
 الموادتوصيف 
 

 مهارات اللغة العربية / استدراكي

 

اللغة العربية / مهارات  :المادةاسم  704099 ورقمه: المادةرمز 

 استدراكي

 اللغة العربية :المادةلغة تدريس  -:للمادةالمتطلب السابق 

 3الساعات المعتمدة: السنه االولى :المادةمستوى 

 

 المادةوصف 

قديم مفاهيم وممارسات لغوية من خالل ما يختاره المدرس من نصوص وتطبيقات تتضمن هذه المادة ت 

تتعلق بالقراءة واإلمالء والقضايا النحوية أو الحوارات، ليتمكن الطالب من إتقان مهارات لغوية وكتابية 

 سليمة.

 المادةاهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادةيهدف هذا 

معاجم القديمة، المعاجم الحديثة، وطريقة استخراج معاني المفردات ان يتعرف الطالب المعاجم: ال  .1

 منها.

 ان يتقن  المهارات النحوية: الجملة اإلسمية، والجملة الفعلية. .2

 ان يتقن المهارات البالغية: التشبيه، والجناس، والسجع، والمقابلة.  .3

 ان يتقن  المهارات اإلمالئية: الهمزات، وعالمات الترقيم. .4

 .معالجة النصوص: الفهم، واالستيعاب، وتطبيقات على الموضوعات المدروسة .5

 

 مخرجات التعلم 

 .االهتمام  بخواص األساليب اللغوية المختلفة.1

 . اتقان المهارات النحويه واللغويه واالمالئيه ومعالجه النصوص.2

 

 العلوم العسكرية

 

 

 : المادةوصف 

ية، قوات حفظ السالم، القوات المسلحة األردن -نشأة المملكة األردنية الهاشمية، تاريخ الجيش العربي 

 إعداد األمة للدفاع والتحرير.

 : العلوم العسكرية  المادةاسم                  704200:               المادةرمز 

 : اللغة العربية  المادةلغة تدريس  :ال يوجد  للمادةالمتطلب السابق 

 : ثالث ساعات  للمادةالساعات المعتمدة  : بكالوريوس  المادةمستوى 



 

 :المادةاهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادةيهدف هذا 

الى تعزيز وتنمية الشعور الوطني والوالء للقيادة واالعتزاز بالثوابت والقيم األردنية،  المادةهدف ت   

عامة، وبيان قدرات القوات المسلحة األردنية وتزويد الطلبة في الجامعات األردنية بالثقافة العسكرية ال

الجيش العربي واألجهزة األمنية األخرى وإمكانياتها ودورها في تنمية وخدمة المجتمع األردني من  /

 خالل المحاضرات والزيارات الميدانية. 

 

 مخرجات التعليم:

 الدينية والتاريخية . . تأكيد الوالء واالنتماء للوطن والقيادة الهاشمية واالعتزاز بشرعيتها1

 . تدفع باتجاه تأهيل الطلبة للقيام بأدوارهم المستقبلية كمواطنين منتمين .2

.إكساب الطلبة الثقة بالمؤسسة العسكرية واألمنية وصوال الى إحداث التغيير إاليجابي  الذي يعزز 3

 أمن واستقرار الوطن .

 

 التربية الوطنية

 

 التربية الوطنية :لمادةااسم  704119 ورقمه: المادةرمز 

 اللغه العربيه:المادةلغة تدريس  -:للمادةالمتطلب السابق 

 2الساعات المعتمدة: السنه االولى :المادةمستوى 

 

 المادةوصف 

 ، تاريخ األردن السياسي المعاصر، المجتمع األردني،المتعلقة بالتربية الوطنية المفاهيم والمصطلحات

والتعديالت التي طرأت على قانون  2022ية، التعديالت الدستورية لعام الحياة الدستورية األردن

وتبحث المادة في التربية المؤسسات الوطنية األردنية النشأة واإلنجازات،  ، 2022األحزاب لعام 

مفاهيم تهدد التربية الوطنية: الغلو، التطرف، اإلرهاب، العنف، الفساد: االعالمية وتبحث أيضا في 

 كاله، أسبابه،آثاره، الوقاية منه.مفهومه، أش

 

 المادةاهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادةيهدف هذا 

 بناء شخصية الطالب بصورة متوازنة بعيدة عن التعصب والوالءات الضيقة. -1



تعميق المواطنة الصالحة في نفس الطالب وصوالً إلى النظرة اإلنسانية الشاملة انطالقاً  -2

 تسعى لخير اإلنسانية. من قيمنا اإلسالمية التي

 تنمية االنتماء لنظام الحكم األردني والوالء للعرش الهاشمي. -3

 مخرجات التعلم 

أن يتعرف الطالب على معاني المصطلحات التالية: الوطن، المواطنة، الوطنية، السلوك الوطني،  -1

 ، األمن الوطني.الوحدة الوطنية، الدولة األردنية، الحكومة، الدستور، السلطات العامة، الحزب

 أن يستنتج الطالب الخصوصية األردنية من حيث الموقع الجغرافي والنظام. -2

 أن يقارن الطالب بين مكونات النظام السياسي األردني، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. -3

 أن يتعرف الطالب على التحديات المعاصرة لألمن الوطني األردني. -4

 الب دوره في تعزيز األمن األردني ومواجهة التحديات المعاصرة.أن يبين الط -5

 أن يوضح الطالب مرتكزات األمن الوطني ودور مؤسسات الدولة. -6

 أن يقارن الطالب بين انجازات ملوك الهاشميين منذ تأسيس اإلمارة ولغاية اآلن. -7

 اسية.أن يكتب الطالب تقريراً مختصراً حول إحدى مفردات المادة الدر -8

أن يقوم الطالب بزيارة األماكن األثرية في األردن على أن يكون قصر رغدان وبعض المواقع  -9

 العسكرية منها إن أمكن.

 

 مبادئ علم المكتبات والمعلومات

  

مبادئ علم المكتبات  :المادةاسم  704102 ورقمه: المادةرمز 

 والمعلومات

 اللغة العربية  :المادةلغة تدريس  :للمادةالمتطلب السابق 

 3الساعات المعتمدة: السنه االولى :المادةمستوى 

 

 المادةوصف 

تهدف هذه المادة للتعرف على اآلليات المستخدمة في الفهرسة والتصنيف واإلدخال، واإلعارة  

 واسترداد المعلومات واستخدام أوعية البيانات اإللكترونية وقواعد البيانات العالمية.

 

 المادةاهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادةيهدف هذا 

 معرفة اآلليات المستخدمة في الفهرسة والتصنيف -1

 بيان واسترداد المعلومات واستخدام أوعية البيانات وقواعد البيانات العلمية -2

 

 مخرجات التعلم 

 ل واإلعارة .كيفية الرجوع إلى المكتبة واستخدام اآلليات الحديثة في الفهرسة والتصنيف واإلدخا -1

 كيفية استخدام البيانات وقواعد البيانات العلمية . -2



 

 

 

 قضايا دولية وعربية معاصرة

  

 قضايا دولية وعربية معاصرة :المادةاسم  704103 ورقمه: المادةرمز 

 اللغة العربية :المادةلغة تدريس  -:للمادةالمتطلب السابق 

 3تمدة:الساعات المع السنة االولى :المادةمستوى 

 

 المادةوصف 

التخلف والتقدم والتنمية: التخلف، العلم، التكنولوجيا، التنمية الشاملة؛ الديمقراطية: التعريف ، البنية، 

العالقة مع الشورى؛ العولمة: تعريفها أشكالها، أنواعها؛ الثقافة والمثقف والتغيير: مواصفات المثقف، 

لعربي ومشكالته: تعريف الشباب، مشكالت الشباب، حلول الغزو الثقافي، الصراع إلى أين؛ الشباب ا

 مقترحة.

 

 المادةاهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادةيهدف هذا 

أن يستوعب الطالب المفاهيم والمصطلحات والتعميمات ويكتسب القيم واالتجاهات والمهارات  -1

 . المادةالواردة في هذا 

 يدور حولنا إطالقا من هذه المفاهيم  .التعريف بأهمية الفهم واإلدراك لما  -2

أن يتقصى الطالب الشأن العام المحبط ويحاول االستخالص لتلك الدالئل المثيرة للجدل أمام ناظرنا   -3

. 

