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 التعلمية االهداف والمخرجات الرقم

 ئزهالسياسي االردني وركا تعزيز معرفة الطلبة بمراحل تطور تاريخ االردن الحديث ، وسمات النظام 1ه 
 اعتزاز الطلبة بدور الهاشميين في تحقيق انجازات تاريخية وسياسية لالردن . 1.1م.ت 
 احترام النهج الديمقراطي في الحكم، واكتساب المهارات االساسية لممارسته. 1.1م ت 
 حاضر العربي.التاريخية وانعكاساتها على التنمية مهارة تحليل االحداث السياسية  1.1م ت 

 تنمية حس االنتماء الهدي القرآن والسنة واظهار العالقات بينه وبين هللا ونفسه والمجتمع. 1ه 
 نفسها والمجتمع.و  وربها مظاهر العالقة الشخصية االسالمية وبين تثمين 1.1م ت 
 حفظ بعض االيات واالحاديث 1.1م ت 

 ة يتعرف مفاهيم التلوث وتوازن النظم البيئي 1ه 
 االلتزام بالقوانين والتشريعات البيئية 1.1م ت 
 الوعي بأنواع التلوث المختلفة وكيفية مجابهتها 1.1م ت 

 واهميتها. (كاالسرة والمدرسة ووسائل االعالم)ابراز وسائط العملية التربوية  4ه 
 الندية(يحدد دور المؤسسات االجتماعية المختلفة )االسرة ، المدرس، المسجد، ا 1.4م ت 
 يحدد عمليات التعلم والتعليم وأركانها. 1.4م ت 

 تنمية مهارات بيئة العمل الفاعلة ، وتطوير انماط التخطيط االستراتيجي لدى الطلبة ) تقدير الذات، وادارة الوقت( 5ه 
 اكتساب مهارة التخطيط للمستقبل 1.4م ت 
 اتخاذ القرارت المناسبة وحل المشكالت 1.4م ت 

 من استخدام المعاجم العربية االساسية. والتكمينتنمية مهارتي االستماع والتحدث،  4ه 
 المحاورات بين الطلبة. 1.4م ت 
 اكتساب مهارات استخراج معاني المفردات اللغوبة من المعاجم. 1.4م ت 

 تحسين مستوى الطالب في مهارات االتصال اللغوي والكتابة السليمة  4ه 
 المسائل النحوية والصرفيةتصنيف  1.4م ت 
 المكتوبةواعد النحوية والصرفية في النصوص تطبيق الق 1.4م ت 

 تعزيز طاقات الطالب االخالقية من أقوال وأفعال وتوجيهها في مسارها الصحيح 4ه 
 االخالق في االقوال واالفعال بيانالقدرة على  1.4م ت 

 الظواهر التي تحيط به في فهم دقيقةو علمية ومعرفية صحيحة الوصول الى نتائج  4ه 
 ايجاد معارف عصرية جديدة والعمل على تطويرها 1.4م ت 
 إدراك الظواهر وتفسيرها. 1.4م ت 

 لمعرفة مدى انسجامها واتساقها  والتصوراتاالفكار على  القدرة على تكوين عقلية قادرة على اصدار االحكام 4ه 
 أيالتمييز بين الحقيقة والر  1.4م ت 

 ه = هدف، م. ت = مخرج تعلمي : مالحظة
 لكل هدف ية خرجات تعلمم 7-1يحدد 
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 القسم

 
 رقم وتاريخ االعتماد العلوم االنسانية

 

 
 7700-70/07/7702قرار مجلس عمداء رقم 

 07/70/7700تاريخ 

 

 )التوقيع والخاتم الرسمي(    

 

 

 اسم المادة رقم المادة المجال
 ساعة
 معتمدة

 نوع المادة 

العلوم 
 العسكرية

 متطلب جامعة إجباري 3 العلوم العسكرية  4014040

  0 مجموع الساعات المعتمدة لهذا المجال

 اللغة العربية

 متطلب جامعة عام 4 اللغة العربية االستدراكية 4014440

(0اللغة العربية ) 4014000  متطلب جامعة إجباري 3 

ي تذوق النص العرب 4014003  متطلب كلية األداب 3 

 متطلب كلية اآلداب 3 مبادئ النحو والصرف  4014100

 متطلب كلية ااآلداب 3 علوم القرأن والحديث  4014100

 متطلب جامعة اختياري 3 الثقافة االسالمية 4014001

  07 مجموع الساعات المعتمدة لهذا المجال 

اللغة 
 اإلنجليزية

زية اإلستدراكيةاللغة اإلنجلي 4014441  متطلب جامعة عام 4 

(0اللغة اإلنجليزية ) 4014010  متطلب جامعة إجباري 3 

(1اللغة اإلنجليزية ) 4014111  متطلب كلية اآلداب 3 

  2 مجموع الساعات المعتمدة لهذا المجال

يةالعلوم التربو  

 متطلب جامعة اختياري 3 مبادئ في التربية 4014030

ة والصحةضالريا 4014030  متطلب جامعة اختياري 3 

 متطلب كلية اآلداب 3 التربية البيئية  4014033

 متطلب كلية  اآلداب 3 مناهج وأساليب تدريس 4014131

  07 مجموع الساعات المعتمدة لهذا المجال

 التاريخ

 متطلب جامعة اختياري 3 الحضارة اإلنسانية 4014001

ثتاريخ األردن الحدي 4014000  متطلب كلية اآلداب 3 

 متطلب جامعة اختياري 3 تاريخ القدس  0420103

  9 مجموع الساعات المعتمدة لهذا المجال

 علم االجتماع

 متطلب جامعة إجباري 3 التربية الوطنية 4014000

 متطلب جامعة اختياري 3 مدخل الى علم االجتماع 4014001

  2 مجموع الساعات المعتمدة لهذا المجال

 

المهارات 

 الحياتية

مهارات  حياتية  4014040  متطلب جامعة إجباري 3 

  0 مجموع الساعات المعتمدة لهذا المجال

ساعة معتمدة 45 مجموع الساعات المعتمدة للخطة  

 
 


