الهاشديا

 
 

 (0200150: )اللغة العربية استدراكي( ). )اسم المادة()رقمها(20
  3الساعات المعتمدة:     
 ---- المتطلب السابق:    
  ----: )اسم المادة()رقمها(   
 
للغيية  او فييي اجاييياج اخابييار المسيي حيي المييادة مييادة اسييادراكية لطلبيية الجامعيية الييذيا لييم يحييالفهم ال  ييذ  :الوصففف 

 إلميعءا واعيد يي تهكيز عليى أساسييار ال حيو العهميي، وقو لء،العهمية، و ي ميادة إجباريية لكيا ماليب ميا  يؤ
 .السايعاب والاذوق ا دمي علىوالاهقيم، و

 
 

 (0200146هارات الدراسية( ): )الم. )اسم المادة()رقمها(21
  3الساعات المعتمدة:     
 ---- المتطلب السابق:    
 ----: )اسم المادة()رقمها(   
 



 البرنامج بكالوريس/ ماجستير                                                           جامعة الزرقاء
 الكلية:                                                                                      التخصص:
 القسم:                                                                                      رقم الخطة:

محييث أنهيم  ،الهدف الهئي  لهذ  المادة  و تطويه م درة الطلبية فيي المحادثية والاخاميب ميي اآلخيهيا :الوصف 
أي في الوطف والاعبييه عيا أفكيار  ،يساطيعون تبادا الحديث واساعماا اللغة في الجوانب الوظائفية المخالفة لها

حييون واسيياخدا  المكابيية مصييورة وكييذلك كااميية الا يياريه والب ،وموا يييي مخالفيية فييي ا مييور الحياتييية اليومييية
 0ةطحيح
 
 

 ( 0200115والعمل التطوعي( ) : )تنمية المجتمع. )اسم المادة()رقمها(22
  3الساعات المعتمدة:     
 ---- المتطلب السابق:    
 ----: )اسم المادة()رقمها(   
 

قيددام طلبدة الجامبدة بمجموندة مدط اونلددطة والاباليداة التطونيدة بلدك  مناددرف  و يهدف  المسداإ ىلد   :الوصفف
المجتمدع يدي المجداوة اوجتمانيدة  و اوقتصدافية  و جماني فاخ  الحرم الجامبي  و خارجه,  و مع مؤسسداة 

التبليميدددة  و الصدددحية  و البي يدددة  و ال قاييدددة  و الانيدددة  و الرياادددية مدددط خدددي  البدددرامج والملددداريع التدددي تلبدددي 
 .اوحتياجاة الابلية لييراف والجماناة يي المجتمع اورفني