 أن يدرك الطالب خطورة العولمة واإلرهاب واالنحراف على مستقبل األمة  . -4

الء واالنتماء والتمييز بين الغث والسمين وإدراك تنمية االتجاهات اإليجابية لدى شباب المستقبل بالو -5

 .   واقع الشباب المؤثر في هذا التغيير اإليجابي

 

 مخرجات التعلم 

 أن يتعرف الطالب أبرز القضايا العالمية والعربية المعاصرة . -1

 أن يستنتج الطالب لطبيعة هذه القضايا المؤثرة عربياً وعالمياً باتجاهاتها وأغراضها ونتائجها -2

. 

 أن يقارن الطالب بين النظام الدولي العالمي والنظام العربي البيني في التعامل مع تلك القضايا -3

 .أن يتمكن الطالب من تقديم عرض شمولي للقضايا واألحداث الدولية المعاصرة  -4

أن يحلل الطالب للسياقات السياسية واالجتماعية والثقافية والصحية والبيئية ودورها في تشكيل  -5

 .داثاألح



أن يوضح الطالب برأيه الخاص ايجابيات وسلبيات تلك الظواهر المؤثرة في بناء المجتمعات  -6

 .العربية والدولية

 

 

 

 الثقافة اإلسالمية

 

 الثقافة اإلسالمية :المادةاسم  704104 ورقمه: المادةرمز 

 اللغة العربية:المادةلغة تدريس  -:للمادةالمتطلب السابق 

 3الساعات المعتمدة: ة االولىالسن:المادةمستوى 

 

 المادةوصف 

يدرس الطالب في هذه المادة موضوعات تدور حول العقيدة اإلسالمية وحول أركان الدين اإلسالمي 

وفروع الثقافة اإلسالمية المختلفة من تفسير وحديث وفقه وأصول ومعامالت وعبادات. ويتم التركيز 

وكي بالمستوى الذي يقدم لطلبة الثقافة العامة، وتتضمن في هذه األمور على الجانب المعرفي والسل

المادة التعرف إلى بعض آيات القرآن الكريم وبعض األحاديث النبوية الشريفة وعلى مضامينها المناسبة 

 لهذه المادة.

 

 المادةاهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادةيهدف هذا 

 .عله وروافدها ان يعرف الطالب مصادر الثقافة االسالمية مما يج -1

 .ان يعرف الطالب اهمية العلم -2

 .ان يعرف الطالب اهمية االخالق -3

 .ان يعرف الطالب النظم االسالمية

 

 مخرجات التعلم 

 معرفة الطالب لمصادر الثقافة االسالمية مما يجعله يعتز بها. -1

 معرفته الهمية العلم. -2

 معرفته لالخالق وانها تبني االمم. -3

 ن عقدية ومالية وعبادية وقضائية.معرفة النظم االسالمية م -4

 معرفة الشبهات المثارة حول االسالم والرد عليها. -5



 

 جغرافية األردن السياحية

 

 جغرافية األردن السياحية :المادةاسم  704105 ورقمه: المادةرمز 

 اللغة العربية:المادةلغة تدريس  -:للمادةالمتطلب السابق 

 3المعتمدة: الساعات السنة االولى:المادةمستوى 

 المادةوصف 

 

 بيعيةطال رافيةغالج صئوالخصا ظواهرال. السياحية رافياغالج دراسة ميةهأ .السياحية رافياغالج مفهوم

 ةظالمحاف يفيةك و رافيةغالج رظواهالعلى  تؤثر التي لالعوام .رافياغبالج السياحة قة. عالوالبشرية

 السياحية المواقع األردن. في السياحية رافيةغالج مقوماتال .السياحيةاألردن  رافيةغج إدارتها؛ و عليها

 .ألردنا في بيعيةطال

 المادةاهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادةيهدف هذا 

 العالقة بينهما .تزويد الطالب بعلم جغرافيا السياحية وبيان أهمية  -1

 إدراك أهمية المناطق السياحية  في الجذب السياحي . -2

 ميات الطبيعية وشروط إقامتها وأسباب الحماية .تعريف الطالب بالمح -3

استغالل المقومات الطبيعية واألثرية  في األردن وتسخيرها  لخدمة السياحة بما يتالءم مع  -4

 المعتقدات الدينية اإلسالمية والعادات والتقاليد األردنية.

 االستفادة من موقع الجغرافي لألردن في تنشيط السياحة  . -5

 

 مخرجات التعلم 

 

 إحاطة الطلبة بعلم السياحة ....توضيح المواضيع ذات العالقة بالسياحة . -1

 معرفة العالقة بين الجغرافيا والسياحة  وأهمية للقطاع . -2

 معرفة أهم المواقع السياحية في األردن . -3

 معرفة أنواع السياحة في األردن وأهمية البيئات الطبيعية في السياحة األردنية -4

 

 

 ةوالشفافي ةالنزاه

 النزاهة والشفافية :المادةاسم  704108 ورقمه: المادةرمز 

 اللغة العربية:المادةلغة تدريس  -:للمادةالمتطلب السابق 

 3الساعات المعتمدة: السنة االولى:المادةمستوى 



 

 المادةوصف 

مفهوم  ،مفهوم الشفافية  مفهوم النزاهة ،مفهوم الحكم الصالح :المفاهيم ذات العالقة بمكافحة الفساد

ودور الجهات  وأثاره وأسبابه وأنواعهماهية الفساد  .مفهوم المحاسبة ،والمساءلة المجتمعية المساءلة

. القانون  الشأنالقانوني لمكافحة الفساد ودور االتفاقيات الدولية بهذا  لإلطار إضافةالرقابية والوطنية 

 المجتمع. أعمدة مؤسسات والمساءلةأعمدة النزاهة الخاصة بمؤسسات الرقابة  ،ومكافحة الفساد 

 والقطاع الخاص . اإلعالم ومكافحة الفساد المدني

 المادةاهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادة ههدف هذت

مواكبة التطورات وبناء جيل واع ومثقف من الطلبة الذين هم قيادات المستتتتقبل واالستتتا   -1
ولذلك يجب ارشادهم وتوعيتهم وتثقيفهم  في عملية البناء واالنتاج التي يعول عليهم مستقبال

 .وتهيئتهم بهذه المواضيع المهمة
تهيئة البيئة الوطنية للمشتتتتتتتاركة في مكافحة الفستتتتتتتاد من خالل التوعية الوطنية للمجتمع  -2

 .والمؤسسات واألفراد. )الدستور(
 .بناء شخصية الطالب بصورة متوازنة بعيدة عن التعصب والوالءات الضيقة -3
شتتابة قادرة علا اتخاذ القرار ونشتتر مفاهيم النزاهة والشتتفافية ومكافحة الفستتاد بناء قيادات  -4

 .ومسائلة الفاسدين ومحاربة ظاهرة المحاباة والواسطة وتكري  مبادئ المساواة والعدل

 مخرجات التعلم 

أن يتعرف الطالب علا معاني المصطلحات التالية: الفساد ،النزاهه، المساءله، المساءله  -1

 .ه والشفافيه. الشراكة، االستقاللية، ثقافة الحوار والتسامحالمجتمعي

 .أن يستنتج الطالب العوامل الداعمة  لظاهرة الفساد والمعيقة لدعم قيم وممارسات النزاهة -2

أن يقارن الطالب بين مكونات النظام السياسي األردني للسلطات الثالثة : التنفيذية  -3

 .والتشريعية والقضائية

علا اتخاذ القرار ونشر مفاهيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد دوره يبين الطال  أن -4

 .ومسائلة الفاسدين ومحاربة ظاهرة المحاباة

 .أن يبين الطالب دوره في تعزيز األمن األردني ومواجهة التحديات المعاصرة  -5

 

 مهارات الحاسوب لآلداب والتربية

704153رمز المادة ورقمه: حاسوب لآلداب مهارات ال اسم المادة: 

 والتربية

-المتطلب السابق للمادة:  لغة تدريس المادة: العربية  



3الساعات المعتمدة:  مستوى المادة:  

 

 

 

 وصف المادة

تعتبر هذه المادة مقدمة عامة عن الحاسوب وأنظمته مكوناته، واقتراناته، وتطبيقاته. وهو يقدم تطبيقاً 

برنامج محرر النصوص وبرنامج الجداول اإللكترونية عملياً إلستخدام الحزم البرمجية، مثل 

وبرنامج العروض التقديمية من إنتاج شركة مايكروسفت للبرمجيات. باإلضافة إلى تقديم األساسية 

 .حول اإلنترنت وخدماته

 اهداف المادة

تعريف مكونات أجهزة الكمبيوتر وأهم المعدات المستخدمة في اإلدخال واإلخراج والمعالجة 

خزين.والت  

 .Windowsشرح كيفية تشغيل الكمبيوتر من خالل نظام التشغيل ، وتعريف نظام التشغيل 

Windowsتعلم الطالب مهارات استخدام نظام التشغيل  ومعالج النصوص   Microsoft Word 

Excel وجداول البيانات  و العروض التقديميه.    

 مخرجات التعلم 

مادة إلى نتائج التعلم التالية.يجب أن يؤدي االنتهاء بنجاح من هذا ال  

فهم االختالفات بين األجهزة والبرامج.    

 معرفة وفهم المكونات الرئيسية لهندسة الكمبيوتر وعملها.

 تقديراً ألهمية إتقان مهارات الحاسب اآللي في كافة مجاالت الحياة وتطوير تأهيل سوق العمل.

مثل نظام التشغيل تعرف على برنامج نظام واجهة المستخدم الرسومية  Windows 7. 

 مهارات استخدام معالج النصوص ، وجداول البيانات ، والعروض التقديمية.

 مهارات استخدام متصفحات الويب والبريد اإللكتروني

 



  

  

  

  
 (1مهارات اللغة العربية )

 

 : مهارات اللغة العربيةالمادةاسم  704118ورقمه:    المادةرمز 

1 

 :  اللغة العربيّةالمادةلغة تدريس  704099: للمادةابق المتطلب الس

 الساعات المعتمدة: ثالث ساعات :  متطلب استدراكيالمادةمستوى 

 

 

 

 المادةوصف 

تتضمن المادة تقديم المفاهيم والممارسات اللغوية من خالل قراءة ما يختاره المدرس  من نصوص 

الكتابية التي تمكن الطلبة من إضافة مهارات لغوية سليمة وتطبيقات تتعلق بالمعجم والقضايا الصرفية و

 ً  . إلى ما اكتسبه سابقا

 المادةأهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادةيهدف هذا 

 أن يقرأ الطالب النص الشعري والنثري في مختلف العصور قراءة صحيحة وسليمة.            -1

 فية.أن يتعرف الطالب علا بعض القضايا النحوية والصر  -2

   يستخلص الطالب الخصائص األسلوبية والفنيّة للنص.أن  -3

 أن يعرب الطالب التراكيب اللغوية والصرفيّة.                -4

 أن يكتسب الطالب القدرة علا التحليل والتلخيص واستخراج األفكار.  -5

 أن يحلل الطالب الجمل النحوية والصرفية إلا عناصرها. -6

 

 مخرجات التعلم 

      ص الشعرية المكتوبة قراءة صحيحة وسليمة.قراءة النصو -1

 يتذوق النصوص ويشارك في تحليلها وفهمها. -2

 القدرة علا إعراب الجمل والنصوص النحوية من خالل مفاتيح النحو أو الصرف. -3



 .االطالع علا فنون األدب العربي في مختلف العصور -4

 

 (2مهارات اللغة العربية )

  

 (2: مهارات اللغة العربية )المادة اسم  704112ورقمه: المادةرمز 

 :  اللغة العربيّةالمادةلغة تدريس  704118: للمادةالمتطلب السابق 

 الساعات المعتمدة: ثالث ساعات السنه االولى :  المادةمستوى 

 

 المادةوصف 

ساليب ( ويتوسع في تناول األ1يتضّمن التأكيد على ما تمت دراسته في مادة مهارات اللغة العربية )

اللغوية المتنوعة، ويركز على توظيف األساليب المتنوعة من إنشائيّة وخبرية، وبيان كل أسلوب من 

هذه األساليب؛ وذلك من خالل نصوص تطبيقية يتم اختيارها لتساعد الطلبة على توظيف هذه األساليب 

 في كتاباتهم واستخداماتهم اللغويّة.

 المادةأهداف 

 على قراءة النصوص قراءة صحيحة وسليمة. أن يكتسب الطالب القدرة .1

 أن يكتشف الطالب مواطن الجمال في لغتنا العربية. .2

 أن يستخرج الطالب معاني المفاهيم باالستعانة بالمعجم اللغوي.. .3

أن يتعرف الطالب على خصائص العربية وحسن توظيف مفرداتها وتراكيبها وطرائق  .4

 تنميتها.

 تفادة من استخدام أحرف الجر.أن يميز الطالب بين المعاني المس .5

 

 المخرجات التعليمية المتوقعة

 قراءة النصوص القرآنية  والشعرية قراءة سليمة. .1

 تذوق النصوص القرآنية والشعرية والنثريّة . .2

 الكتابة البالغية بيسر وسهولة .3

 

 فن الخطابة والحوار

  

 : الخطابة وفن الحوارالمادةاسم  704113ورقمه:    المادةرمز 

 :  اللغة العربيّةالمادةلغة تدريس  :.للمادةمتطلب السابق ال

 الساعات المعتمدة: ثالث ساعات :  السنه االولى المادةمستوى 

 

 المادةوصف 



تعرض هذه المادة لجملة من النصوص التي تتضمن حواريات ناجحة وخطبا معدودة من التراث العربي 

 .  بقصد تمثلها ومحاكاتها وبناء حواريات ناجحة

 

  المادةاهداف 

 القدرة على قراءة النص الشعري والنثري في مختلف العصور. -1

 أن يعّرف الطالب مفهومي الخطابة والحوار تعريفاً صحيحا خالياً من األخطاء. -2

 قراءة النّصوص المكتوبة قراءة سليمة . وإبراز ما فيه من صور فنيّة .  -3

 خطبهم. أن يقلد الطالب الخطباء السابقين والالحقين في -4

 .الفنون الخطابية في مختلف العصور ويتعرف على سبب ازدهارهايّطلع على  -5

 .أن يكتب الطالب خطبة الجمعة ويقرأها أمام زمالئه -6

 أن يتقن الطالب فن الحوار في مختلف المواقف. -7

 

 مخرجات التعلم

 .الخطب قراءة سليمه مع مراعاة فن الحوار وااللقاء قراءة -1

 ي تحليلها وفهمها.يتذوق النصوص ويشارك ف -2

 كتابة الخطب بجميع أنواعها. -3

 .صقل شخصية الطالب كمشروع خطيب -4

 

 

 (1مهارات اللغة اإلنجليزية )

 

 (1مهارات اللغة اإلنجليزية ) :المادةاسم  704117 ورقمه: المادةرمز 

 اللغة االنجليزية :المادةلغة تدريس  714099:للمادةالمتطلب السابق 

 2الساعات المعتمدة: االولىالسنة :المادةمستوى 

 

 المادةوصف 

تهدف هذه المادة إلى إثراء مهارات الطلبة في القراءة والتحدث واالستماع والكتابة، وتهدف كذلك إلى 

مساعدة الطلبة على تعلم األنماط األساسية النحوية في اللغة اإلنجليزية وتحسين مفرداتهم أيضا وتعلم 

عملية المقاطع، واالستخدام السليم لحروف الجر في اللغة اإلنجليزية، كيفية تشكيل الكلمات من خالل 

 أيضاً إلى تحسين مهارات الطلبة اللغوية للتحضير لدراستهم الجامعية وتهدف

 

 المادةاهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادةيهدف هذا 

 .األنماط األساسية النحوية في اللغة اإلنجليزيةان يتعلم  -1

 .لب ازمنه االفعال بدقةان يستخدم الطا -2

 . ان يشكل الكلمات من خالل عملية المقاطع -3

 



 مخرجات التعلم 

  الكتابةالمحادثة والقراءة واالستماع وتنميه قدره الطالب بالمهارات االربعه االساسية 

 ساعدة الطلبة على تعلم األنماط األساسية النحوية في اللغة اإلنجليزية وتحسين مفرداتهمم

 

 

 قدسال تاريخ

 

 تاريخ القدس :المادةاسم  704141 ورقمه: المادةرمز 

 اللغة العربية:المادةلغة تدريس  -:للمادةالمتطلب السابق 

 3الساعات المعتمدة: السنة االولى:المادةمستوى 

 

 المادةوصف 

 

قدم صتتتتتتتورة متكاملة عن تاري  مدينة القد  منذ أقدم تتحقق هذا المادة مجموعة من األهداف،إذ 
بالدرجة  المادةهدف تلعصتتتتتتور حتا الوقت الراهن في إطار دراستتتتتتة تاري  المنطقة والعالم، حيث ا

دراستتتتة تاري  القد  خالل تضتتتتمن تاألستتتتا  إلا تعميق فكرة عروبة المدينة وأصتتتتالة هويتها. كما 
نجازات الحضتتارية للشتتعوب واألمم المادة الضتتوء علا أبرز اإللقي ت، والعصتتور التاريخية المختلفة

التي حكمت المدينة، والتركيز علا المنجزات الحضتتتتتتارية العربية واإلستتتتتتالمية، حيث تعد الستتتتتتمة 
 الحضارية العربية واإلسالمية األكثر حضورا في المدينة.

 

 المادةاهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادةيهدف هذا 

 

التجاهات والمهارات أن يستوعب الطالب المفاهيم والمصطلحات والتعميمات ويكتسب القيم وا -1

. المادةالواردة في هذا   

التعريف بأهمية مدينة القد  التاريخية والروحية والحضارية . - 2 

أن يتتبع الطالب المراحل التاريخية لتطور مدينة القد  حتا الوقت الحاضر . - 3 

أن يدرك الطالب خطورة تهويد مدينة القد  . - 4 

 ة واإلسالمية لدى الطلبة .تنمية االتجاهات الوطنية والقومي -5

 

 

 مخرجات التعلم 



أن يتعرف الطالب علا تاري  مدينة القد  المدون في الكتب والمعبر عن أهمية هذه المدينة  -1

 وأحداثها التاريخية 

 .أن يستنتج الطالب الخصوصية األردنية تجاه هذه المدينة المقدسة -2

النظرة الواقعية بأحقيتها الدينية أن يقارن الطالب النظرة الزائفة للحركة الصهيونية و -3

 .االسالمية

أن يتعرف الطالب علا التحديات التي واجهت العرب والمسلمين علا أرض هذه المدينة  -4

 .المقدسة

أن يبين الطالب دور االردن ممثالً بالهاشميين في الحفاظ علا هذه المدينة المقدسة وإعماراها  -5

 المتجدد.

 .أن يوضح الطالب مرتكزات األحقية التاريخية لهذه المدينة عند أهلها من العرب المسلمين -6

 (1مهارات الحاسوب )

  

 1:مهارات حاسوب المادةاسم  704151ورقمه: المادةرمز 

 : العربية المادةلغة تدريس  724099-:للمادةالمتطلب السابق 

 3: الساعات المعتمدة السنة االولى :المادةمستوى 

 

 المادةوصف 

تعريف مكونات الشبكات ونوعها وخصائص أمان الكمبيوتر وفيروسات الكمبيوتر  المادة اهذ يتضمن

 MS-Wordو  Windowsوالمنخفضة واكتساب المعرفة الستخدام المهارات والتقنيات المتقدمة في )

 .أيًضا مقدمة عن اإلنترنت وتطبيقاتها المادة اغطي هذي( ، MS-Excelو 

 

 المادةهداف ا

تعريف مكونات أجهزة الحاسب وأهم المعدات المستخدمة لإلدخال واإلخراج والمعالجة  -1

 والتخزين.

 .Windowsشرح كيفية تشغيل الكمبيوتر من خالل نظام التشغيل ، وتعريف نظام التشغيل  -2

 Microsoftومعالج النصوص  Windowsعلم الطالب مهارات استخدام نظام التشغيل  -3

Word ول البيانات وجداMicrosoft Excel. 

 مخرجات التعلم 

 إلى نتائج التعلم التالية المادة ايجب أن يؤدي االنتهاء بنجاح من هذ

 فهم تعريف الشبكة واألمان والفيروسات وحق استخدام الحوسبة. -1

 فهم كيفية العمل مع النوافذ ولديك القدرة علا حل المشكلة. -2



 .MS-Wordمتقدمة لبرنامج تعرف علا كيفية استخدام الميزات ال -3

 MS-Excelتعرف علا كيفية استخدام الميزات المتقدمة لبرنامج  -4

 القدرة علا استخدامه والتعامل معه.وفهم متصفح الويب  -5

  الخطه الدراسيه 

 (2مهارات الحاسوب )

 

 2:مهارات حاسوب المادةاسم  704152ورقمه: المادةرمز 

 : العربية المادةيس لغة تدر 704151:للمادةالمتطلب السابق 

 3الساعات المعتمدة:  السنة االولى  :المادةمستوى 

 

 المادةوصف 

 MS-PowerPointيكتسب الطالب المعرفة الستخدام المهارات والتقنيات المتقدمة في ) المادةفي هذا 

ب أيًضا إلى تعزيز مهارات الطال المادة ويهدف( ، وفهم تعريف قاعدة البيانات ، MS-Accessو 

وجوجل كروم وكيفية العمل مع  Internet Explorerالعملية في استخدام متصفحات اإلنترنت مثل 

 .محرك البحث

 

 اهداف المادة

 يهدف هذا المادة إلى تمكين الطالب من :

-MSو  MS-PowerPointتعريف الطالب بأهمية استخدام المهارات المتقدمة لبرنامج  -1
Access. 

 االنترنت وجوجل كروم وكيفية العمل مع محركات البحث .شرح كيفية استخدام متصفح  -2

 شرح اهمية استخدام البريد االلكتروني وتطبيقه. -3

 

 مخرجات التعلم 

 إلا نتائج التعلم التالية. المادةيجب أن يؤدي االنتهاء بنجاح من هذه 

 .MS-PowerPointتعرف علا كيفية استخدام الميزات المتقدمة لبرنامج  -1

 .MS-Accessاستخدام الميزات المتقدمة لـ  تعرف علا كيفية -2

البريد  واستخدم متصفحات الويب للتنقل عبر اإلنترنت وفتح محركات البحث ومواقع الويب  -3

 اإللكتروني.

 .كيفية استخدام الميزات المتقدمة للبريد اإللكتروني -4

 

 

 االجنبية غير اللغة االنجليزيةاللغة 



 

 اللغة غير االجنبية اللغة :ةالماداسم  704153 ورقمه: المادةرمز 

 االنجليزية

 االجنبية التي تطرحاللغة :المادةلغة تدريس  -:للمادةالمتطلب السابق 

 3الساعات المعتمدة: السنة االولى:المادةمستوى 

 

 المادةوصف 

. 

لقراءة اوتطوير مهارات الكتابة و جنبيةتهدف هذه المادة إلى مساعدة الطلبة في عمل محادثات باللغة اال

من خاللها عن أنفسهم ومشاعرهم واهتماماتهم،  ايعبرو ضمن حدود الموضوع المقدمواالستماع 

تشتمل المادة على مجموعة من النصوص والمفردات والمصطلحات المساعدة في ذلك. ويتمكن و

ة ، وتغطي هذه المادجنبية الطالب من خالل هذه المادة من قراءة نصوص بسيطة خارجية باللغة اال

غطي مواضيع هامة مثل األفعال المنتظمة وأيام ت، كما واألفعال والصفات الالزمة  العديد من األسماء

 األسبوع والشهور والسنوات.

 

 المادةاهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادةيهدف هذا 

 ة.قراءه صحيحة االجنبي ةان يقرا الطالب النصوص خارجيه باللغ -1

 .ستخدامها بصورة صحيحةان يتعرف ازمنة االفعال وا -2

 .ان يكون قادر عن التعبير عن نفسه واهتماماته  -3

 

 مخرجات التعلم 

 ة.واالستماع والمحادث ةوالكتاب ةتطوير مهارات القراء -1

 ة.االجنبي ةعلا اكتساب مفردات جديده باللغ ةالقدر -2

 

 

 التغذية وصحة المجتمع

 لمجتمعالتغذية وصحة ا :المادةاسم  704171 ورقمه: المادةرمز 

 اللغة العربية:المادةلغة تدريس  -:للمادةالمتطلب السابق 

 3الساعات المعتمدة: السنة االولى:المادةمستوى 

 

 

 



 المادةوصف 

تتناول هذه المادة المعلومات األساسية بالتغذية والتغذية العالجية، ومواصفات ووظائف العناصر 
ة لإلنسان في مراحل العمر المختلفة في حالة الصحة الغذائية الكبرى والصغرى واالحتياجات الغذائي

ها في الحاالت المرضية بحيث تساعد المريض علا التكيف مع لوكذلك التغيرات الغذائية الواجب عم
تعرض إلا مناقشة التأثيرات الثقافية واالقتصادية تس ه المادةمرضه وتناول ما يوصف له. كما أن هذ

 علا العادات الغذائية.

 

 المادةاهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادةيهدف هذا 

 .الصحةالتعرف علا المفاهيم األساسية في  -1

 التي يبني من خاللها االنسان صحة جيدة. األس التعرف علا   -2

 .التخلص من اسباب المرض واسلوب الحياة الخاطئالتعرف علا استراتيجيات   -3

 .للجسم اهم العناصر الغذائية واهمية كل منها التعرف علا   -4

 .الطرق الصحيحة في تغذية االنسانالتعرف علا   -5

 .تأثير التدخين والرياضة والصحة العقلية علا الصحة بشكل عام أن يتعلم الطالب -6

 مخرجات التعلم 

 معرفة الطالب المعلومات االساسية بالتغذيه والتغذيه العالجيه  -1

 للجسم منها كل واهمية الغذائية العناصر معرفة اهم -2

 .الغذائية العادات علا واالقتصادية الثقافية هم التأثيراتمعرفة ا -3

 الرياضة والصحة

 

 الرياضة والصحة :المادةاسم  704172 ورقمه: المادةرمز 

 اللغة العربية:المادةلغة تدريس  -:للمادةالمتطلب السابق 

 3الساعات المعتمدة: السنة االولى:المادةمستوى 

 

 المادةوصف 

والصحية: التربية الرياضية، والتربية الصحية. أهداف التربية الرياضية:  المفاهيم الرياضية

واإلنفعالية، والمهارية، واإلجتماعية. األس  التاريخية للتربية الرياضية: العصور القديمة، 

والمتوسطة، والحديثة، والحركة األولومبية، الرياضة األردنية. العالقة بين التغذية والنشاط الرياضي. 

ابات الرياضية: إصابات العظام، والمفاصل، والعضالت، والجلدية. القوام المعتدل: تمارين اإلص

رياضية لعالج تشوهات القوام. أمراض نقص الحركة: السكري، والسمنة، والنحافة، وآالم أسفل 

 الظهر. شغب المالعب: أسبابه، ومظاهره، وحلول مقترحة.



 

 المادةاهداف 

 ن الطالب من :إلى تمكي المادةيهدف هذا 

 التعرف علا األس  التي يبني من خاللها اإلنسان صحة جيدة . -1

 التعرف علا استراتيجيات التخلص من أسباب المرض وأسلوب الحياة الخاطئ. -2

 التعرف علا أهم العناصر الغذائية  وأهمية كل منها للجسم . -3

 التعرف علا الطرق الصحية في تغذية اإلنسان . -4

 ر التدخين والرياضة والصحة العقلية علا صحة بشكل عام .أن يتعلم الطالب تأثي -5

 

 مخرجات التعلم 

 .معرفة اهمية التربية الرياضية  -1

 .معرفة العالقة بين التغذية والنشاط الرياضي  -2

 .معرفة اإلصابات الرياضية: إصابات العظام، والمفاصل، والعضالت، والجلدية -3

 

 
 
 
 
 

 (1) ةالفيزياء العام

  

 1: فيزياء عامة  المادةاسم  704182مه: ورق المادةرمز 

 اللغة االنجليزية:  المادةلغة تدريس  : ال يوجدللمادةالمتطلب السابق 

  3: الساعات المعتمدة فصل اول –سنة اولى    : المادةمستوى 

 

  

   المادةوصف 

نين نيوتن للحركة ، الفيزياء والقياسات ، المتجهات ، الحركة في بُعد واحد ، الحركة في بعدين ، قوا

 الطاقة وتحول الطاقة من شكل الى اخر، الحركة الدائرية ، الطاقة الكامنة ، الزخم ، الزخم الزاوي

 

   المادةاهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادةيهدف هذا 

  .توضيح المفاهيم األساسيه للحركة الالزمة لفهم العلوم الهندسية -1



 .لربط الفيزياء في الحياه العملية  توفير الخلفية األساسية للطالب -2

 .تزويد الطالب بفهم أعمق للقوانين األساسية ومفهوم الظواهر الطبيعية -3

 .تحسين مهارات حل المشكالت لدى الطالب -4

 .تقوية قدرة الطالب علا التفكير اإلبداعي والمنهجي -5

 

 مخرجات التعلم

 ية .معرفة الفيزياء وطرق اخذ القيا  واستخدام الوحدات العالم -1

 تحليل المتجهات وطرق التعامل معها رياضيا. -2

 .تحليل الحركة في بعد واحد ، والحركة في بعدين -3

 .تطبيق قوانين نيوتن للحركة  -4

 .التعرف على انواع الطاقة وانتقال الطاقه -5

 .الحركة الدائريةفي دراسة  ةان يوظف قوانين الحرك -6

 .ويان يتعرف على  الطاقة الكامنة ، الزخم و الزخم الزا -7

 

 

 

 

 

 

 (2) ةالفيزياء العام

 2: فيزياء عامة  المادةاسم  704183ورقمه:  المادةرمز 

 1: فيزياء عامةللمادةالمتطلب السابق 

704182 

 اللغة االنجليزية:  المادةلغة تدريس 

  3: الساعات المعتمدة فصل ثاني –سنة اولى    : المادةمستوى 

 

 المادةوصف 

ون غاوس ، الجهد الكهربائي ، السعة والعوازل الكهربائي ، التيار والمقاومة ، المجال الكهربائي ، قان

 دائرة التيار المستمر ، المجال المغناطيسي ، قانون فاراداي ، الحث ، دائرة التيار المتردد

 

 المادةاهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادةيهدف هذا 

سية الالزمة لعلوم الهندسة وتوفير الخلفية لتعريف بالمفهوم األساسي للكهرباء والمغناطيا -1

 األساسية لطالب الهندسة.

 .تزويد الطالب بفهم أعمق للقوانين األساسية ومفهوم الظواهر الطبيعية -2

 .لدى الطالب مسائلتحسين مهارات حل ال -3



 .تقوية قدرة الطالب على التفكير اإلبداعي والمنهجي -4

 

 مخرجات التعلم

 .العلوم التطبيقيةوفي الرياضيات والعلوم ، القدرة على تطبيق المعرفة  -1

 .القدرة على تصميم وإجراء التجارب  -2

 .تحليل وتفسير البياناتان يوظف المعادالت في  -3

 .القدرة على العمل ضمن فرق متعددة التخصصات -4

 .القدرة على تحديد وحل مشاكل العلوم التطبيقية -5

 .الحلول في سياق عالمي ومجتمعيتوظيف  -6

 .ا المعاصرةمعرفة بالقضاي -7

واألدوات الفنية الالزمة للممارسة  القدرة على استخدام التقنيات والمهارات العلمية الحديثة -8

 .المهنية

 

 العملي ةالفيزياء العام

 

 : فيزياء عامة عملي المادةاسم  470418ورقمه:  المادةرمز 

 : ال يوجدللمادةالمتطلب السابق 

 

 اللغة االنجليزية:  المادةلغة تدريس 

  1: الساعات المعتمدة فصل ثاني –سنة اولى    : المادةمستوى 

 

 

 المادةوصف 

تجربة القياس واالخطاء، حركة المقذوفات ، طاولة القوة ، قانون هوك مبداء حفظ الطاقه تجربة، 

 ، جسر ويتستون RCمجزء الجهد ، الجلفانومتر ، دائرة   ,كهربائياالحتكاك، قانون أوم ، قياس الجهد ال

 

 المادةاهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادةيهدف هذا 

 .تعليم الطالب كيفية تطبيق المفاهيم الفيزيائيه عمليا  -1

 .تعلم كيفية إجراء القياسات وحساب الخطأ ، والميل ، والرسم  -2

 تطبيق قوانين الفيزياء وتحليل البيانات. -3

 .تحسين مهارات حل المشكالت لدى الطالب -4

األساسي للحركة الالزمة لعلوم الهندسة وتوفير الخلفية األساسية لطالب  التعريف بالمفهوم -5

 الهندسة.

تزويد الطالب بفهم أعمق للقوانين األساسية ومفهوم الظواهر  -6

                                                                                                      .الطبيعية

                                                                                           

 مخرجات التعلم

 .القدرة على استخدام الفيزياء والقياس في حل المشكالت -1



 القدرة على جمع و تحليل البيانات. -2

 .تحليل الحركة في بعد واحد والحركة في بعدين وتطبيقها في الحياة -3

 .تن للحركات وتحديد كل أنواع القوىتطبيق قوانين نيو -4

 .القدرة على تحديد وحل مشاكل العلوم التطبيقية -5

 .القدرة على استخدام التقنيات والمهارات العلمية الحديثة -6

ان يقارن الطالب بين المتغيرات المحسوبة من التجربه و القيم الحقيقيه  ويحدد نسبة الخطا في  -7

 .قيمة 

 .لموجدوده في المختبران يستطيع استخدام االجهزة ا -8

 

 

 

القياس و االخطاء؛ حركة المقذوفات؛ قانون نيوتن الثاني؛ الحركة الدورانيه؛ مبدأ حفظ الطاقه؛ قانون 

 .جسر ويتستون للمقاومات; RC اوم؛ مقياس فرق الجهد؛ الغلفانوميتر؛ داره كهربائيه
 
 

 ةالكيمياء العام
 

 الكيمياء العامة   : المادةاسم    704186ورقمه:    المادةرمز 

 :   االنجليزيةالمادةلغة تدريس  :   __________      للمادةالمتطلب السابق 

 3الساعات المعتمدة:       :     سنة أولىالمادةمستوى 

 المادةوصف 

القياس العلمي، الحسابات الوزنية، التركيب الذري، البناء اإللكتروني للذرات واأليونات، الجدول 

الجزيئات، الروابط الكيميائية، التفاعالت في المحاليل المائية، مفهوم المول، التأكسد  الدوري،

 واالختزال، الحوامض والقواعد، الغازات، الكيمياء الكهربائية

 

 المادةاهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادةيهدف هذا 

 س المتكافئ.يقدم للطالب مقدمة أساسية للمفاهيم الكيميائية وتطوير مبادئ القيا -1

يبين للطالب  أن كل المادة تتكون من ذرات ، وأن التنوع الالمتناهي المالحظ حولنا ينبع من  -2

 الطرق التي ترتبط بها هذه الذرات مع بعضها البعض.

تزويد الطالب بمخزن أساسي من المعلومات الكيميائية وفهم لتطبيقها في دورات أكثر تقدًما  -3

 وطوال حياته المهنية.



الطالب ماهًرا في حل المشكالت ، من خالل تعلم تفسير البيانات ، لتوظيف طرق يصبح  -4

 تحليل صحيحة وفعالة.

 مخرجات التعلم 

أن يقوم الطالب بإجراء مشاكل تحليل الوحدة )بما في ذلك النظام المتري ، وتحويالت  -1

 والترميز العلمي.الوحدات ، والحجم ، والكثافة ، ودرجة الحرارة( باستخدام األرقام المعنوية 

أن يكون قادرا على معرفة واستخدام لغة الكيمياء بشكل صحيح )التسمية والمصطلحات  -2

 والتمثيالت الرمزية(.

 أن يفهم المبادئ األساسية للنظرية الذرية والنظائر والكتلة الذرية. -3

على أن يمتلك المعرفة بالمبادئ والخصائص المميزة للمركبات األيونية والجزيئية بناًء  -4

 الخصائص الفيزيائية واالختالفات الكهربية.

أن يكون قادرا على توقع سلوك الغازات أثناء حدوث تغيرات في الحجم والضغط ودرجة  -5

 الحرارة والكمية.

 

 

 

 

 

 

 العملي ةالكيمياء العام
 

 :    الكيمياء العامة العمليالمادةاسم    704187ورقمه:    المادةرمز 

 :   االنجليزيةالمادةلغة تدريس  أو متزامن       704186:   ةللمادالمتطلب السابق 

 1الساعات المعتمدة:       :     سنة أولىالمادةمستوى 

 

 المادةوصف 

الخصائص الفيزيائية، تحديد العنصر، الصيغة الجزئية والوزن الجزئي، حساب ماء التبلور، معايرة 

 .ية الكيميائية، دراسة قياس مضاد الحموضةالمحاليل، سرعة التفاعل الكيميائي، جهد الخل

 

 المادةاهداف 



 إلى تمكين الطالب من : المادةيهدف هذا 

تعليم الطالب كيفية تطبيق االختبار الكيميائي داخل المختبر ، وتعلم الخصائص الكيميائية و  -1

 الفيزيائية للمادة، و معرفة التركيب  الكيميائي لهم وسلوكهم وتفاعالتهم.

 

 التعلم مخرجات 

 .أن يجري الطالب العديد من التفاعالت الكيميائية داخل المختبر -1

 .أن يكون قادرا على التعامل مع األدوات المخبرية والتمييز بينها  -2

 .أن يتعلم االلتزام بقواعد السالمة العامة خالل إجراء التجارب -3

 أن يتعلم مهارات رياضية لحل التقارير المطلوبة. -4

 

 

 

 

 

 

 

 اإلنجليزية / استدراكي اللغةمهارات 

 

 –مهارات اللغة االنجليزية  :المادةاسم  714099ورقمه: المادةرمز 

 استدراكي 

 اللغة االنجليزية:المادةلغة تدريس  -:للمادةالمتطلب السابق 

 3الساعات المعتمدة: السنة االولى  :المادةمستوى 

 

 المادةوصف 

ت الطلبة باللغة اإلنجليزية من خالل تحسين مهاراتهم تهدف هذه المادة إلى استعراض وزيادة مفردا

ساعد الطلبة على تطوير مهارات االستيعاب واالستماع والقراءة والكتابة وكذلك تاللغوية، كما أنها 

مهارات قواعد اللغة ووظائفها. وينصب التركيز على المفردات وأزمنة األفعال في اللغة، ومساعدة 

( والنجاح في تعلمهم 1اللغوية المطلوبة لمادة مهارات اللغة اإلنجليزية )الطلبة على تحقيق الكفاءة 

  الجامعي

 

 المادةاهداف 



 إلى تمكين الطالب من : المادةيهدف هذا 

 .ان يتقن الطالب مهاره االستماع  -1

 .ان يحسن من مهاراته اللغويه بالتركيز على المفردات وازمنة االفعال  -2

 

 مخرجات التعلم 

 

 .ت القراءه والكتابه واالستماع والمحادثه باللغة االنجليزيةتطوير مهارا -1

 . ةعلى اكتساب مفردات جديد ةالقدر -2

 .على استخدام ازمنة االفعال في اللغة  ةالقدر -3

 

 

 مهارات حاسوب/ استدراكي

  

 :مهارات حاسوب استدراكيالمادةاسم  724099ورقمه: المادةرمز 

 : العربية مادةاللغة تدريس  -:للمادةالمتطلب السابق 

 3الساعات المعتمدة:  السنه االولى :المادةمستوى 

 

 المادةوصف 

تعتبر هذه المادة مقدمة عامة عن الحاسوب وأنظمته مكوناته، واقتراناته، وتطبيقاته. وهو يقدم تطبيقاً 

عملياً إلستخدام الحزم البرمجية، مثل برنامج محرر النصوص وبرنامج الجداول اإللكترونية 

برنامج العروض التقديمية من إنتاج شركة مايكروسفت للبرمجيات. باإلضافة إلى تقديم األساسية و

 .حول اإلنترنت وخدماته

 المادةاهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادةيهدف هذا 

تعريف مكونات أجهزة الكمبيوتر وأهم المعدات المستخدمة في اإلدخال واإلخراج والمعالجة  -1

 والتخزين.

 .Windowsكيفية تشغيل الكمبيوتر من خالل نظام التشغيل ، وتعريف نظام التشغيل شرح  -2

 Microsoftومعالج النصوص  Windowsتعلم الطالب مهارات استخدام نظام التشغيل  -3

Word  وجداول البيانات Excel  .و العروض التقديميه 

 مخرجات التعلم 



 تائج التعلم التالية.إلى ن المادةيجب أن يؤدي االنتهاء بنجاح من هذا 

 فهم االختالفات بين األجهزة والبرامج. -1

 معرفة وفهم المكونات الرئيسية لهندسة الكمبيوتر وعملها. -2

تقديراً ألهمية إتقان مهارات الحاسب اآللي في كافة مجاالت الحياة وتطوير تأهيل سوق  -3

 العمل.

 .Windows 7شغيل تعرف على برنامج نظام واجهة المستخدم الرسومية مثل نظام الت -4

 مهارات استخدام معالج النصوص ، وجداول البيانات ، والعروض التقديمية. -5

 .مهارات استخدام متصفحات الويب والبريد اإللكتروني -6

 حياتيةالمهارات ال

   

                                               حياتيةالمهارات ال :المادةاسم  704116ورقمه: المادةرمز 

 اللغة العربية:المادةلغة تدريس  -:للمادةمتطلب السابق ال

 1الساعات المعتمدة: السنة االولى:المادةمستوى 

 

 

 

 المادةوصف 

 

التعريف باألدوار التي يلعبها الفرد في حياته من حيث أنواعها وتداولها وتأثيرها  اده تناول هذا المت

ذ القرار وتنظيم الوقت وإدارة الذات والتواصل تناول مهارات التعلم المستمر واتخاتالمتبادل، و

الشخصي وبناء الثقة المتبادلة وامتالك مهارات التعبير اللفظي وغير اللفظي عن االنفعاالت واالستماع 

الفعال وحل المشكالت والعمل الجماعي والتعاوني والقدرة على حل المشكالت الشخصية و إدارة 

 عليم المعاصرة.التوتر والتعامل مع تكنولوجيا الت

 

 المادةاهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادة ذههدف هت

 .أن يتعرف الطلبة علا مفهوم مهارات الحياة وأهميتها بالنسبة لألفراد -1

 أن يتعرف الطلبة علا مفهوم تقبل الذات وزيادة الوعي بسمات الشخصية االيجابية.. -2

 .قات االجتماعيةتنمية القدرة علا التفاعل مع اآلخرين وبناء العال -3
 هدوار التي يلعبها الفرد في حياتاألان يتعرف ا -4



 

  مخرجات التعلم

مهارات التعلم المستمر واتخاذ القرار وتنظيم الوقت وإدارة الذات والتواصل  ادراك اهمية -1

 .الشخصي

 إمكانية تبني األفكار وتطويرها فيما يتعلق بمهارات الحياة. -2
 .مهارات المالئمة لمواقف الحياة المختلفةاكتساب القدرة علا فهم وتطبيق ال -3

 

 الريادة واالبتكار

 

 الريادة واالبتكار :المادةاسم  704107ورقمه: المادةرمز 

 اللغة العربية:المادةلغة تدريس  -:للمادةالمتطلب السابق 

 1الساعات المعتمدة: السنة االولى:المادةمستوى 

 

 المادةوصف 

الطلبة على مفهوم الريادة واالبتكار في المشاريع الصغيرة ومتوسطة الماده  الى تعريف  هتهدف هذ

الحجم. كما تهدف الى اكساب الطلبة المعرفة في مراحل عملية الريادة بدءا بخلق القيمة الى النهاية. 

كما تغطي  موضوعات مثل بدء وتشغيل المشاريع الجديدة والنظريات والمفاهيم االدارية في سياق 

ات خطة االعمال ودراسة الجدوى، وعمليات البحث والتعرف على فرص جديدة، ريادي، ومكون

وتقييم االتجاهات الريادية وتحديد التحديات والمخاطر المحتملة التي قد  واالبداع واالبتكار الريادي

 ، ودور االنترنت في تنفيذ االفكار االبداعية والريادية.يواجهها رواد األعمال.

 المادةاهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادةذا هدف هت

 نبذه تاريخية عن تطور اإلبداع ونشأة ريادة األعمال.ان يتعرف الطالب 

 .تعرف الطلبة بمفهوم اإلبداع واالبتكاران ي -1

 عناصر اإلبداع وأنواعه، والخصائص الشخصية للشخص المبتكر. ان يميز بين  -2

 مميزات ريادة األعمال وأهدافها. ان يدرك  -3

أهمية اإلبداع واالبتكار في التخطيط والمتابعة في الريادة في العمل، مع إعطاء   ان يتعرف -4
 أمثلة على اإلبداع واالبتكار.



عالقة الريادة واإلبداع بعلم النفس: عالقة التفكير باإلبداع والتركيز على التفكير  ان يميز  -5
ين ريادة األعمال واإلبداع اإلبداعي، وتوضيح الفرق بين اإلبداع والتفوق والموهبة، العالقة ب

 واالبتكار.
 

 مخرجات التعلم 

 .بمفهوم اإلبداع واالبتكارادراك الطالب  -1
 التميز بين  عناصر اإلبداع وأنواعه، والخصائص الشخصية للشخص المبتكر. -2

 .يتعرف  أهمية اإلبداع واالبتكار في التخطيط والمتابعة في الريادة في العملادراك   -3
 .ة األعمال وأهدافهاادراك مميزات رياد -4

 

 التنمية وتنظيم االسرة في االسالم

704115ورقمه: المادةرمز  التنمية وتنظيم االسرة في :المادةاسم  

 االسالم 

 اللغة العربية:المادةلغة تدريس  -:للمادةالمتطلب السابق 

 3الساعات المعتمدة: السنة االولى:المادةمستوى 

 

المادةوصف   

تتناول هذا المادة تعريف األسرة وأهميتها وخصائصها ومجاالت تربية األوالد ومشاكلهم وطريقة 

حلها ومكانة المرأة في اإلسالم وعملها وزينتها ، وأحكام الزواج وأهميته واآلثار المترتبة عليه من 

مهر وتفقه وحقوق زوجية وتحديد النسل وتنظيمه والعنوسة وأسبابها، ثم الطالق وأنواعه وأحكامه 

 وآثاره والمواريث والوصايا أسبابه  وشروطه و موانعه

المادةاهداف   

 إلى تمكين الطالب من : المادةيهدف هذا 

 .أن يعرف الطالب أهمية ومقاصد األسرة في اإلسالم  .1

 .أن يعرف الطالب خصائص األسرة في اإلسالم .2

 .أن يعرف الطالب مشاكل األوالد وحقوقهم .3

 .مرأة ومكانتهاأن يعرف الطالب نظرة اإلسالم إلا ال .4



 .أن يعرف الطالب األحكام المترتبة علا الزواج والطالق .5

 .ان يعرف الطالب منهج اإلسالم في الوصايا والمواريث .6

 مخرجات التعلم 

 معرفته ألهمية األسرة في اإلسالم. .1

 معرفة خصائص نظام األسرة في اإلسالم. .2

 معرفته للمشاكل التي يتعرض لها األوالد وكيفية عالجها. .3

 .رفة أحكام الزواج والطالق واآلثار المترتبة علا كل منهمامع .4

 .معرفة نظام اإلسالم في المواريث والوصايا .5

  

 التنمية والبيئة

 اسم المادة: التنمية والبيئة                   رمز المادة ورقمه: 704114

 اللغة العربية:المادةلغة تدريس  -:للمادةالمتطلب السابق 

 1الساعات المعتمدة: السنة االولى:المادةمستوى 

المادةوصف   

المادة التعريف بدور البيئة في التنمية والعالقة الوثيقة بين التغيرات البيئية   تتناول 

والمناخية وتأثيرها على الخطط التنموية ومعوقات تطبيقها وسبل تخطى هذه المشكالت وتربط بين 

االتجاهات والمواقف االجتماعية والثقافية ودورها في المحافظة على البيئة وتتطرق في البحث عن   

المشكالت البيئية في العالم وانعكاساتها على المجتمعات االنسانيه،كما  وتتناول البرامج البيئية 

 التنموية بعالقتها بمفهوم التنمية المستدامه.

 

المادةاهداف   

 .ان يتعرف الطالب عل دور البيئة في التنمية   .1

 .ة التغيرات البيئية على الخطط التنموية ان يدرك اهمي .2

 .االجتماعية والثقافية ودورها في المحافظة على البيئةاالتجاهات والمواقف ان يربط بين  .3

 

 مخرجات التعلم 



 ة.المشكالت البيئية في العالم وانعكاساتها على المجتمعات االنسانيالتعرف على  .1

 . ةتها بالتنمية المستدامادراك اهمية البرامج البيئيه التمنوية وعالق .2

 .ادراك دور البيئه وتاثيرها على الخطط التنموية  .3

 الرقمية ةالثقاف

 الثقافة الرقمية :المادةاسم  704110ورقمه: المادةرمز 

 اللغة العربية:المادةلغة تدريس  -:للمادةالمتطلب السابق 

 3الساعات المعتمدة: السنة االولى:المادةمستوى 

 

 المادةوصف 

تهدف المادة بالتعريف عن مفهوم  الثقافه الرقميه والبيئه األساسية ألنظمة الكمبيوتر الرقمية، 

الحكومه االلكترونيه ، الخدمات االلكترونيه، التجاره  والجرائم االلكترونيه  . تتناول بعمق ماهيه 

الثقافه الرقميه والوسائط المتعدده  ودورها في تفاصيل حياتنا اليوميه مثل :  تشكيل الرأي العام، 

العاب األطفال، ونواحي التعليم واالمن والترفية والصحة والمشاهدة والتلقي والتعليم والتعلم واالعالم 

. كما  وتستند إلى توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الرقمية وأدواتها في اداره المعلومات 

. ةوعالقتها يالعلوم التربوي  

 

 

 المادةاهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادةهذا يهدف 

ان يتعرف الطالب على مفهوم الثقافه الرقمية والوسائط المتعددة ودورها في تفاصيل حياتنا  .1

. 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الرقمية وأدواتها في اداره المعلومات ان يوظف الطالب  .2

 ة.وعالقتها يالعلوم التربوي

 ة.االلكتروني ان يدرك الطالب خطورة الجرائم .3

 مخرجات التعلم 

 ة.ماهيه الثقافه الرقميه والوسائط المتعددالتعرف على  .1



 . ةادراك خطوره الجرائم االلكتروني .2

 . ادراك اهمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الرقميه والخدمات والتجارة االلكترونية .3

 

ةاالجتماعي ةالقيادة والمسؤولي  

704109ورقمه: المادةرمز  القيادة والمسؤولية االجتماعية :المادةم اس      

 اللغة العربية:المادةلغة تدريس  -:للمادةالمتطلب السابق 

 1الساعات المعتمدة: السنة االولى:المادةمستوى 

 

المادةوصف   

تهدف الماده الى التعريف بمفهوم المسؤوليه االجتماعيه  ، ابعادها، معوقاتها  . القياده وابعاد السلوك 

القيادي في االدارة واالشراف. باالضافه الى التعرف على المهارات الخاصة بالقيادة: إمكانية 

 التفويض، اإلرشاد، والتوجيه اإلداري، والعمل الجماعي،

  المادةاهداف 

 إلى تمكين الطالب من : المادة ههدف هذت

 .ان يدرك الطالب اهمية المسؤولية االجتماعية .1

 .السلوك القيادي في االدارة واالشراف  ان يتعرف الطالب على ابعاد .2

: إمكانية التفويض، اإلرشاد، في حياته اليومية  المهارات الخاصة بالقيادةان يستخدم  الطالب  .3

 .والتوجيه اإلداري، والعمل الجماعي

 مخرجات التعلم 

 .ادراك اهمية المسؤولية االجتماعية  .1

 .شراف التعرف على ابعاد السلوك القيادي في االدارة واال .2

: إمكانية التفويض، اإلرشاد، والتوجيه في حياته اليومية  المهارات الخاصة بالقيادةادراك  .3

 .اإلداري، والعمل الجماعي

 

        حقوق اإلنسان



202132ورقمه: المادةرمز  حقوق االنسان :المادةاسم       

-:للمادةالمتطلب السابق  :اللغة العربيةالمادةلغة تدريس    

:السنة االولىمادةالمستوى  3الساعات المعتمدة:   

 

المادةوصف   

 اإلنستتتتتتتان بحقتتتتتتتوق التعريتتتتتتتف اإلنستتتتتتتان، حقتتتتتتتوق مفهتتتتتتتوم تطتتتتتتتور عتتتتتتتن تاريخيتتتتتتتة لمحتتتتتتتة

اإلنستتتتتتتان.  لحقتتتتتتتوق اإلقليميتتتتتتتة اإلنستتتتتتتان، الحمايتتتتتتتة لحقتتتتتتتوق الدوليتتتتتتتة الحمايتتتتتتتة وأهميتهتتتتتتتا،

 المعتتتتتتتتتاق، الالجتتتتتتتتئ، المتتتتتتتترأة، الطفتتتتتتتتل،: معينتتتتتتتتة فئتتتتتتتتات لحمايتتتتتتتتة الدوليتتتتتتتتة االتفاقيتتتتتتتتات

 حقتتتتتتتوق اإلنستتتتتتتان، حمايتتتتتتتة حقتتتتتتتوق حمايتتتتتتتة فتتتتتتتي ودورهتتتتتتتا الحكوميتتتتتتتة غيتتتتتتتر المنظمتتتتتتتات

 .األردني التشريع في وضماناتها اإلنسان

 

 المادة : أهداف

 

 : ياآلت تحقيق إلا المقرر هذا ٌهدفي
 الصحيح . النحو علا وممارستها االساسية وحرياته اإلنسان بحقوق الطالب معرفة 1- 
 الحريات االساسية في حال انتهاكها .و اإلنسان حقوق ةٌ ي حما 2- 
 بيان اثر االتفاقيات الدولية بالحقوق الخاصة بحقوق االنسان علا التشريع االردني .  3-
 
 

 

 

 المتوقعة : التعليمية المخرجات

 

االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق االنسان وكذلك الهيئات الدولية واالقليمية  معرفة الطالب من يتوقع
قة بحقوق االنسان ومعرفة حقوق االنسان والحريات االساسية وضماناتها في االتفاقيات ذات العال

 الدولية وفي التشريع االردني وعلا وجه الخصوص في الدستور 
 

القانون في حياتنا      

201101ورقمه: المادةرمز  القانون في حياتنا :المادةاسم       

-:للمادةالمتطلب السابق  :اللغة العربيةةالمادلغة تدريس    

:السنة االولىالمادةمستوى  3الساعات المعتمدة:   



 

المادةوصف   

دراستتتتتتتة نشتتتتتتتأة وتطتتتتتتتور القاعتتتتتتتدة القانونيتتتتتتتة ودورهتتتتتتتا فتتتتتتتي تنظتتتتتتتيم الستتتتتتتلوك االجتمتتتتتتتاعي 

لالفتتتتتتراد والجماعتتتتتتات، مفهتتتتتتوم القاعتتتتتتدة القانونيتتتتتتة وتمييزهتتتتتتا عتتتتتتن غيرهتتتتتتا متتتتتتن قواعتتتتتتد 

اثباتهتتتتتتا وحمايتهتتتتتتا ،مفهتتتتتتوم العقتتتتتتد الستتتتتتلوك االجتمتتتتتتاعي، مفهتتتتتتوم الحتتتتتتق وانتتتتتتواع الحقتتتتتتوق 

واركانتتتتته، نظتتتتتره علتتتتتا بعتتتتتض العقتتتتتود الستتتتتائدة، نظتتتتترة علتتتتتا بعتتتتتض القتتتتتوانين االردنيتتتتتة 

 .التي تالم  الحياة العملية، اختصاصات بعض المحاكم االردنية

 

 المادة : أهداف

 

 تعريف الطالب بمفهوم القاعدة القانونية وتمييزها عن غيرها من قواعد السلوك. -1
 عطاء فكرة تامة عن مفهوم الحق وأركانه وآلية حمايته.فرقة بين الحق والقانون وإالت -2
تعريف الطالب بالنظام القانوني األردني من خالل التطرق لبعض القوانين التي لها مسا  بحياة  -3

 األشخاص.
ود التعريف بمفهوم العقد والتزامات أطرافه وواجباتهم، وإعطاء فكرة واضحة عن بعض العق -4

 الهامة. 
إدراك الطالب لمفهوم القانون في حياتنا من خالل المعرفة بالقواعد القانونية الناظمة لمختلف  -5

 .مناحي الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية ومدى أهميتها في تنظيم حياة األفراد والجماعات
 

 المتوقعة : التعليمية المخرجات

 

قانون في حياتنا ويعرف حقوقه وكيف يمارسها، ومعرفة الجهات أن يدرك الطالب أهمية ال يتوقع

 المختصة بحماية هذه الحقوق، ويعرف كذلك واجباته وكيف يلتزم بها. 

 


